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Arbetsmarknadsenheten
Emil Chandorkar
Emil.Chandorkar@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Framtiden för Fritidsbanken i Lindesberg
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen
Ärendets beredning
Representanter från Fritidsbanken redovisar det löpande arbetet och statistik
samt representant nationellt kommer berätta vidare om Fritidsbankens
framtidsplaner.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Emil Chandorkar
Handläggare

För kännedom:
Socialchef samt verksamhetschef funktionsstöd

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg
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kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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Presentation av

i Lindesberg 2019-06-04

Fritidsbankens historia


Fritidsbanken är en ideell organisation som samlar in sport- och fritidsprylar, exempelvis
skidor, pjäxor, skridskor, inlines och fotbollsskor, och lånar ut den gratis i upp till 14
dagar. Utrustningen, som är begagnad, skänks av privatpersoner, företag och
organisationer.



Den första Fritidsbanken öppnade januari 2013 i Deje, Forshaga kommun i Värmland.
Det var Carina Haak, diakon i Forshaga-Munkfors församling, som fick idén och tog
initiativet tillsammans med Forshaga kommun och projektet Ett Öppnare Värmland och
första året lånades över 1000 artiklar ut.



2014 öppnades Fritidsbanken i Grums och Lidköping och därefter har allt fler kommuner
följt efter. Visionen är att det ska finnas minst en Fritidsbank i varje svensk kommun.



Gemensamt för alla Fritidsbanker är, förutom namnet, själva värdegrunden där Alla får
låna, Allt är gratis och Miljön står i fokus genom smart återbruk.



I oktober 2016 inledde Riksidrottsförbundet ett samarbete med Fritidsbanken för att
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler
att börja idrotta



Den 10 september 2017 genomfördes Ge Bort Till Sport-dagen av TV4, under ledning av
initiativtagaren Ida Björnstad, då 29 ton sport- och fritidsutrustning samlades in på 57
orter i Sverige. Insamlingen direktsändes i Nyhetsmorgon från Idrottens Dag i
Hagaparken, Stockholm och Fritidsbanken i Karlstad. Den insamlade utrustningen
skänktes till Fritidsbanken som lånar ut den i sin ordinarie verksamhet.



Lindesberg hade sin första Fritidsbanksinsamling söndagen den 10 september 2017.
Sammanlagt 1 078 kilo sport- och fritidsutrustning skänktes och gav grunden till den
Fritidsbank vi har här i Lindesberg idag.

Invigning och uppstart
Efter ett par månaders
jobb med att leta lokal,
bygga inredning samt
sortera ut vad vi skulle
behålla och låna ut av
allt som skänkts så kunde
vi äntligen öppna vår
Fritidsbank för
allmänheten lagom till
sportlovet 2018.

Vad kan man låna på Fritidsbanken i
Lindesberg
Vi har ca 30 kategorier. Det är allt ifrån
golfbollar och kanoter, till Slalomutrustning.

Vi har även fått in gymredskap, cyklar samt
studsmattor men vi har pga både platsskäl samt
underhållsbehov bestämt oss för att ej ha dessa
artiklar med i vårt sortiment.
Det vi lånar ut mest är längdutrustningar,
slalomutrustningar samt skridskor.
Vi har ca 50 par slalomskidor och under några
dagar i februari var precis alla utlånade 
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Från januari 2018 till maj 2019 har vi sammanlagt lånat ut 1734 artiklar.
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Vem lånar Fritidsutrustning på Fritidsbanken och får
vi tillbaka allt vi lånar ut?
Det finns verkligen inte någon speciell
kategori människor som lånar på
Fritidsbanken. Vi har lånat ut till
ensamstående föräldrar, familjer, moroch farföräldrar, ungdomar, skolklasser,
fritids samt evenemang i kyrkor mfl.
Alla som kommer till oss har hört på
jobbet/i skola att vi finns eller sett vår
sida på Facebook eller hört om oss på
lokalradion.
Vi har flera ”låntagare” som kommer in
regelbundet, oftast lånar de något men
ibland tittar de bara in och kollar om vi
fått in något nytt 
Vi har hittills alltid lyckats plocka ihop
vad som önskas.

En onsdag på sportlovet 2019 när

några av våra glada låntagare
lyckades få tag i de sista
skridskorna i rätt storlek.

Av alla utlån vi har gjort så har bara en
person lyckats glömma att lämna tillbaka
sina prylar, vi har dock telefonkontakt
med henne och det ska vara på väg
tillbaka.

Vår absoluta ”toputlåning” hittills är två
franska kvinnor som en kväll i vintras
lånade längd-, slalom- samt
skridskoutrustning till sammanlagt åtta
personer vid ett tillfälle.

Vart kan man skänka saker,
vilka är vi som jobbar här och när har vi egentligen öppet?
Vi får fortfarande
varje vecka in
många fina saker
som lämnas
antingen hos oss
direkt på
Fritidsbanken, i
vår lilla bod på
Södra Måle
återvinningscentral
eller i vår
uppsamlingslåda i
entrén på
Arenahallen. Vi har
även hämtat saker
i hem när någon
ringt och vill
skänka till oss men
ej kunnat frakta
hit dem.

Fritidsbanken bedrivs i Lotsens lokaler
centralt i Lindesberg. Lotsen är en
kommunal daglig verksamhet. Vi som
är arbetshandledare heter Ulrika
Karlsson och Stefan Karlsson.
Fritidsbanken har öppet varje tisdag
mellan 09.00-13.00 samt vid lov
måndag till fredag samma tider. Varje
torsdag 15.30-18.30 har vi dessutom
kvällsöppet, då jobbar
arbetshandledare Benny Engström mfl
här.
Resterande dagar jobbar vi på Lotsen
bl a med att hämta lämna ordna och
fixa med artiklarna i Fritidsbanken.
Sommartid flyttas Fritidsbanken över
till Arenahallen där kommunens
feriearbetare tillsammans med
personal från Arenan tar över. De
kommer att ha öppet varje dag 10.0016.00

Att tänka på

• Var stolta över Fritidsbanken Lindesberg!
• Fundera över en framtidsvision
• Vilka resurser behöver tillkomma?

Fritidsbankens effekter

Medskick

• Var stolta över Fritidsbanken Lindesberg!
• Fundera över en framtidsvision
• Vilka resurser behöver tillkomma?
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ÄRENDE 2
Tillväxtutskottet

Ansökan om iståndsättningsbidrag 2019 för ombyggnation av
bro över Skedviån Fellingsbro Östra Samfällighetsförening
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
 Bevilja Fellingsbro Östra Samfällighetsförening väg 28195
iståndsättningsbidrag om 450 456 kronor uppdelat på två år, 225 228
kronor 2019 samt 225 228 kronor 2020, som delfinansiering för
byggande av ny bro längs med samfällighetens vägsträckning.
Ärendebeskrivning
Från Fellingsbro Östra Samfällighetsförening, enskild väg 28 195, har till
kommunen inkommit med ansökan om iståndsättningsbidrag för att åtgärda
en bro som av Trafikverket bedömts ej hålla för den trafik som passerar
densamma.
Det gäller förutom privatpersoner och lantbrukets transporter även
kommunal service, räddningstjänst med flera. Föreningen har sammanlagt
20920 m väg.
Anläggandet av en ny bro är uppdelat i två delar, dels en projekteringsdel som
genomfördes under år 2018 vilket erhöll iståndsättningsbidrag om 115 679
kronor samt iståndsättningsbidrag för ÄTA-åtgärder inom ramen för
projekteringen på 27 260 kronor, och dels en byggnationsdel som beräknas
genomföras under år 2019.
Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från Trafikverket för
erhållande av bidrag för den andra delen, byggande av ny bro.
Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden för
byggnationen, som är 1 916 838 kronor. Trafikverkets bidrag blir 1 341 786
kronor.
Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt iståndsättningsbidrag för att
täcka delar av skillnaden mellan den beräknade totalkostnaden för
byggnation och Trafikverkets bidrag.
I enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna kan
kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas med upp till 23,5% av
totalkostnaden för en åtgärd på enskilt vägnät. I det här aktuella fallet skulle
det maximalt röra sig om 450 456 kronor.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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Ärendets beredning
Efter att ärendet inkommit har det granskats i relation till de riktlinjer som
kommunfullmäktige antagit.
I enlighet med dem kan iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning att
Trafikverket genomfört en utredning av behovet och därefter beviljat bidrag
för projektet. I detta fall har man genomfört en utredning samt även beslutat
om bidrag för del 2, byggnadsfasen, med 70% av den beräknade
totalkostnaden om 1 341 786 kronor.
Tillväxtutskottet beslutar om bidrag ska beviljas, samt bidragets storlek, dock
högst 23,5% av det av Trafikverket beslutade totalkostnaden för åtgärden.
Det maximala bidraget som kommunen kan besluta är 450 456 kronor.
Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700 000 kronor för
iståndsättningsbidrag. Hittills har Lindebergs kommun 2019 tagit följande
beslut gällande iståndsättningsbidrag:
 27 260 kronor till Fellingsbro Östra Samfällighetsförening för
ÅÄTA-åtgärder för väg 28195, Dnr KS 2018/163, utbetalt
 284 938 kronor till Kallernäsvägens Samfällighetsförening för väg
28201, Dnr KS 2019/72, att betala ut när åtgärden är slutförd.
Således finns 387 802 kronor kvar att besluta om inom ramen för budget.
Tillväxtutskottet kan därför välja 4 alternativ:
 Betala ut annan procentsats än maximala 23,5%
 Betala ut kvarstående summa i budget, 387 802 kronor
 Betala ut kvarstående summa i budget 2019 och resten under 2020,
387 802 kronor 2019 samt 62 654 kr 2020.
 Betala ut hälften 2019 och andra hälften 2020, 225 228 kronor 2019
samt 225 228 kronor 2020.
Näringslivsenheten föreslår att välja det sista alternativet.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Efter genomgång av underlaget till ansökan om iståndsättningsbidrag anser
näringslivsenheten att ansökan uppfyller de kriterier som
kommunfullmäktige antagit för denna typ av ärende.
Näringslivsenheten föreslår därför tillväxtutskottet tillstyrker ansökan om
iståndsättningsbidrag som inkommit från Fellingsbro Östra
Samfällighetsförening gällande byggnation av ny vägbro längs med
föreningens vägsträcka. Iståndsättningsbidraget betalas ut när arbetet är
slutfört.
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Wilhelm Magnusson
Näringslivschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

För åtgärd:
Fellingsbro Östra Samfällighetsförening
Ekonomienheten

Bilagor:
Ansökan Fellingsbro Östra Samfällighet iståndsättningsbidrag bro Skedviån
väg 28195 TRV nr 40-4621-1 med bilagor
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Näringslivsenheten
Wilhelm Magnusson
0581-811 39
wilhelm.magnusson@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige


anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i Lindesbergs
kommun.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal under 2018. Underlag har nu inkommit från konsult för
antagande i kommunstyrelsen. Framtagandet av underlagen kommer
underlätta dialogen med externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar.
Privata byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas utformning.
Ärendets beredning
Konsulten har i samråd med tillväxtförvaltningen, samhällsbyggnads
förvaltningen och det kommunala förbundet tagit fram riktlinjerna för
markanvisning - och exploateringsavtal.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Tillväxtförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om riktlinjerna för markanvisning
och exploateringsavtal.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Wilhelm Magnusson
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Tillväxtförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör
Bilagor:
PM Riktlinje för exploateringsavtal Svefa 2019-04-12
PM Riktlinje för markanvisning Svefa 2019-04-12
Riktlinje exploateringsavtal
Riktlinje för markanvisning

KS 2019/180-4

Riktlinjer för markanvisning
i Lindesbergs kommun

Utgångspunkter och mål
Lindesbergs kommuns markinnehav är en viktig del i
utvecklingen av nya bostäder, service och verksamheter och ett betydande verktyg för att bedriva bostadspolitik. Riktlinjerna utgör en av kommunens övergripande riktlinjer och policydokument.

Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet
och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler
för vad som gäller vid markanvisningar i kommunen.
Riktlinjerna är vägledande för samtliga markanvisningar som genomförs av kommunen.

Vad är en markanvisning
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett
visst av kommunen ägt markområde för byggnation.

Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan för
ändamålet planlagd mark.
Markanvisning kan tillämpas såväl vid bostadsbyggande som vid annat byggande, såsom till exempel
för verksamheter, på kommunägd mark. Riktlinjerna
gäller dock inte för överlåtelser som sker direkt och
som inte föregås av en markanvisning, till exempel
försäljning av småhustomter för enskilt byggande. För
dessa finns särskilt framtagna rutiner.

Vad regleras i markanvisningsavtalet
Avtalet som tecknas mellan kommunen och byggherren benämns markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet regleras vilket markområde som avses samt
till exempel bebyggelsens ändamål, volym, detaljplan,
tider och allmänna anläggningar. I avtalet kan även
anges förutsättningar för genomförandet samt vad det
slutliga köpeavtalet ska reglera.

LINDE SB E RG S KOMM U N RIK TLIN JER MARK ANVI SNING
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Projekt som avbryts ger inte byggherren rätt till
ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.
Kommunen har rätt att återta markanvisningen om
det är uppenbart att byggherren inte fullföljer projektet eller om parterna inte kommer överens om villkoren.
Markanvisningen får inte överlåtas utan kommunens
skriftliga godkännande.

Ett köpeavtal ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen. Om ett bindande köpeavtal inte upprättas under avtalstiden upphör markanvisningen att
gälla och kommunen kan anvisa marken till annan
byggherre.

Avtalstid - planlagd mark

Avser redan planlagd mark där detaljplanen inte behöver ändras. Markanvisningen gäller normalt i sex (6)
månader. Förlängning kan medges under förutsättning
att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på byggherren.

Avtalstid - detaljplan ska upprättas eller ändras
Inom ramen för markanvisningen ingår ibland även
planläggning av marken för ändamålet. Markanvisningen gäller då i högst två (2) år och avtalstiden
anpassas till tidplanen för detaljplanearbetet. Förlängning kan medges under förutsättning att byggherren
aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror
på byggherren. Förlängning kan prövas av kommunen om detaljplanen inte vunnit laga kraft på grund
av omständigheter som parterna inte råder över. Om
detaljplanen inte vinner laga kraft har inte byggherren
rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.

Markanvisningsavgift

Markanvisningsavgift ska betalas för att täcka kommunens kostnader för markanvisningen. Avgiften
avräknas köpeskillingen vid marköverlåtelsens fullbordan. Kommunen har rätt att behålla avgiften om
marköverlåtelsen inte fullbordas.

LINDE SB E RG S KOMM U N RIK TLIN JER MARK ANVI SNING
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Planavtal

Upplåtelse av mark

Om markanvisningen genomförs innan detaljplan
tagits fram och om byggherren ska bekosta planläggningen ska ett planavtal tecknas.

Tomträtt

I planavtalet förbinder sig byggherren att betala kostnaden för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier
ligger till grund för planarbetet. För kommunens
arbete med planärendet beräknas kostnaden utifrån
av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för
externt utförda utredningar betalas normalt direkt av
byggherren. Kostnader för externt utförda utredningar som kommunen upphandlat, kopieringskostnader,
fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till byggherren utan administrativt påslag.
Byggherren står därmed den ekonomiska risken för
planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får
ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) marken. Tomträttsupplåtelse
används normalt inte.

Nyttjanderätt, arrende

Kommunen kan upplåta mark för ändamål som är av
tillfällig, tidsbegränsad karaktär under förutsättning
att det är lämpligt med hänsyn till platsen och kommunens planer för området. Marknadsmässig ersättning
utgår för upplåtelsen och arrendeavtal upprättas.

Allmän plats

För upplåtelse av allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens taxa för
offentlig plats. I dessa fall krävs också polistillstånd.

Avsteg från riktlinjerna

Riktlinjerna kan frångås i enskilda fall om det finns
särskilda skäl och om det krävs för att kunna genomföra en markanvisning på ett ändamålsenligt sätt.

Principer för kostnadsfördelning
Kommunens kostnader för genomförande av en
detaljplan täcks normalt av intäkter från markförsäljning.
Kostnaderna för planläggning finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av planen.

Byggherren bekostar anläggningar för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas kostnaderna för anslutning ut enligt vid varje
tidpunkt gällande taxa då förbindelsepunkt anvisats
av kommunen.
LINDE SB E RG S KOMM U N RIK TLIN JER MARK ANVI SNING
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Handläggningsrutiner och
grundläggande villkor
Hur initieras en markanvisning

Tilldelningsmetoder för markanvisning

En markanvisning kan initieras på olika sätt. Kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av
befintlig bebyggelse kan initiera en markanvisning.
En byggherre kan också på eget initiativ lämna in ett
förslag som är intressant för kommunen.

Lindesbergs kommun arbetar utifrån tre tilldelningsmetoder för markanvisningar: 1. direktanvisning, 2.
tävlingsförfarande och 3. anbudsförfarande. Eftersom
varje markområde har unika förutsättningar gör
kommunen en bedömning från fall till fall vilken tilldelningsmetod som är mest lämplig och när i tid som
markanvisningen bör genomföras.

Byggherre som är intresserad av markanvisning kan
således själv ansöka om en direktanvisning eller söka
efter aktuella markanvisningar på kommunens hemsida och delta i markanvisningstävlingar.

Ansökan

Ansökan om direktanvisning ska innehålla uppgift om
byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt en beskrivning av
tänkt byggnation, ändamål, storlek, upplåtelseform,
referensprojekt med mera. Målsättningen är att beslut
om huruvida kommunen avser att gå vidare med en
formell markanvisning ska fattas inom fyra (4) månader. Kvaliteten på förslaget är avgörande för handläggningstiden. Om ny eller ändrad detaljplan krävs för
markanvisningen så samordnas kommunens besked
om markanvisning med eventuellt planbesked.

Intresseanmälan

Byggherren kan även lämna intresseanmälan inför
kommande av kommunen initierade markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgift om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och
kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt
byggnation, ändamål osv.
De byggherrar som anmält intresse för framtida markanvisning får information om nya markanvisningar
via e-post. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sin e-postadress.

Direktanvisning

Direktanvisning innebär att kommunen endast diskuterar markanvisningen med en byggherre där tilldelning sker utan konkurrens med andra byggherrar.
Direktanvisning används när det inte finns behov av
jämförelseförfarande eller när det finns motiv att välja
en viss byggherre.

Tävlingsförfarande

Tävlingsförfarande används när kommunen vill
tilldela markanvisningar i konkurrens och kan vara
mer eller mindre omfattande. Projekt där arkitektur,
nytänkande, teknikutveckling eller utmanande lokala
förutsättningar tillsammans med ekonomi är viktiga
aspekter kan vara aktuella för denna metod. Ett tävlingsunderlag tas fram av kommunen som beskriver
förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Det
förslag som på bästa sätt motsvarar kommunens krav
och utmaningar som ställs i tävlingsunderlaget kan
vinna en markanvisning. Markanvisningstävlingen
och tävlingsunderlaget annons-eras i för ändamålet
lämpliga medier och på kommunens hemsida.

Anbudsförfarande

Anbudsförfarande gynnar konkurrensen. Vid anbudsförfarande framgår de förutsättningar och krav som
gäller för det aktuella markområdet i det anbudsunderlag som tas fram av kommunen. Anbudet kan i
vissa fall avse idéer om utformning och användning.
Markanvisningen och anbudsunderlaget annonseras
i för ändamålet lämpliga medier och på kommunens
hemsida.
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Bedömningsgrunder

Hållbar utveckling

Utvärdering av förslag och tävlingsbidrag tar sin
utgångspunkt i följande kriterier som kan specificeras
och kompletteras beroende på projekt och område.

Planering och byggande ska bidra till en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Kommunen skapar förutsättningar för byggherrar att
utveckla olika aspekter på hållbar utveckling utifrån
de förutsättningar som gäller för respektive projekt.
Kommunen lägger stor vikt vid utformning av goda
boende- och livsmiljöer. Bedömningsgrund är därför
även hur väl byggherren följer intentionerna i planhandlingarna och i förekommande fall även gestaltningsprogram.

Markpris

Fast markpris kan vara en förutsättning i ett tävlingsförfarande. Markpris kan även vara en del av urvalskriterierna eller användas för prekvalificering till ett
tävlingsförfarande.

Attraktiva boendemiljöer

Markanvisningen ska bidra till att kommunen får
den utveckling som relevanta styrdokument, som till
exempel översiktsplanen och riktlinjer för bostadsförsörjning, visar. Det ska finnas ett varierat utbud av
bostäder när det gäller hustyper, upplåtelseformer,
lägenhetsstorlek med mera inom olika delar av kommunen.

Kommunen verkar för att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små,
ges möjlighet att etablera sig i kommunen och inom
specifika områden.
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Krav på byggherre för att få markanvisning
Innan beslut om markanvisning fattas gör kommunen en bedömning av byggherrens kreditvärdighet. I
bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt genomförandekraft.

Val av byggherre

Vid valet av byggherre för markanvisning kan tidigare
genomförda projekt och markanvisningar beaktas
liksom nytänkande, långsiktig kvalitets- och miljöprofil samt byggherrens förmåga att genomföra projektet
utan tidsfördröjning. Kommunen har även möjlighet
att se till fördelning av projekt mellan olika aktörer för
att uppnå konkurrens och balans mellan olika aktörer
samt även fördelning mellan olika upplåtelseformer.
Vid valet kan även hänsyn tas till om byggherren kan
tillgodose kommunens behov av särskilda boenden i
fall det är aktuellt.

Ansvarsfördelning inom kommunen

Kommunstyrelsen ansvarar för markanvisningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger markanvisningen samt detaljplanen och planavtalet.
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Principer för markprissättning
Bakgrund

Markprissättning

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är inte tillämplig i samband med kommuners marköverlåtelser.

Lindesbergs kommuns markförsäljning sker till
marknadsmässiga priser utifrån den byggrätt som
detaljplanen medger.

Kommuner har att beakta kommunallagens regler där
det bland annat ingår ett förbud att ge understöd till
enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt
förbud att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om
det inte föreligger synnerliga skäl för det. Försäljning
under marknadspris är därför som huvudregel inte
tillåtet.

Kommuner omfattas av EU:s statsstödsregler vilket
innebär att otillåtet statsstöd kan anses föreligga om
försäljningspriset för marköverlåtelser ligger under
marknadsvärdet. Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller
genom att försäljningen föregås av en oberoende värdering utesluts automatiskt inslag av statsstöd.

Vid direktanvisning eller om marknadspriset är
osäkert ska en värdering göras. Vid tävlingsförfarande ska bästa förslag anvisas markområdet utifrån de
förutsättningar och kriterier som angetts i tävlingsunderlaget. Prekvalificering med markprisanbud kan
även tillämpas vid tävlingsförfarande. Vid anbudsförfarande eller tävlingsförfarande kan ett lägsta
markpris anges av kommunen.
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Kontaktuppgifter

Riktlinjer för markanvisning är framtagna av Svefa i samarbete med Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad
Bergslagen under våren 2019. Medverkande konsulter
Annika Kensén och Therese McCarthy. Redigering och
layout Mikaela Arvidsson.
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KS 2019/180-3

Riktlinjer för exploateringsavtal i Lindesbergs kommun

Utgångspunkter och mål
I Lindesbergs kommun tecknas exploateringsavtal och
planavtal mellan kommunen och en byggherre eller en
fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av
mark som kommunen inte äger.
Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna
platser och anläggningar för vatten och avlopp finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har
nytta av detaljplanen.

Byggherren eller fastighetsägaren står den ekonomiska risken för planarbetet eftersom kommunen varken
kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga
kraft.
Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet
och likabehandling vid genomförande av projekt där
exploateringsavtal ingår. Exploatören ska i tidigt skede kunna se de krav som ställs.

Riktlinjerna är vägledande för samtliga exploateringsavtal inom kommunen.

Vad är ett exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande
av en detaljplan, och/eller om medfinansieringsersättning, mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten
om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.

Det innebär att om kommunen äger den mark som
regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan
är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal.
Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten mellan
kommunen och annan fastighetsägare, kan också
förekomma och i dessa fall blir reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga. I dessa avtal används
riktlinjerna i tillämpliga delar.
Benämningen exploatör används fortsättningsvis i
riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en byggherre eller en fastighetsägare.
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Vad regleras i exploateringsavtalet
Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna och
ansvarsfördelningen för kostnader och genomförande av en detaljplan. Exploateringsavtal reglerar även
villkoren för marköverlåtelser mellan exploatören och
kommunen. Det gäller främst överlåtelser av mark
som behövs för att tillgodose behovet av allmänna
platser samt kommunens behov av kvartersmark för
samhällsservice för till exempel vård, skola med mera.
Innehållet i exploateringsavtalet anpassas i varje
enskilt fall för att på ett ändamålsenligt sätt kunna
genomföra en detaljplan.
Det geografiska området som exploateringsavtalet
reglerar definieras som ett exploateringsområde.
Exploateringsområdets avgränsning beror på omfattningen av genomförandeåtgärder kopplade till detaljplanen. Omfattningen av ett exploateringsområde
kan motsvara ett eller flera detaljplaneområden. Ett
exploateringsområde kan även vara en mindre del av
ett detaljplaneområde eller stäcka sig utanför detaljplaneområdet.

I exploateringsavtalet regleras ansvar för utbyggnad
och finansiering av allmän plats och anläggningar för
VA samt andra åtgärder inom ett detaljplaneområde. Exploateringsavtalet kan även reglera
kostnader utanför det aktuella planområdet som är
nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Till exempel avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur. Även andra kostnader och åtgärder som är
en nödvändig förutsättning för planens genomförande
regleras i ett exploateringsavtal. Exempel på sådana
frågor som kan regleras i ett exploateringsavtal är
frågor om markföroreningar, skydds- och säkerhetsåtgärder, tidsplanering, kontroller och garantier för
exploatörens åtaganden, lantmäteriförrättning, frågor
om säkerheter och förfarande vid tvister med mera.
Genom hänvisning i exploateringsavtalet knyts även

för projektet relevanta politiskt beslutade dokument,
policys, planer och riktlinjer.

Exploateringsavtalet får inte överlåtas till annan part
utan kommunens skriftliga medgivande.

Medfinansieringsersättning

Exploateringsavtalet kan även reglera medfinansieringsersättning och då ska det ekonomiska utfallet
redovisas särskilt och avskilt från andra avgifter och
ersättningar.

Planavtal
För detaljplanearbetet tecknas ett planavtal. I planavtalet förbinder sig exploatören att betala kostnaden
för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar.
Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger
till grund för planarbetet. För kommunens arbete med
planärendet beräknas kostnaden utifrån av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för externt
utförda utredningar betalas normalt direkt av exploatören. Kostnader för externt utförda utredningar
som kommunen upphandlat, kopieringskostnader,
fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till exploatören utan administrativt påslag.
Exploatören står därmed den ekonomiska risken för
planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får
ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.

Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna är vägledande och kan frångås i enskilda
fall om det finns särskilda skäl och om det krävs för att
kunna genomföra en detaljplan på ett ändamålsenligt
sätt.

LINDE SB E RG S KOMM U N RIK TLIN JER E XPLOATERING SAV TAL

3

Under vilka förhållanden avser
kommunen att ingå exploateringsavtal
Förutsättningar för tecknande av exploateringsavtal

Inom vilka geografiskt avgränsade områden avser kommunen att ingå exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och
exploatören i samband med detaljplaneläggning. Syftet är att förtydliga detaljplanen och säkerställa vem
som ansvarar för genomförandet av de olika delarna
av exploateringen. Exploateringsavtalet reglerar även
överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose
behovet av allmänna platser samt utbyggnad och
finansiering av anläggandet av gator, vägar och andra
allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning, avlopp och dagvatten som är nödvändiga för att
detaljplanen ska kunna genomföras.

Kommunen avser ingå exploateringsavtal inom alla
kommundelar och i varje geografiskt område när
det krävs för att säkerställa genomförandet av en
detaljplan. Det kan gälla geografiskt avgränsade
områden med såväl enskilt eller kommunalt huvudmannaskap, inom eller utanför verksamhetsområden
för kommunalt VA, samt områden inom eller utanför
tätorter.

För detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats tecknas normalt alltid exploateringsavtal.
Detaljplaner med enbart enskilt huvudmannaskap kan
genomföras utan exploateringsavtal om kommunen
bedömer att det är lämpligt.

Medfinansieringsersättning

Kommunen avser ingå exploateringsavtal om medfinansieringsersättning avseende följande projekt:
•
För närvarande finns inga aktuella projekt

Vid ändring av bestämmelser i en befintlig detaljplan
som innebär begränsade kommunala åtaganden för
allmän plats eller allmänna VA-anläggningar krävs
inte alltid att ett exploateringsavtal tecknas. Åtgärden
kan då hanteras genom planuppdrag och planavtal om
kommunen bedömer att det är lämpligt.

Medfinansieringsersättning

Exploateringsavtal om medfinansieringsersättning
kan tecknas under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet
eller de fastigheter som berörs kan antas öka i värde.
Det krävs vidare att den aktuella vägen eller järnvägen
har staten eller landstinget som huvudman.
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Övergripande principer för åtgärder och
kostnader som regleras i
exploateringsavtal
Principer för ansvarsfördelning
Kommunalt huvudmannaskap
Om kommunen är huvudman ansvarar kommunen för
utbyggnaden samt drift och underhåll av allmän plats
och allmän VA-anläggning. Kommunen kan i exploateringsavtalet ge exploatören i uppdrag att vidta åtgärder för utbyggnad av allmän plats eller andra åtgärder
om det bedöms lämpligt för ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Enskilt huvudmannaskap

När kommunen inte är huvudman så är det enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägare i
området är gemensamt ansvariga för utbyggnad samt
drift och underhåll. För de allmänna platser och anläggningar där det är enskilt huvudmannaskap inrättas gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen vid en lantmäteriförrättning. I anläggningslagen
finns bl.a. bestämmelser om anläggande och underhåll
av vägar och andra allmänna platser och anläggningar

som har enskilt huvudmannaskap. Exploatören ansvarar för att vidta och finansiera nödvändiga åtgärder
för inrättande av gemensamhetsanläggning inklusive lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen
innehåller bl.a. beslut om vilka fastigheter som deltar
i anläggningen samt andelstal för utförande samt drift
och underhåll.

Vilka åtgärder och kostnader avser kommunen att
få täckning för

Kommunens kostnader för genomförande av en
detaljplan, utbyggnad av allmänna platser och allmänna VA-anläggningar inom detaljplaneområdet samt
nödvändiga åtgärder utanför planområdet för att
kunna genomföra detaljplanen ska betalas av exploatören. Kommunens krav på utformning och standard
på gator, vägar och annan allmän platsmark beskrivs
i detaljplanen och/eller exploateringsavtalet. I kommunens kostnader ingår exempelvis kostnader för
iordningställande av allmänna platser, kostnad för
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markförvärv/marklösen, förprojektering, projektering, anläggande, sanering, arkeologisk utgrävning,
konstnärlig utsmyckning, byggherrekostnader, administration och övriga genomförandekostnader. Inom
verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas
kostnaderna normalt ut enligt vid varje tid gällande
taxa då förbindelsepunkt upprättats av kommunen.

Exploateringsersättning

I samband med etappvis utbyggnad inom ett och
samma detaljplaneprogram ska exploatören genom
exploateringsersättning bidra ekonomiskt. Exploateringsersättning kan gälla både genomförda och framtida allmänna platser och anläggningar som anges i ett
detaljplaneprogram eller motsvarande, såsom fördjupad översiktsplan, strukturplan eller liknande som
föregår detaljplanen.

Medfinansieringsersättning
Då kommunen bidrar till kostnader av offentlig investering i transportinfrastruktur kan del av kommunens
kostnader täckas av medfinansieringsersättning.

Principer för kostnadsfördelning
Exploatören ska bekosta åtgärder som är nödvändiga
för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. I enlighet med PBL:s bestämmelser om
vad som får regleras i ett exploateringsavtal kommer
kostnaderna för utbyggnad av allmän plats, allmänna
VA-anläggningar, medfinansieringsersättning och
andra åtgärder fördelas skäligt och rättvist mellan
kommunen och exploatörer, och emellan de olika exploatörerna. Principerna för kostnadsfördelning följer
huvudsakligen vad som föreskrivs i gatukostnadsbestämmelserna i PBL.
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Marköverlåtelse och ersättning
Mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska
användas till allmän plats eller kommunens behov av
kvartersmark för samhällsservice, t.ex. skola, förskola,
pumpstation osv, överlåts av exploatören till kommunen. Ersättning utgår i enlighet med expropriationslagens ersättningsbestämmelser.
Mark som kommunen överlåter till exploatören sker
till marknadsvärde i enlighet med kommunens skyldigheter enligt kommunallagen och EU:s statsstödsregler.

Andra kostnader och ersättningar som exploatören normalt ansvarar för
Exploatören bekostar nödvändiga utredningar och
markundersökningar som inte ingår i plankostnaden
men som är nödvändiga för genomförande av detaljplanen eller som underlag till exploateringsavtalet.

Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder
som krävs för utbyggnad på kvartersmark, såsom
exempelvis att utföra markförstärkning, iordningställa parkering, vidta bullerdämpande åtgärder med
mera. Exploatören ansvarar även för och bekostar alla
anläggningar inom kvartersmark, all anslutning till
allmän plats samt återställningsarbeten vid utbyggnad av kvartersmark. Det är även exploatörens ansvar
att se till att dagvattnet från kvartersmarken omhändertas lokalt så långt det är möjligt i enlighet med
kommunens vid varje tidpunkt gällande dagvattenpolicy, eller motsvarande.

Det åligger exploatören att ta reda på, ansöka om och
bekosta alla nödvändiga tillstånd som behövs för att
exploatören ska kunna genomföra utbyggnad i enlighet med detaljplan, däribland bygglov och marklov.
Exploatören bekostar samtliga avgifter som tillkommer för exploateringen på kvartersmark, exempelvis
för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och
tele.
Exploatören bekostar de lantmäteriförrättningar
som krävs. Kommunen kan, om det bedöms lämpligt,
ansvara för att ansöka om lantmäteriförrättning.

Säkerhet och vite
Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet
med exploateringsavtalet ska exploatören ställa
säkerhet i form av inbetalning i förskott, bankgaranti,
moderbolagsborgen eller annan säkerhet som kommunen bedömer som godtagbar. Säkerhetens storlek
ska motsvara exploatörens finansiella åtagande enligt
exploateringsavtalet.
Vid behov kan även vite ingå i exploateringsavtal för
att säkerställa villkor för exploatörens åtaganden.

Exploatören ansvarar för och bekostar även övriga
åtgärder som krävs för att kunna genomföra exploateringen som exempelvis marksanering, arkeologiska
utredningar, flytt av befintliga ledningar med mera.
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Handläggning av exploateringsavtal
På vilket sätt avser kommunen att tidsmässigt
och formellt bereda frågan om exploateringsavtal
När ett planarbete ska påbörjas avseende exploatering
av mark som inte ägs av kommunen är det kommunen
som bedömer om ett exploateringsavtal ska tecknas.
Förhandling och framtagande av exploateringsavtal
löper parallellt med planläggningen. Exploateringsavtalets huvudsakliga principer ska framgå av planbeskrivningen till samrådet. Exploateringsavtal ska
vara tecknat mellan kommunen och exploatören innan
kommunen fattar beslut om att anta detaljplanen.
Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsavtalet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger exploateringsavtalet samt detaljplanen och
planavtalet.
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Kontaktuppgifter

Riktlinjer för exploateringsavtal är framtagna av Svefa i

samarbete med Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad
Bergslagen under våren 2019. Medverkande konsulter
Annika Kensén och Therese McCarthy. Redigering och
layout Mikaela Arvidsson.
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PM
Riktlinjer för markanvisning
Lindesbergs kommun

Svefa AB, Vasastrand 11, 703 54 Örebro
Orgnr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

2019-04-12

1.

2 (14)

Uppdraget

1.1. Uppdragets omfattning
Uppdraget omfattar att uppdatera och utforma riktlinjer för markanvisningar som utgår från Lindesbergs
unika förutsättningar. Varje markanvisning ska vara ett led i arbetet med att utveckla Lindesbergs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa att alla byggherrar bemöts och hanteras på ett likställt sätt.
Två möten genomförs; ett med kommunala tjänstemän och ett med byggherrar som är aktiva i kommunen eller i regionen. Syftet med mötena är att få ta del av tidigare erfarenheter av markanvisningar och
även att få in synpunkter och önskemål inför framtida markanvisningar.
En omvärldsanalys har genomförts och riktlinjer för markanvisningar för andra kommuner har studerats.
Ett förslag till riktlinjer för markanvisning har utarbetats som innehåller kommunens utgångspunkter och
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Svefa kommer även att redigera och layouta policydokumentet riktlinjer för markanvisningar i enlighet
med kommunens grafiska profil.

1.2. Uppdragsgivare
Lindesbergs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, genom enhetschef Isabella Lohse.

1.3. Medverkande konsulter
Uppdraget utförs av Annika Kensén och Therese McCarthy. Lina Graf svarar för kvalitetssäkringen.
Redigering och layout utförs av Mikaela Arvidsson.
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Inledning

Lindesbergs kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare. Kommunen
får idag förfrågningar från byggherrar som är intresserade av att utveckla nya projekt, både för bostäder
och verksamheter. Med det ökade intresset läggs nu ytterligare fokus på hur kommunen kan utvecklas
på bästa sätt med ett ökat byggande utan att göra avkall på kvalitet och trivselfaktorer i samhällsbyggandet.
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att möjliggöra en hållbar utveckling utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
En helt ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) har trätt i kraft den 1 januari
2015. Den nya lagen innehåller bestämmelse om riktlinjer för markanvisningar.
2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.
Genom att utarbeta riktlinjer för markanvisningar som antas av kommunfullmäktige skaffar sig kommunen ett redskap som möjliggör för intresserade byggherrar att utveckla mark som kommunen äger.
Byggherrar ges möjlighet att i dialog med kommunen bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.
Kommunstyrelsen i Lindesberg antog 2015-03-24 § 84 Riktlinjer för markanvisningsavtal. Det finns behov att uppdatera riktlinjerna.

3.

Metod

Arbetet inleddes med ett startmöte den 31 oktober 2018 med kommunens tjänstemän. Syftet med mötet
var att informera om den nya lagen och för att få information och synpunkter till det fortsatta arbetet.
Den 15 januari 2019 hölls en workshop med inbjudna byggherrar för att få byggherrarnas synpunkter
och erfarenheter av markanvisningar.
Riktlinjerna utformas för att uppfylla de krav som ställs på kommunen i lag (2014:899) om kommunala
markanvisningar som trädde ikraft den 1 januari 2015. Förarbeten (Prop. 2013/14:126 Enklare planprocess och Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 En enklare planprocess) har studerats för vägledning av lagtolkning och för att få en större förståelse av lagtexten gällande markanvisningsavtal och
genomförandefrågor.
Även Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet samt Cirkulär 14:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal har studerats.
För att få en bild av hur andra kommuners riktlinjer är utformade studeras riktlinjer för markanvisningar
från tre andra kommuner; Nora, Motala och Örebro. Dessa kommuner valdes eftersom de bedöms
kunna ge en bild av hur markanvisningar i mindre och medelstora kommunen hanteras.
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Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Nedan görs en sammanfattning av relevant lagstiftning, studier, mötesanteckningar och andra fakta
som ligger till grund för avväganden och innehåll i riktlinjerna. Därefter presenteras ett förslag till Riktlinjer för markanvisningar i Lindesbergs kommun (avsnitt 7).

4.1. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Den 1 januari 2015 trädde en helt ny lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar i kraft.
Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som
ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.

4.2. Definition
I den nya lagen om kommunala markanvisningar bestäms följande definition:
Markanvisning
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som
ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
I PBL finns följande definition sedan tidigare:
Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

4.3. Författningskommentarer med mera
Med utgångspunkter och mål avses principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande
av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att
ingå ett avtal om överlåtelse eller upplåtelse av mark.
Riktlinjerna ska även innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar, det
vill säga hur kommunen hanterar inkomna intresseanmälningar och förslag från byggherrar, hur beslutsgången ser ut i sådana ärenden, vilka krav som ställs på en sådan intresseanmälan för att den ska
bli behandlad samt något om kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering av förslag.
Riktlinjerna ska vidare innehålla principer för markprissättning. I riktlinjerna ska kommunen tydliggöra
på vilket sätt som kommunen avses säkerställa att mark inte försäljs under marknadspriset, mot bakgrund av de regler som finns i kommunallagen (1991:900) och EU:s statsstödsregler.
Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta riktlinjer för markanvisning. Kommunens beslut om att anta
riktlinjer för markanvisning kan överklagas genom laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen
(1994:900).
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Riktlinjerna är inte bindande, varken för kommunen eller för byggherrar som kommunen avser ingå avtal
med. Trots att vägledande riktlinjer inte är bindande, förväntas kommunen och byggherrar följa de riktlinjer som har beslutats.
Att kommunen är skyldig att anta riktlinjer utgör dock inte förutsättning för att kommunen ska få genomföra en markanvisning. En markanvisning som genomförs innan kommunen antar riktlinjer blir således
inte ogiltigt.

4.4. Egenskapskrav
Kommunen får inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i samband med genomförande av detaljplaner eller vid andra ärenden enligt PBL, till exempel bygglov. Om
kommunen ställer sådana egna krav så är dessa krav utan verkan. Bestämmelsen gäller de nio tekniska
egenskaper som anges i PBL 8 kap. 4 §, till exempel vissa egenskaper i energi-, buller- eller tillgänglighetshänseende.
Kommunen kan dock fortfarande i egenskap av byggherre/fastighetsägare ställa krav på särskilda tekniska egenskaper i de fall kommunen själv låter uppföra byggnad eller i samband med upplåtelse (t.ex.
arrende och tomträtt) av kommunägd mark.
Regleringen påverkar inte möjligheten för den enskilde byggherren/fastighetsägaren att bygga på ett
sätt som medför att byggnaden uppfyller krav som går längre än vad som anges i plan- och byggförordningen och boverket byggregler (BBR).

5.

Mötesanteckningar

5.1. Startmöte 2018-10-31
Startmöte med kommunens tjänstemän i syfte att gå igenom uppdraget och bakgrunden till detta samt
få information och synpunkter till det fortsatta arbetet. Vid mötet deltog
Isabella Lohse

Enhetschef, stadsarkitektkontoret

Jan-Eric Andersson

Kvalitetsledare, gata

Marcus Orre

Kvalitetsledare, VA-nät

Wilhelm Magnusson

Näringslivschef

Therese McCarthy

Konsult Svefa

Annika Kensén

Konsult Svefa

Det finns antagna riktlinjer för markanvisning i Lindesbergs kommun men de behöver uppdateras och
ersättas av nya. Nora kommun antog riktlinjer för markanvisning tidigare i år, de bör ingå bland de andra
kommuners riktlinjer som studeras.
Direktanvisning används normalt. Intresselista har nyligen påbörjats för att hålla ordning på förfrågningar.
Kommunen har tidigare sålt mark för bostäder men det har inte byggts enligt intentionerna detaljplan.
Byggrätten har bara utnyttjats delvis, t.ex. har två våningar har byggts där detaljplan medger högre
bebyggelse. Kommunen bör kunna ställa krav på vad som byggs. Prissättningen måste anpassas till
byggrätten i detaljplanen.
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Det finns ingen tomtkö (småhustomter). Däremot finns en intresselista för småhustomter. Ganska
många förfrågningar men för närvarande begränsat med tillgängliga tomter.
Viktigt att planera hur utbyggnad sker i industriområden bl.a. med tanke på VA-utbyggnaden. Kommunen bör styra etapper, vilka verksamheter man vill ha i olika områden osv.
Optionsavtal har använts tidigare, t.ex. Sjöbrisen.
Otydlig prissättning. Gamla beslut finns men de bör uppdateras. Även delegationsordningen bör uppdateras, exempelvis så borde småhustomter kunna säljas av tjänsteman på delegation och inte behöva
beslutas av TU. Även behov av principer för prissättning av markupplåtelser.
Planuppdrag ges utan föregående behovs- och marknadsanalys vilket bl.a. leder till ogenomtänkta beställningar och behov av prioriteringar.

5.2. Workshop med byggherrar 2019-01-15
Vid mötet deltog
Lindesbergs kommun
Daniel Fagerlund, näringslivsenheten
Samhällsbyggnad Bergslagen
Isabella Lohse, mark- och exploateringsingenjör, Jan-Eric Andersson, Bram Corthals – VA
Anders Ericsson och Ulrika Lager

Widén & Erikson

Thomas Karlsson

Vectura Fastigheter

Emma Engström

NCC

Roger Sixtensson och Jesper Almlöf

FALAB/LIBO

Per Sander

Br Sander bygg

Annika Kensén och Therese McCarthy Svefa
De detaljplaner som gjorts för bostäder i Lindesberg under senare år har oftast varit projektstyrda. Om
detaljplaner tas fram innan det finns ett projekt som styr så bör detaljplanen göras generell för att kunna
passa olika typer av projekt.
Positivt att byggherrens egna idéer och förslag till projekt har kunnat genomföras i Lindesberg, både för
bostäder och verksamheter
Markanvisningstävlingar kostar pengar och bör användas endast i projekt med mycket speciella förutsättningar vad gäller t ex funktion eller gestaltning. Om tävling används så måste förutsättningarna vara
tydliga och transparanta. Kommunen bör inte styra kraven mer än det som är viktigt att styra utifrån
kommunens perspektiv. För långtgående krav vad gäller detaljer är kostnadsdrivande och riskerar att
minska byggherrens kreativitet och intresse för markanvisningen. Använd byggherrens kompetens.
Fördel om det redan finns en detaljplan framtagen som möjliggör visst byggande. Då kan man tillämpa
direktanvisning. Processen blir för långdragen om man som byggherre ska vara med i detaljplaneskedet. Det är bra när det står i detaljplanen vad man får bygga och byggnation kan anpassas därefter.
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I andra kommuner har man en erfarenhet av att markanvisningar skrivs på väldigt långa perioder, vilket
innebär att mark låses upp på väldigt lång tid. Blir inte affären av så har de möjligen stoppat upp byggprocessen onödigt länge och andra områden/städer har valts av de bolag som faktiskt var intresserad
av att göra något på marken. En tidsperiod på 6 - 8 månader känns mer rimligt. Då finns tid till att
undersöka hur finansierings och säkerhet hos banker ser ut, vilket ofta är en process som tar tid. De
borde finnas en maxgräns på 1 år för markanvisningar. Detta för att få ett aktivt byggande från de som
är mest intresserade.
Vid tidigare byggnation har man upplevt verksamhetsområde för VA som ett problem då kommunen
själv vill ansvara för upphandling och utbyggnad av VA. Det har gett en fördröjning i byggprojektet. Det
vore en fördel att exploatören i området även byggde ut VA, något man tror skulle spara tid och pengar.
Anläggningen lämnas sedan över till kommun. Under en sådan process krävs en god dialog med kommunen så att standard och kvaliteter efterföljs. Detta går även att tillämpa på gata. Men där upplever
man inte att processen är lika trög. Ofta är intresset snabbt uppkommande för byggnation i ett område
eller ort vilket ofta gör att kommunen inte hinner med att serva med VA och gata tillräckligt snabbt.
Karlsborg har i ett område gett exploatören fullt ansvar för utbyggnad av anläggningar som gata och VA
och det fungera bra.
VA och gata önskar alltid komma in tidigt för planering. Först när näringslivskontoret gett ”ok” för VA
och gata att byggas ut får de ansvariga (för gata och VA) kännedom om markanvisningen. Upphandling
av gata och VA är ett problem för att det tar lång tid.
Något typ av kösystem bör finnas för intresseanmälan. Kan vara bra att få en notis om att det finns mark
som ska fördelas. Önskar sedan personligt möte.
Finansieringen är ofta ett problem i mindre orter. Behöver nästan alltid skriva ner värdet på fastigheten
när byggnation är klar.
Markpris bör utgå från den maximala byggrätt som detaljplanen medger om man vill att bebyggelsen
ska ske enligt detaljplanens intentioner.

6.

Riktlinjer för markanvisningar i andra kommuner

6.1. Nora
Riktlinjerna ska skapa tydlighet i byggprocessens inledande skede samt ge kommunen möjlighet att
påverka områdets innehåll, byggnaders utformning och bostäders upplåtelseform samt även att undvika
markspekulation.
Information om pågående markanvisningar finns på kommunens hemsida. Intresseanmälningar tas
emot när information lagts ut på hemsidan.
Markanvisningen gäller under högst två år. Förlängning kan medges om förseningen beror på omständigheter som byggherren inte råder över. Om bindande marköverlåtelseavtal inte träffats inom avtalstiden är kommunen fri att göra en ny markanvisning. Kommunen kan återta markanvisningen om det är
uppenbart att byggherren inte förmår eller avser att genomföra projektet. Återtagen markanvisning ger
inte rätt till ersättning.
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Markanvisning kan ske innan planläggning, under pågående detaljplanearbete eller med färdig detaljplan som grund. I de fall markanvisning sker innan färdig detaljplan finns står byggherren för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. I utbyte mot den ensamrätt som markanvisningen ger ska
den byggherre som anvisats mark satsa resurser och kostnader för medverkan i planarbetet. Avbrutet
projekt ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning.
Markanvisning kan ske genom urval, direktanvisning eller anbud. Kommunen avgör från fall till fall vilken
metod som används. Vid val av byggherre ska kommunen både beakta byggherrens ekonomiska stabilitet samt möjligheter att genomföra projektet. Idé, kvalitet, exploateringsekonomi och tidsaspekt kan
också påverka valet.
Markpriset ska motsvara ett rimligt ortspris och vid utvärdering av priset ska inkluderas avvägning om
priset riskerar att understiga marknadspriset och på så sätt kan komma i konflikt med kommunallagens
regler och stöd till enskild näringsidkare samt EUs statsstödsregler.
Riktlinjer för markanvisning gäller inte försäljning av villatomter för enskilt byggande.

6.2. Motala
Markanvisningen gäller vanligtvis i två år. Köpeavtal ska tecknas inom den tiden. I markanvisningsavtalet avtalar parterna om ansvar och kostnader för utredningar nödvändiga för detaljplanearbetet. Tre
modeller används i huvudsak; 1. kommunen bekostar och kostnaden läggs på markpriset, 2. kostnaderna fördelas mellan kommunen och byggherren eller 3. byggherren står för samtliga utredningskostnader. Om planarbetet avbryts på grund av omständigheter som byggherren råder över så ska byggherren ersätta kommunen för nedlagda plankostnader. Om planarbetet avbryts på grund av omständigheter som byggherren inte råder över så ska nedlagda plan- och utredningskostnader delas lika mellan
parterna. Markanvisningen kan återtas om parterna inte kommer överens eller om byggherren inte visar
någon ambition eller förmåga att genomföra projektet. Byggherren bekostar åtgärder på allmän plats i
relation till hur stor nytta byggherren har av detaljplanen.
Handpenning som byggherren ska erlägga bestäms utifrån projektets storlek.
Kommunen bjuder in till markanvisning. Alternativt kan intresseanmälan för specifikt område lämnas till
kommunen, återkoppling sker till intressenten inom en månad. Intresseregister finns för dem som är
intresserade av att ta del av kommande markanvisningar.
Tomter för verksamheter publiceras på objektvision.se och småhustomter på kommunens hemsida.
Småhustomter tilldelas genom tomtkön, i enskilda fall genom mäklare.
Inför beslut om markanvisning tas hänsyn till byggherrens erfarenhet och långsiktiga intresse av att
genomföra projekt liksom byggherrens ekonomiska stabilitet. Kommunen kan komma att begära handlingar som redovisar byggherrens förutsättningar och ekonomi för att kunna genomföra projektet. Även
illustrationer på tilltänkt bebyggelse kan begäras. Särskilda krav på handlingar kan ställas vid enskilt
tillfälle. Kommunen anpassar kriterier och bedömningsgrunder för varje enskild markanvisning.
Kommunen får inte sälja mark under marknadsvärdet. Vid osäkerhet om marknadsvärdet ska en oberoende expertvärdering utföras vilket är vanligt vid direktanvisning. Markpriset kan vara fast eller erbjudas till högstbjudande.
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6.3. Örebro
Örebro kommun tillämpar en avtalskedja i tre steg: förstudie, reservationsavtal (markanvisningsavtal)
och köpeavtal.
Under förstudien, som normalt tidsbegränsas till 3 - 6 månader, gör kommunen ett ensidigt åtagande
att inte sälja viss mark till annat företag än den aktuella byggherren. Byggherren betalar inget till kommunen under förstudien, men förväntas under perioden presentera förslag på planerad bebyggelse.
Under förstudien förs kontinuerlig dialog om projektet mellan kommunen och byggherren. När projektet
fått en lämplig utformning arbetas handlingar fram för att parterna ska kunna ingå ett reservationsavtal.
Reservationsavtalet innebär att kommunen förbinder sig att inte sälja marken till annan än aktuell byggherre under förutsättning att byggherren innan reservationstidens slut sökt och fått beviljat bygglov samt
påbörjat byggnationen på tomten. Avtalet är normalt tidsbegränsat till 6 - 12 månader. Byggherren betalar normalt en reservationsavgift om 10 procent av det slutliga försäljningspriset per år för reservationen.
Om byggherren uppfyller angivna krav i reservationsavtalet inom reservationstiden tecknas ett köpeavtal. Reservationsavgiften räknas av på köpeskillingen om köpeavtal skrivs. Avgiften betalas inte tillbaka
om byggherren inte genomför sina åtaganden enligt reservationsavtalet inom reservationstiden.
Kommunen betraktar köpeavtalet som en verkställighet av reservationsavtalet. Efter tecknat köpeavtal
kan byggherren söka lagfart och inteckna i fastigheten.
Vägen till en markanvisning kan ske genom urval, markanvisningstävling, anbudsförfarande eller direktanvisning. Vid markanvisningstävling och anbudsförfarande tecknas reservationsavtal direkt. Förstudieskedet blir därmed inte aktuellt. Vid urval, anbudsförfarande och direktanvisning är marken normalt
sett detaljplanelagd, vid markanvisningstävling innefattar reservationsprocessen vanligen även detaljplaneläggning av marken.
Örebro kommun har antagna riktlinjer för prissättning av mark. Riktlinjerna reglerar hur tomter prissätts
vid försäljningar, oavsett om dessa sker via direkt marköverlåtelse eller markanvisning.
Vid markanvisning av bostäder ska kommunen ges möjlighet att hyra eller köpa 5 - 20 procent av de
färdigställda bostäderna.
När kommunen säljer mark för bostadsbebyggelse ska en mindre del av varje exploateringsområde
markanvisas till intressenter som åtar sig att delvis bygga bostäder med överkomliga hyror (motsvarande under 80 procent av bruksvärdeshyran).
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Förslag till riktlinjer för markanvisning i
Lindesbergs kommun

7.1. Utgångspunkter och mål
Lindesbergs kommuns markinnehav är en viktig del i utvecklingen av nya bostäder, service och verksamheter och ett betydande verktyg för att bedriva bostadspolitik. Riktlinjerna utgör en av kommunens
övergripande riktlinjer och policydokument.
Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler för vad som gäller vid markanvisningar i kommunen.
Riktlinjerna är vägledande för samtliga markanvisningar som genomförs av kommunen.
7.1.1 Vad är en markanvisning
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggnation.
Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan
för ändamålet planlagd mark.
Markanvisning kan tillämpas såväl vid bostadsbyggande som vid annat byggande, såsom till exempel
för verksamheter, på kommunägd mark. Riktlinjerna gäller dock inte för överlåtelser som sker direkt och
som inte föregås av en markanvisning, till exempel försäljning av småhustomter för enskilt byggande.
För dessa finns särskilt framtagna rutiner.
7.1.2 Vad regleras i markanvisningsavtalet
Avtalet som tecknas mellan kommunen och byggherren benämns markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet regleras vilket markområde som avses samt till exempel bebyggelsens ändamål, volym,
detaljplan, tider och allmänna anläggningar. Byggherren åtar sig att under avtalstiden inkomma med
illustrationer på tilltänkt bebyggelse. I avtalet kan även anges förutsättningar för genomförandet samt
vad det slutliga köpeavtalet reglerar.
Projekt som avbryts ger inte byggherren rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.
Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att byggherren inte fullföljer projektet eller om parterna inte kommer överens om villkoren.
Markanvisningen får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande.
Om kommunen godkänner byggherrens förslag på tilltänkt bebyggelse och parterna i övrigt kommer
överens om villkoren för marköverlåtelsen så tecknas ett köpeavtal. Köpeavtalet ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen. Om ett bindande köpeavtal inte upprättas under avtalstiden upphör markanvisningen att gälla och kommunen kan anvisa marken till annan byggherre. Tillträde sker normalt
då bygglov beviljats för den bebyggelse som parterna kommit överens om under markanvisningen.
Avtalstid - planlagd mark
Avser redan planlagd mark där detaljplanen inte behöver ändras. Markanvisningen gäller normalt i sex
(6) månader. Förlängning kan medges under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att
förseningen inte beror på byggherren.
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Avtalstid - detaljplan ska upprättas eller ändras
Inom ramen för markanvisningen ingår ibland även planläggning av marken för ändamålet. Markanvisningen gäller då i högst två (2) år och avtalstiden anpassas till tidplanen för detaljplanearbetet. Förlängning kan medges under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror
på byggherren. Förlängning kan prövas av kommunen om detaljplanen inte vunnit laga kraft på grund
av omständigheter som parterna inte råder över. Om detaljplanen inte vinner laga kraft har inte byggherren rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.
Markanvisningsavgift
Markanvisningsavgift ska betalas för att täcka kommunens kostnader för markanvisningen. Avgiften
avräknas köpeskillingen vid marköverlåtelsens fullbordan. Kommunen har rätt att behålla avgiften om
marköverlåtelsen inte fullbordas.
7.1.3 Planavtal
Om markanvisningen genomförs innan detaljplan tagits fram och om byggherren ska bekosta planläggningen ska ett planavtal tecknas.
I planavtalet förbinder sig byggherren att betala kostnaden för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger till grund för planarbetet. För kommunens
arbete med planärendet beräknas kostnaden utifrån av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader
för externt utförda utredningar betalas normalt direkt av byggherren. Kostnader för externt utförda utredningar som kommunen upphandlat, kopieringskostnader, fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till byggherren utan administrativt påslag. Byggherren står därmed den ekonomiska
risken för planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga
kraft.
7.1.4 Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna kan frångås i enskilda fall om det finns särskilda skäl och om det krävs för att kunna genomföra en markanvisning på ett ändamålsenligt sätt.
7.1.5 Principer för kostnadsfördelning
Kommunens kostnader för genomförande av en detaljplan täcks normalt av intäkter från markförsäljning.
Kostnaderna för planläggning finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av planen.
Byggherren bekostar anläggningar för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas kostnaderna för anslutning ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa då förbindelsepunkt
anvisats av kommunen.
7.1.6 Upplåtelse av mark
Tomträtt
Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) marken. Tomträttsupplåtelse
används normalt inte.
Nyttjanderätt, arrende
Kommunen kan upplåta mark för ändamål som är av tillfällig, tidsbegränsad karaktär under förutsättning
att det är lämpligt med hänsyn till platsen och kommunens planer för området. Marknadsmässig ersättning utgår för upplåtelsen och arrendeavtal upprättas.
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Allmän plats
För upplåtelse av allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens taxa för
offentlig plats. I dessa fall krävs också polistillstånd.

7.2. Handläggningsrutiner och grundläggande villkor
7.2.1 Hur initieras en markanvisning
En markanvisning kan initieras på olika sätt. Kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av
befintlig bebyggelse kan initiera en markanvisning. En byggherre kan också på eget initiativ lämna in
ett förslag som är intressant för kommunen.
Byggherre som är intresserad av markanvisning kan således själv ansöka om en direktanvisning eller
söka efter aktuella markanvisningar på kommunens hemsida och delta i markanvisningstävlingar.
7.2.2 Ansökan
Ansökan om direktanvisning ska innehålla uppgift om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt en beskrivning av tänkt byggnation, ändamål, storlek, upplåtelseform,
referensprojekt med mera. Målsättningen är att beslut om huruvida kommunen avser att gå vidare med
en formell markanvisning ska fattas inom fyra (4) månader. Kvaliteten på förslaget är avgörande för
handläggningstiden. Om ny eller ändrad detaljplan krävs för markanvisningen så samordnas kommunens besked om markanvisning med eventuellt planbesked.
7.2.3 Intresseanmälan
Byggherren kan även lämna intresseanmälan inför kommande av kommunen initierade markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgift om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer
och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation, ändamål osv.
De byggherrar som anmält intresse för framtida markanvisning får information om nya markanvisningar
via e-post. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sin e-postadress.
7.2.4 Tilldelningsmetoder för markanvisning
Lindesbergs kommun arbetar utifrån tre tilldelningsmetoder för markanvisningar: 1. direktanvisning, 2.
tävlingsförfarande och 3. anbudsförfarande. Eftersom varje markområde har unika förutsättningar gör
kommunen en bedömning från fall till fall vilken tilldelningsmetod som är mest lämplig och när i tid som
markanvisningen bör genomföras.
Direktanvisning
Direktanvisning innebär att kommunen endast diskuterar markanvisningen med en byggherre där tilldelning sker utan konkurrens med andra byggherrar. Direktanvisning används när det inte finns behov
av jämförelseförfarande eller när det finns motiv att välja en viss byggherre.
Tävlingsförfarande
Tävlingsförfarande används när kommunen vill tilldela markanvisningar i konkurrens och kan vara mer
eller mindre omfattande. Projekt där hög arkitektonisk kvalité, kulturarv, nytänkande, teknikutveckling
eller utmanande lokala förutsättningar tillsammans med ekonomi är viktiga aspekter kan vara aktuella
för denna metod. Ett tävlingsunderlag tas fram av kommunen som beskriver förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Det förslag som på bästa sätt motsvarar kommunens krav och utmaningar som
ställs i tävlingsunderlaget kan vinna en markanvisning. Markanvisningstävlingen och tävlingsunderlaget
annonseras i för ändamålet lämpliga medier och på kommunens hemsida.
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Anbudsförfarande
Anbudsförfarande gynnar konkurrensen. Vid anbudsförfarande framgår de förutsättningar och krav som
gäller för det aktuella markområdet i det anbudsunderlag som tas fram av kommunen. Anbudet kan i
vissa fall avse idéer om utformning och användning. Markanvisningen och anbudsunderlaget annonseras i för ändamålet lämpliga medier och på kommunens hemsida.
7.2.5 Bedömningsgrunder
Utvärdering av förslag och tävlingsbidrag tar sin utgångspunkt i följande kriterier som kan specificeras
och kompletteras beroende på projekt och område.
Markpris
Fast markpris kan vara en förutsättning i ett tävlingsförfarande. Markpris kan även vara en del av urvalskriterierna eller användas för prekvalificering till ett tävlingsförfarande.
Attraktiva boendemiljöer
Markanvisningen ska bidra till att kommunen får den utveckling som relevanta styrdokument, som till
exempel översiktsplanen och riktlinjer för bostadsförsörjning, visar. Det ska finnas ett varierat utbud av
bostäder när det gäller hustyper, upplåtelseformer, lägenhetsstorlek med mera inom olika delar av kommunen. Kommunen lägger stor vikt vid utformning av goda boende- och livsmiljöer. Bedömningsgrund
är därför även hur väl byggherren följer intentionerna i planhandlingarna och i förekommande fall även
gestaltningsprogram. Detta innefattar även gestaltning av området som helhet och det offentliga rummet
mellan husen.
Hållbar utveckling
Planering och byggande ska bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling liksom
utvecklandet av ett resilient samhälle och en utveckling som värnar om klimatet. Kommunen skapar
förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter på hållbar utveckling utifrån de förutsättningar
som gäller för respektive projekt.
Kommunen verkar för att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små,
ges möjlighet att etablera sig i kommunen och inom specifika områden.
7.2.6 Krav på byggherre för att få markanvisning
Innan beslut om markanvisning fattas gör kommunen en bedömning av byggherrens kreditvärdighet. I
bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt genomförandekraft.
7.2.7 Val av byggherre
Vid valet av byggherre för markanvisning kan tidigare genomförda projekt och markanvisningar beaktas
liksom nytänkande, långsiktig kvalitets- och miljöprofil samt byggherrens förmåga att genomföra projektet utan tidsfördröjning. Kommunen har även möjlighet att se till fördelning av projekt mellan olika
aktörer för att uppnå konkurrens och balans mellan olika aktörer samt även fördelning mellan olika
upplåtelseformer. Vid valet kan även hänsyn tas till om byggherren kan tillgodose kommunens behov
av särskilda boenden i fall det är aktuellt.
7.2.8 Ansvarsfördelning inom kommunen
Kommunstyrelsen ansvarar för markanvisningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger markanvisningen samt detaljplanen och planavtalet.
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7.3. Principer för markprissättning
7.3.1 Bakgrund
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är inte tillämplig i samband med kommuners marköverlåtelser.
Kommuner har att beakta kommunallagens regler där det bland annat ingår ett förbud att ge understöd
till enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt förbud att ge individuellt inriktat näringslivsstöd
om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Försäljning under marknadspris är därför som huvudregel
inte tillåtet.
Kommuner omfattas av EU:s statsstödsregler vilket innebär att otillåtet statsstöd kan anses föreligga
om försäljningspriset för marköverlåtelser ligger under marknadsvärdet. Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller genom att försäljningen föregås av en oberoende
värdering utesluts automatiskt inslag av statsstöd.
7.3.2 Markprissättning
Lindesbergs kommuns markförsäljning sker till marknadsmässiga priser utifrån den byggrätt som detaljplanen medger.
Vid direktanvisning eller om marknadspriset är osäkert ska en värdering göras. Vid tävlingsförfarande
ska bästa förslag anvisas markområdet utifrån de förutsättningar och kriterier som angetts i tävlingsunderlaget. Prekvalificering med markprisanbud kan även tillämpas vid tävlingsförfarande. Vid anbudsförfarande eller tävlingsförfarande kan ett lägsta markpris anges av kommunen.
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1.

Uppdraget

1.1. Uppdragets omfattning
Uppdraget omfattar att uppdatera och utforma riktlinjer för exploateringsavtal som utgår från Lindesberg
kommuns unika förutsättningar. Varje exploatering ska vara ett led i arbetet med att utveckla Lindesbergs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa att alla byggherrar och fastighetsägare bemöts och hanteras
på ett likställt sätt.
Två möten genomförs; ett med kommunala tjänstemän och ett med byggherrar som är aktiva i kommunen eller i regionen. Syftet med mötena är att få ta del av tidigare erfarenheter av exploateringsavtal
och även att få in synpunkter och önskemål inför framtida exploateringsavtal.
En omvärldsanalys har gjorts och riktlinjer för exploateringsavtal för andra kommuner har studerats. Ett
förslag till riktlinjer för exploateringsavtal har utarbetats som innehåller kommunens utgångspunkter och
mål för exploateringsavtal, handläggningsrutiner och grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.
Svefa kommer även att redigera och layouta policydokumentet riktlinjer för exploateringsavtal i enlighet
med kommunens grafiska profil.

1.2. Uppdragsgivare
Lindesbergs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, genom enhetschef Isabella Lohse.

1.3. Medverkande konsulter
Uppdraget utförs av Annika Kensén och Therese McCarthy. Lina Graf svarar för kvalitetssäkringen.
Redigering och layout utförs av Mikaela Arvidsson.
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2.

Inledning

Lindesbergs kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare. Kommunen
får idag förfrågningar från byggherrar som är intresserade av att utveckla nya projekt, både för bostäder
och verksamheter. Med det ökade intresset läggs nu ytterligare fokus på hur kommunen kan utvecklas
på bästa sätt med ett ökat byggande utan att göra avkall på kvalitet och trivselfaktorer i samhällsbyggandet.
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att möjliggöra en hållbar utveckling utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (PBL). En ny bestämmelse infördes gällande riktlinjer
för exploateringsavtal som säger att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer
för dessa avtal.
Genom att utarbeta riktlinjer för exploateringsavtal som antas av kommunfullmäktige skaffar sig kommunen ett redskap som möjliggör för intresserade byggherrar och fastighetsägare att utveckla fastigheter samt bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.
Kommunstyrelsen i Lindesberg antog 2015-03-24 § 84 Riktlinjer för exploateringsavtal. Det finns behov
att uppdatera riktlinjerna.

3.

Metod

Arbetet inleddes med ett startmöte den 31 oktober 2018 med kommunala tjänstemän. Syftet med mötet
var att informera om de nya reglerna och för att få information och synpunkter till det fortsatta arbetet.
Den 15 januari 2019 hölls en workshop med inbjudna byggherrar för att få byggherrarna synpunkter
och erfarenheter av exploateringsavtal.
Riktlinjerna utformas för att uppfylla de krav som ställs på kommunen i och med den lagändring som
trädde ikraft den 1 januari 2015 SFS 2014:900 Lag om ändring i plan och bygglagen (2010:900). Förarbeten (Prop. 2013/14:126 Enklare planprocess och Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 Enklare
planprocess) har studerats för vägledning av lagtolkning och för att få en större förståelse av lagtexten
gällande exploateringsavtal och genomförandefrågor. Den 1 april 2017 ändrades plan- och bygglagen
SFS 2017:181. Förarbeten (Prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur)
har studerats som underlag gällande medfinansieringsersättning och krav för riktlinjerna.
Utöver det har även Betänkande av Planprocessutredningen SOU 2015:109 studerats gällande LOU
och exploateringsavtal.
Även Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet samt Cirkulär 14:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal har studerats.
För att få en bild av hur andra kommuners riktlinjer är utformade har riktlinjer för exploateringsavtal från
tre andra kommuner studerats; Nora, Ekerö och Motala. Dessa kommuner valdes eftersom de bedöms
kunna ge en bild av hur exploateringsavtal i mindre och medelstora kommuner hanteras.
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4.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Nedan görs en sammanfattning av relevant lagstiftning, studier, mötesanteckningar och andra fakta
som ligger till grund för avväganden och innehåll i riktlinjerna. Därefter presenteras ett förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal i Lindesbergs kommun (avsnitt 7).

4.1. Plan- och bygglagen
Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (2010:900) genom SFS 2014:900. Lagändringen
medförde bland annat att bestämmelser infördes avseende exploateringsavtal. Den 1 april 2017 gjordes
ytterligare en ändring genom SFS 2017:181 då nya regler gällande bland annat medfinansieringsersättning infördes.
1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
4 § I denna lag avses med
[…]
exploateringsavtal: ett avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansiering mellan en
kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock
inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.
4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser
33 § Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av
[…]
3. hur planen är avsedd att genomföras
[…]
Av redovisning enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs
med stöd av ett eller flera sådana avtal.
5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
13 § Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, skälen för förslaget, det
planeringsunderlag som har betydelse och hur kommunen avser att handlägga förslaget. […]
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs
med stöd av ett eller flera sådana avtal.
6 kap. Genomförandet av detaljplaner
39 § Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för
1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner,
2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och
3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.
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40 § Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller
finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen
ska kunna genomföras.
Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen
kan antas öka i värde.
Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.
41 § Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att
helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
42 § Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående
i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar medfinansieringsersättning.

4.2. Definition
I PBL finns bl.a. följande definitioner:
Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
Exploateringsavtal
Ett avtal för genomförande av en detaljplan och om medfinansiering mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.
Det innebär att om kommunen äger den mark som regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan, så är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal. Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten
mellan kommunen och privat markägare, kan också förekomma och i dessa fall blir reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga.
Medfinansieringsersättning
Ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan
åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg
som staten eller ett landsting ansvarar för.

4.3. Författningskommentarer med mera
En kommun som avser att ingå ett exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och
mål för sådana avtal. Bestämmelsen gäller generella riktlinjer som inte nödvändigtvis behöver vara
kopplade till ett visst avtal eller detaljplaneområde. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för
fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå ett exploateringsavtal. Detta innebär att
riktlinjerna på översiktlig nivå ska redovisa under vilka förhållanden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal.
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Vidare ska riktlinjerna redovisa de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen vill få täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske. De
kan ange inom vilka geografiskt avgränsade områden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal,
vilket innebär att riktlinjerna kan se olika ut för skilda delar av kommunen, t.ex. om kommunen på en
viss plats avser att vara huvudman för allmänna platser eller om ny bebyggelse ska anslutas till kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. I riktlinjerna ska även redovisas hur kommunen
tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om exploateringsavtal.
Kommunen är skyldig att anta vägledande riktlinjer som ska ange kommunens utgångspunkter och mål
för exploateringsavtal och grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå sådana avtal. Riktlinjerna är inte bindande, varken för kommunen eller för exploatörer
som kommunen avser ingå avtal med. Trots att vägledande riktlinjer inte är bindande, förväntas kommunen och exploatörer följa de riktlinjer som har beslutats.
Att kommunen är skyldig att anta riktlinjer utgör dock inte förutsättning för att kommunen ska få ingå
exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal som ingås innan kommunen antar riktlinjer innebär inte att
avtalet blir ogiltigt. I övergångsreglerna anges att ändringarna i PBL inte är tillämpliga på exploateringsavtal som gäller för ett ärende som påbörjades innan årsskiftet 2014/2015.
Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunens beslut om att
anta riktlinjer för exploateringsavtal kan överklagas genom laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen
(1994:900).
Medfinansieringsersättning
Om kommunen avser att teckna exploateringsavtal innehållande medfinansieringsersättning ska riktlinjerna tydliggöra vilka transportinfrastrukturprojekt som kan vara aktuella. Det kräver att riktlinjerna uppdateras regelbundet, t.ex. vid varje ny mandatperiod. Alternativt i samband med kommunens beslut att
bidra till kostnaden att bygga transportinfrastruktur som staten eller landstinget ansvarar för.
Riktlinjerna bör ange områden som får en värdeökning på grund av transportinfrastrukturen. Riktlinjerna
bör samordnas mellan kommuner som har samma transportinfrastruktursatsning och det bör framgå
hur medfinansieringsersättningen ska hanteras om infrastrukturen inte blir av eller blir försenad.

4.4. Exploateringsavtalets innehåll
Förhandlingar om exploateringsavtal påbörjas ofta före eller i anslutning till att det kommunala detaljplanearbetet påbörjas. Avtalet ingås ofta strax innan eller i anslutning till att detaljplanen antas och
villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft.
Utgångspunkten bör vara att reglera överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av
allmänna platser samt finansiering av anläggandet av gator, vägar och andra allmänna platser samt
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Exploateringsavtalet kan även reglera kostnader utanför det aktuella planområdet, t ex nödvändiga avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen.
Krav på efterhandsbetalning av redan genomförda investeringar får endast ske vid etappvis utbyggnad
inom ett och samma detaljplaneprogram alternativt framgå av riktlinjerna.
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Förskottsreglering av planerade framtida investeringar kan med fördel framgå av riktlinjerna.
Byggherren/fastighetsägaren ska bekosta anläggningar endast i den utsträckning som det kan anses
vara skäligt med hänsyn till den nytta som denne kan väntas få av planen. Byggherrens/fastighetsägarens åtaganden ska vara skäliga med hänsyn till exploateringens art och omfång samt den nytta man
har av att detaljplanen genomförs.
Även andra kostnader som är nödvändiga för planens genomförande regleras i ett exploateringsavtal.
Exempel på sådana frågor som är naturligt att reglera i ett exploateringsavtal kan vara t ex frågan om
markföroreningar, skydds- och säkerhetsåtgärder, bebyggelsens utformning, tidsplanering, kontroller
och garantier för exploatörens åtaganden, ansökan om lantmäteriförrättning, samt frågor om säkerheter
och förfarande vid tvister m.m.
Medfinansieringsersättning
Varje förhandling om medfinansiering måste avse ett visst projekt. Medfinansieringen ska redovisas
särskilt i exploateringsavtalet. Ersättningen får endast avse del av kommunens bidrag till väg eller järnväg som staten eller landstinget ansvarar för. Fastigheterna måste öka i värde på grund av transportinfrastrukturen. Medfinansieringsersättning får avse åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående.

4.5. Frågor som inte får regleras i ett exploateringsavtal
Kostnader för byggnader, anläggningar och verksamheter som kommunen har ett lagstadgat ansvar för
att ombesörja kan inte föras över till och finansieras av en byggherre eller en fastighetsägare (PBL 6
kap. 41 §). Det innebär att kostnader för byggnader, anläggningar och verksamheter inom exempelvis
vård, skola och omsorg inte får regleras i ett exploateringsavtal.

4.6. Huvudmannaskap
Huvudman för allmän plats bekostar och ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av den allmänna platsen.
Kommunen ska som huvudregel vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns
särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en
eller flera allmänna platser. Det är mot bakgrund av ovan således möjligt att inom en och samma detaljplan ha delat huvudmannaskap där det kan vara kommunalt huvudmannaskap för en allmän platsmark och enskilt huvudmannaskap för en annan.
Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän
plats som kommunen ska vara huvudman för. Kommunen är även skyldig att på fastighetsägarens
begäran lösa in sådan mark eller annat utrymme. Ersättningsreglerna för sådan markåtkomst grundas
på bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719).
För allmänna platser med enskilt huvudmannaskap inrättas gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. I anläggningslagen finns även bestämmelser om underhåll av vägar och andra allmänna
platser som har enskilt huvudmannaskap.

4.7. Gatukostnadsbestämmelserna
Bestämmelserna i PBL 6 kap. 24 - 27 §§ ger kommunen rätt att ta ut gatukostnad från fastighetsägare
i ett område där kommunen i egenskap av huvudman anlagt eller förbättrat en gata eller allmän plats. I
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underlaget för de kostnader som kan fördelas enligt gatukostnadsbestämmelserna ingår till exempel
kostnader för projektering, anläggning, kommunens kostnader för markförvärv med mera. Om kostnaden för att anlägga eller förbättra en gata inte är densamma utmed hela gatan, får kommunen besluta
att kostnaden ska fördelas mellan fastigheterna på något annat sätt som är skäligt och rättvist.

4.8. Marköverlåtelse och ersättningsbestämmelser
Genom att kommunen antar en detaljplan följer per automatik att en byggherre eller fastighetsägare
kan bli tvungen att avstå mark för allmän plats eller allmän byggnad. Tidigare fanns de så kallade exploatörsbestämmelserna (gällande t o m 2015-01-01) i PBL 6 kap. 3 - 10 §§ och 12 §, som innebar att
Länsstyrelsen kunde, efter begäran av en kommun, besluta att en fastighetsägare utan ersättning skulle
upplåta eller avstå mark avsedd att ingå i allmän plats. Motsvarande gällde för mark för allmän byggnad.
Länsstyrelsen kunde även besluta att fastighetsägaren skulle bekosta anläggande av gator samt VAanläggningar i den mån det ansågs skäligt. Exploatörsbestämmelserna, som tidigare har utgjort grunden för exploateringsavtalen, upphörde att gälla i och med ändringarna av PBL 2015-01-01.
Genom den nya lagregleringen av exploateringsavtalen i PBL bortfaller behovet av exploatörsbestämmelserna. Kommunen får nu, genom tillämpning av gatukostnadsbestämmelserna eller genom tecknande av exploateringsavtal, möjlighet att finansiera kostnaderna för nödvändiga markförvärv för allmän
plats. Däremot har kommunen inte samma rätt att kompensera för kostnaden för markinlösen avseende
kvartersmark för allmän byggnad.
Ersättningsbestämmelser
I PBL finns en rad bestämmelser om kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra utrymmen.
I samtliga fall ska ersättning till fastighetsägaren ske med stöd av bestämmelserna om expropriationsersättning i ExL 4 kap. På motsvarande sätt sker värdering vid inlösen eller markupplåtelser enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen med stöd av bestämmelserna i ExL. Lagens bestämmelser
om expropriationsersättning tillämpas i samtliga fall vid avstående av mark där mark i en detaljplan
läggs ut som allmän plats eller kvartersmark för allmän byggnad.
Allmän plats
Av ExL 4 kap. 3 a § framgår att expropriationsersättning för mark och annat utrymme som enligt detaljplan ska användas för allmän plats ska bestämmas med hänsyn till de planförhållanden som rådde
närmast innan marken eller utrymmet angavs som allmän plats.
Kvartersmark för allmän byggnad
Vad avser kvartersmark för allmän byggnad/allmännyttigt ändamål (t.ex. vård, skola m.m.) ska ersättningen som regel bestämmas med hänsyn till markanvändningen i den gällande detaljplanen.

4.9. Planbeskrivningen
Enligt PBL 4 kap. 33 § ska planbeskrivningen till en detaljplan bl.a. innehålla en redovisning av hur
planen är avsedd att genomföras. Där ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal,
dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med
stöd av ett eller flera sådana avtal. Information om huruvida exploateringsavtal ämnas tecknas ska redovisas under samrådet (PBL 5 kap. 13 §).

Svefa AB
Vasastrand 11
703 54 Örebro

Tel +46 (0) 10 603 86 00
www.svefa.se

Orgnr: 556514-3434
Styrelsens säte: Stockholm

9 (17)
2019-04-12

4.10. Egenskapskrav
Kommunen får inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i samband med genomförande av detaljplaner eller vid andra ärenden enligt PBL, t.ex. bygglov. Om kommunen ställer sådana egna krav så är dessa krav utan verkan. Bestämmelsen gäller de nio tekniska egenskaper som anges i PBL 8 kap. 4 §, t.ex. vissa egenskaper i energi-, buller- eller tillgänglighetshänseende.
Kommunen kan dock fortfarande i egenskap av byggherre/fastighetsägare ställa krav på särskilda tekniska egenskaper i de fall kommunen själv låter uppföra byggnad eller i samband med upplåtelse (t.ex.
arrende och tomträtt) av kommunägd mark.
Regleringen påverkar inte möjligheten för den enskilde byggherren/fastighetsägaren att bygga på ett
sätt som medför att byggnaden uppfyller krav som går längre än vad som anges i plan- och byggförordningen och BBR.

4.11. LOU och exploateringsavtal
När kommunen är huvudman för allmän plats ansvarar kommunen för att ordna allmänna platser och
anläggningar. Kommunen ska även svara för underhållet och av dessa. Detta görs normalt i egen regi
eller så upphandlas arbetena i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Enligt förändringarna i PBL 6 kap. 40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre eller
en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna
platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Användandet av ordet ”vidta” i lagtexten kan tolkas som att det är förenligt med PBL att exploatören utför och bekostar
utbyggnaden av allmänna platser samtidigt. I plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91) som låg
till grund för de nya reglerna hänvisar utredningen till den försiktighetsprincip som kom ur kommunförbundets rekommendation. Och något ytterligare förtydligande kring vad som avses med ”vidta” finns
inte i förarbetena.
Tidigare har det varit vanligt att exploatören byggt ut allmänna platser och anläggningar för att sedan
överlämna dessa till kommunen. Detta förfaringssätt kan anses komma i konflikt med LOU efter den
s.k. La Scala-domen från år 2001 och den rekommendation som Svenska Kommunförbundet lämnade
i ett cirkulär (2003:109) till följd av domen. Kommunförbundet uppmanade kommuner att istället själva
ansvara för utbyggnaden och ta betalt av exploatören för att inte riskera att komma i konflikt med LOU.
Det råder dock skilda meningar om det verkligen förhåller sig på det sättet då det saknas tydlig rättspraxis utifrån de förutsättningar som råder i Sverige.
Oklarheterna har lett till att detta ses över i en ny utredning, planprocessutredningen (SOU 2015:109),
där man tittar närmare på paragrafens koppling till LOU. Utredningen har landat i en bedömning att EUlagstiftning och LOU inte ställer ett generellt krav på att upphandling alltid ska ske för utbyggnad av
allmänna platser. Den öppnar således för en tolkning där en exploatör kan bygga ut allmän plats och
allmänna anläggningar som erfordras för detaljplanens genomförande och som är till nytta för exploatören.
Däremot så rekommenderas utbyggnad av taxefinansierade allmänna VA-anläggningar fortsatt föregås
av upphandling i de fall då anslutningsavgifter enligt taxan överskrider den faktiska kostnaden då det i
detta fall finns tydliga likheter med La Scala-domens utfall. Men i det fall anslutningsavgifterna enligt
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taxan underskrider de faktiska kostnaderna så ser utredningen inget hinder till att exploatören bygger
ut anläggningen utan föregående upphandling.
Utredningen förordar ingen lagändring utan ett förtydligande genom framtagande av riktlinjer för tillämpning av LOU och exploateringsavtal. Utredningen har varit ute på remiss men regeringen har ännu inte
tagit ställning till dess förslag.

5.

Mötesanteckningar

5.1. Startmöte 2018-10-31
Startmöte med kommunens tjänstemän i syfte att gå igenom uppdraget och bakgrunden till detta samt
få information och synpunkter till det fortsatta arbetet. Vid mötet deltog
Isabella Lohse

Enhetschef, stadsarkitektkontoret

Wilhelm Magnusson

Näringslivschef

Jan-Eric Andersson

Kvalitetsledare, gata

Marcus Orre

Kvalitetsledare, VA-nät

Therese McCarthy

Konsult Svefa

Annika Kensén

Konsult Svefa

Planläggning av mark som inte ägs av kommunen handlar mest om mark som ägs av Falab/Libo (kommunägda bolag). Snuggan har planlagts på privat mark men troligen inget exploateringsavtal. Enstaka
bostadshus hanteras som förhandsbesked för bygglov.
LIS-områden kan medföra nya utbyggnadsområden som kräver exploateringsavtal. Viktigt att det även
finns principer för VA och dagvatten.
Det finns antagna riktlinjer för exploateringsavtal men de bör uppdateras och ersättas av nya.

5.2. Workshop med byggherrar 2019-01-15
Vid mötet deltog
Lindesbergs kommun
Daniel Fagerlund, näringslivsenheten
Samhällsbyggnad Bergslagen
Isabella Lohse, mark- och exploateringsingenjör, Jan-Eric Andersson, Bram Corthals
Anders Ericsson och Ulrika Lager

Widén & Erikson

Thomas Karlsson

Vectura Fastigheter

Emma Engström

NCC

Roger Sixtensson och Jesper Almlöf

FALAB/LIBO

Per Sander

Br Sander bygg

Annika Kensén och Therese McCarthy Svefa
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Närvarande har inte någon erfarenhet av att jobbat med exploateringsavtal. Konstateras dock att exploateringsekonomin alltid är viktig för möjligheten att genomföra en detaljplan och att finansieringen
ofta är ett problem i mindre orter.

6.

Riktlinjer för exploateringsavtal i andra kommuner

6.1. Nora
Exploateringsavtal tecknas för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Det ska framgå av planbeskrivningen i samrådsskedet om kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Avtalet ska godkännas
innan eller samtidigt med beslutet att anta detaljplanen som exploateringsavtalet är kopplat till.
Planläggning bekostas av exploatören, separat plankostnadsavtal reglerar detta.
Kommunen har rätt att ta ut kostnader för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser samt
VA-anläggningar och andra åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Exploatörens
åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. Projektering och byggnation av allmän
plats och VA-anläggningar bekostas och genomförs av exploatören och överlåts utan ersättning till huvudmannen. Ansvar för framtida drift och underhåll regleras i exploateringsavtalet.
Exempel på övriga åtgärder som bekostas av exploatören är lantmäteriförrättningar, bullerdämpande
åtgärder, sanering, arkeologi samt övriga skydds- och säkerhetsåtgärder.
Kommunen kan ställa krav på säkerhet för exploatörens ekonomiska åtaganden i de fall det bedöms
som nödvändigt.

6.2. Ekerö
Vilka fastighetsägare kommunen avser att teckna exploateringsavtal med, och för vilka delar av genomförandet avtalet kommer att avse, framgår normalt av planhandlingarna för aktuellt område. Generellt
sett tecknas avtal med samtliga fastighetsägare som får utökad byggrätt genom att en detaljplan tas
fram.
De fastighetsägare som får ta del av en värdeökning genom en ny detaljplan ska också finansiera de
kostnader som uppstår vid genomförande av en detaljplan (förbättring/utbyggnad av gatunätet, grönområden m.m.). Det sker genom erläggande av exploateringsbidrag. Bidrag erläggs ej om byggrätt till
befintliga bostäder enbart utökas eller om det uppstår avstyckningsmöjlighet för redan befintliga bostäder.
Om detaljplanen är en del av en etappvis utbyggnad kan fastighetsägaren belastas med kostnader som
uppstår i andra etapper om de är till nytta för dennes fastighet. Finansiering för åtgärder utanför detaljplanens område kan tas upp i exploateringsavtal, ifall åtgärderna är en direkt följd av områdets utbyggnad.
Exploateringsavtalet kan reglera viten som kan utgå ifall en part inte uppfyller sina åtaganden.
Krav kan i exploateringsavtalet ställas på att ekonomisk garanti/säkerhet för avtalets fullgörande lämnas.
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Kommunen tecknar vanligen planavtal inför detaljplanearbete. Vid varje ny detaljplan tar kommunen
ställning till om den medför behov av ny allmän service, så som äldreboende och skola. Behövs det ska
ytor för aktuellt ändamål avsättas i detaljplanen.
Exploateringsavtal tillämpas normalt endast vid kommunalt huvudmannaskap. I Ekerö kommun är dock
enskilt huvudmannaskap vanligt förekommande. Vid nya detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för
förtätning inom befintlig bebyggelse hanteras om- och utbyggnad vanligen genom omprövning av befintliga gemensamhetsanläggningar. Vid nybyggnation saknas ofta en befintlig gemensamhetsanläggning. Då sker utbyggnaden först och därefter bildas den gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening som ska förvalta anläggningen. För att säkerställa att anläggningarna blir i dugligt skick tillämpas samma princip som vid kommunalt huvudmannaskap.

6.3. Motala
Riktlinjer för exploateringsavtal tas fram för att förtydliga processen och ge vägledning. Riktlinjerna kan
frångås om särskilda skäl föreligger. Kommunstyrelsen har delegerats ansvar för mark- och exploateringsfrågor.
Exploateringsavtal upprättas i varje geografiskt område där det behövs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. I avtalet kan ställas krav på åtgärder för att säkerställa skydd mot störningar, skydd
av särskilt värdefulla områden och även krav på gestaltning. Översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram
och andra kommunala program ska följas.
De exploatörer som har nytta av detaljplanen betalar plankostnaderna. Plankostnaderna regleras i ett
föravtal eller ett separat planavtal. Ett föravtal upprättas vid planarbetets inledning för att ge exploatören
möjlighet att medverka i planarbetet. Exploateringsavtal tecknas innan antagandet av detaljplanen. Om
projektet inte fullföljs ska exploatören ersätta kommunen för nedlagda kostnader.
Exploatören bekostar de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Kostnadens storlek avgörs av hur stor nytta exploatören har av planen. Vid etappvis utbyggnad kan kostnaderna fördelas mellan etapperna eller vad som är rimligt i förhållande till den nytta exploatören har av planen. Allmän plats ska följa kommunal standard. Exploatören bekostar samtliga erforderliga utredningar och
undersökningar, till exempel buller, geoteknisk, arkeologisk och markmiljö, samt eventuella efterföljande
åtgärder, t ex bullerdämpning, sanering, arkeologisk utgrävning med mera. Exploatören betalar även
den fastighetsbildning som krävs.
Innan detaljplanen påbörjas så ska tidplan upprättas och föravtal/planavtal ingås. Innan samrådet ska
exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll ha fastställts. Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunstyrelsen innan antagandet.
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7.

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun

7.1. Utgångspunkter och mål
I Lindesbergs kommun tecknas exploateringsavtal och planavtal mellan kommunen och en byggherre
eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av mark som kommunen inte äger.
Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna platser och anläggningar för vatten och avlopp finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av detaljplanen.
Byggherren eller fastighetsägaren står den ekonomiska risken för planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.
Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet och likabehandling vid genomförande av projekt
där exploateringsavtal ingår. Exploatören ska i tidigt skede kunna se de krav som ställs.
Riktlinjerna är vägledande för samtliga exploateringsavtal inom kommunen.
7.1.1 Vad är ett exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande av en detaljplan, och/eller om medfinansieringsersättning, mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.
Det innebär att om kommunen äger den mark som regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan
är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal. Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten mellan
kommunen och annan fastighetsägare, kan också förekomma och i dessa fall blir reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga. I dessa avtal används riktlinjerna i tillämpliga delar.
Benämningen exploatör används fortsättningsvis i riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en byggherre eller en fastighetsägare.
7.1.2 Vad regleras i exploateringsavtalet
Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna och ansvarsfördelningen för kostnader och genomförande av en detaljplan. Exploateringsavtal reglerar även villkoren för marköverlåtelser mellan exploatören och kommunen. Det gäller främst överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av
allmänna platser samt kommunens behov av kvartersmark för samhällsservice för till exempel vård,
skola med mera. Innehållet i exploateringsavtalet anpassas i varje enskilt fall för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan.
Det geografiska området som exploateringsavtalet reglerar definieras som ett exploateringsområde.
Exploateringsområdets avgränsning beror på omfattningen av genomförandeåtgärder kopplade till detaljplanen. Omfattningen av ett exploateringsområde kan motsvara ett eller flera detaljplaneområden.
Ett exploateringsområde kan även vara en mindre del av ett detaljplaneområde eller stäcka sig utanför
detaljplaneområdet.
I exploateringsavtalet regleras ansvar för utbyggnad och finansiering av allmän plats och anläggningar
för VA samt andra åtgärder inom ett detaljplaneområde. Exploateringsavtalet kan även reglera kostnader utanför det aktuella planområdet som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Till exempel

Svefa AB
Vasastrand 11
703 54 Örebro

Tel +46 (0) 10 603 86 00
www.svefa.se

Orgnr: 556514-3434
Styrelsens säte: Stockholm

14 (17)
2019-04-12

avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur. Även andra kostnader och åtgärder som är en
nödvändig förutsättning för planens genomförande regleras i ett exploateringsavtal. Exempel på sådana
frågor som kan regleras i ett exploateringsavtal är frågor om markföroreningar, skydds- och säkerhetsåtgärder, tidsplanering, kontroller och garantier för exploatörens åtaganden, lantmäteriförrättning, frågor
om säkerheter och förfarande vid tvister med mera.
Genom hänvisning i exploateringsavtalet knyts även för projektet relevanta politiskt beslutade dokument, policys, planer och riktlinjer.
Exploateringsavtalet får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga medgivande.
Medfinansieringsersättning
Exploateringsavtalet kan även reglera medfinansieringsersättning och då ska det ekonomiska utfallet
redovisas särskilt och avskilt från andra avgifter och ersättningar.
7.1.3 Planavtal
För detaljplanearbetet tecknas ett planavtal. I planavtalet förbinder sig exploatören att betala kostnaden
för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger
till grund för planarbetet. För kommunens arbete med planärendet beräknas kostnaden utifrån av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för externt utförda utredningar betalas normalt direkt av exploatören. Kostnader för externt utförda utredningar som kommunen upphandlat, kopieringskostnader, fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till exploatören utan administrativt påslag. Exploatören står därmed den ekonomiska risken för planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får
ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.
7.1.4 Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna är vägledande och kan frångås i enskilda fall om det finns särskilda skäl och om det krävs
för att kunna genomföra en detaljplan på ett ändamålsenligt sätt.

7.2. Under vilka förhållanden avser kommunen att ingå exploateringsavtal
7.2.1 Förutsättningar för tecknande av exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören i samband med detaljplaneläggning.
Syftet är att förtydliga detaljplanen och säkerställa vem som ansvarar för genomförandet av de olika
delarna av exploateringen. Exploateringsavtalet reglerar även överlåtelser av mark som behövs för att
tillgodose behovet av allmänna platser samt utbyggnad och finansiering av anläggandet av gator, vägar
och andra allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning, avlopp och dagvatten som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
För detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats tecknas normalt alltid exploateringsavtal.
Detaljplaner med enbart enskilt huvudmannaskap kan genomföras utan exploateringsavtal om kommunen bedömer att det är lämpligt.
Vid ändring av bestämmelser i en befintlig detaljplan som innebär begränsade kommunala åtaganden
för allmän plats eller allmänna VA-anläggningar krävs inte alltid att ett exploateringsavtal tecknas. Åtgärden kan då hanteras genom planuppdrag och planavtal om kommunen bedömer att det är lämpligt.
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Medfinansieringsersättning
Exploateringsavtal om medfinansieringsersättning kan tecknas under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som berörs kan antas öka i
värde. Det krävs vidare att den aktuella vägen eller järnvägen har staten eller landstinget som huvudman.
7.2.2 Inom vilka geografiskt avgränsade områden avser kommunen att ingå exploateringsavtal
Kommunen avser ingå exploateringsavtal inom alla kommundelar och i varje geografiskt område när
det krävs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Det kan gälla geografiskt avgränsade områden med såväl enskilt eller kommunalt huvudmannaskap, inom eller utanför verksamhetsområden för
kommunalt VA, samt områden inom eller utanför tätorter.
Medfinansieringsersättning
Kommunen avser ingå exploateringsavtal om medfinansieringsersättning avseende följande projekt:
•
•

Xxx (kartbilaga nr 0)
Alt. för närvarande finns inga aktuella projekt

7.3. Övergripande principer för åtgärder och kostnader som regleras i
exploateringsavtal
7.3.1

Principer för ansvarsfördelning

Kommunalt huvudmannaskap
Om kommunen är huvudman ansvarar kommunen för utbyggnaden samt drift och underhåll av allmän
plats och allmän VA-anläggning. Kommunen kan i exploateringsavtalet ge exploatören i uppdrag att
vidta åtgärder för utbyggnad av allmän plats eller andra åtgärder om det bedöms lämpligt för ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Enskilt huvudmannaskap
När kommunen inte är huvudman så är det enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägare i
området är gemensamt ansvariga för utbyggnad samt drift och underhåll. För de allmänna platser och
anläggningar där det är enskilt huvudmannaskap inrättas gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen vid en lantmäteriförrättning. I anläggningslagen finns bl.a. bestämmelser om anläggande
och underhåll av vägar och andra allmänna platser och anläggningar som har enskilt huvudmannaskap.
Exploatören ansvarar för att vidta och finansiera nödvändiga åtgärder för inrättande av gemensamhetsanläggning inklusive lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen innehåller bl.a. beslut om vilka fastigheter som deltar i anläggningen samt andelstal för utförande samt drift och underhåll.
7.3.2 Vilka åtgärder och kostnader avser kommunen att få täckning för
Kommunens kostnader för genomförande av en detaljplan, utbyggnad av allmänna platser och allmänna VA-anläggningar inom detaljplaneområdet samt nödvändiga åtgärder utanför planområdet för
att kunna genomföra detaljplanen ska betalas av exploatören. Kommunens krav på utformning och
standard på gator, vägar och annan allmän platsmark beskrivs i detaljplanen och/eller exploateringsavtalet. I kommunens kostnader ingår exempelvis kostnader för iordningställande av allmänna platser,
kostnad för markförvärv/marklösen, förprojektering, projektering, anläggande, sanering, arkeologisk ut-
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grävning, konstnärlig utsmyckning, byggherrekostnader, administration och övriga genomförandekostnader. Inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas kostnaderna normalt ut enligt vid varje
tid gällande taxa då förbindelsepunkt upprättats av kommunen.
Exploateringsersättning
I samband med etappvis utbyggnad inom ett och samma detaljplaneprogram ska exploatören genom
exploateringsersättning bidra ekonomiskt. Exploateringsersättning kan gälla både genomförda och
framtida allmänna platser och anläggningar som anges i ett detaljplaneprogram eller motsvarande,
såsom fördjupad översiktsplan, strukturplan eller liknande som föregår detaljplanen.
Medfinansieringsersättning
Då kommunen bidrar till kostnader av offentlig investering i transportinfrastruktur kan del av kommunens
kostnader täckas av medfinansieringsersättning.
7.3.3 Principer för kostnadsfördelning
Exploatören ska bekosta åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt. I enlighet med PBL:s bestämmelser om vad som får regleras i ett exploateringsavtal kommer kostnaderna för utbyggnad av allmän plats, allmänna VA-anläggningar, medfinansieringsersättning och andra åtgärder fördelas skäligt och rättvist mellan kommunen och exploatörer, och emellan de olika exploatörerna. Principerna för kostnadsfördelning följer huvudsakligen vad som föreskrivs i
gatukostnadsbestämmelserna i PBL.
7.3.4 Marköverlåtelse och ersättning
Mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas till allmän plats eller kommunens behov
av kvartersmark för samhällsservice, t.ex. skola, förskola, pumpstation osv, överlåts av exploatören till
kommunen. Ersättning utgår i enlighet med expropriationslagens ersättningsbestämmelser.
Mark som kommunen överlåter till exploatören sker till marknadsvärde i enlighet med kommunens skyldigheter enligt kommunallagen och EU:s statsstödsregler.
7.3.5 Andra kostnader och ersättningar som exploatören normalt ansvarar för
Exploatören bekostar nödvändiga utredningar och markundersökningar som inte ingår i plankostnaden
men som är nödvändiga för genomförande av detaljplanen eller som underlag till exploateringsavtalet.
Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder som krävs för utbyggnad på kvartersmark, såsom
exempelvis att utföra markförstärkning, iordningställa parkering, vidta bullerdämpande åtgärder med
mera. Exploatören ansvarar även för och bekostar alla anläggningar inom kvartersmark, all anslutning
till allmän plats samt återställningsarbeten vid utbyggnad av kvartersmark. Det är även exploatörens
ansvar att se till att dagvattnet från kvartersmarken omhändertas lokalt så långt det är möjligt i enlighet
med kommunens vid varje tidpunkt gällande dagvattenpolicy, eller motsvarande.
Exploatören ansvarar för och bekostar även övriga åtgärder som krävs för att kunna genomföra exploateringen som exempelvis marksanering, arkeologiska utredningar, flytt av befintliga ledningar med
mera.
Det åligger exploatören att ta reda på, ansöka om och bekosta alla nödvändiga tillstånd som behövs för
att exploatören ska kunna genomföra utbyggnad i enlighet med detaljplan, däribland bygglov och
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marklov. Exploatören bekostar samtliga avgifter som tillkommer för exploateringen på kvartersmark,
exempelvis för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele.
Exploatören bekostar de lantmäteriförrättningar som krävs. Kommunen kan, om det bedöms lämpligt,
ansvara för att ansöka om lantmäteriförrättning.
7.3.6 Säkerhet och vite
Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska exploatören ställa
säkerhet i form av inbetalning i förskott, bankgaranti, moderbolagsborgen eller annan säkerhet som
kommunen bedömer som godtagbar. Säkerhetens storlek ska motsvara exploatörens finansiella åtagande enligt exploateringsavtalet.
Vid behov kan även vite ingå i exploateringsavtal för att säkerställa villkor för exploatörens åtaganden.

7.4. Handläggning av exploateringsavtal
7.4.1

På vilket sätt avser kommunen att tidsmässigt och formellt bereda frågan om exploateringsavtal
När ett planarbete ska påbörjas avseende exploatering av mark som inte ägs av kommunen är det
kommunen som bedömer om ett exploateringsavtal ska tecknas. Förhandling och framtagande av exploateringsavtal löper parallellt med planläggningen. Exploateringsavtalets huvudsakliga principer ska
framgå av planbeskrivningen till samrådet. Exploateringsavtal ska vara tecknat mellan kommunen och
exploatören innan kommunen fattar beslut om att anta detaljplanen.
Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsavtalet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger exploateringsavtalet samt detaljplanen och
planavtalet.
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ÄRENDE 4
Tillväxtutskottet

Besöksnäring och turismen
Förslag till beslut


Tillväxtförvaltningen tackar för informationen om Lindesbergs
kommuns arbetet med besöksnäringen och turism

Ärendebeskrivning
Besöks och turismnäringen är en av våra snabbast växande näringar.
Tillvätverket uppskattar näringen till den snabbast växande näringen i
Sverige. Det talas om en ny basnäring. Besöksnäringens företag expanderar
och skjuter till sökbara medel via statliga myndigheter.
Även engagemanget hos företagarna är stort och besöksnäringsföretagen
växer i antal, nationellt men även lokalt i Lindesbergs kommun.
Med den bakgrunden vill tillväxförvaltningen presentera det arbete som
Lindesbergs kommun gör inom området besöks och turismnäringen för
tillväxtutskottet.
Ärendets beredning
Näringslivsenheten kommer föredra för tillväxtutskottet om Lindesbergs
kommuns arbetet med besöks – och turismnäringen.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Näringslivsenheten ser ett behov av att presentera arbetet som Lindesbergs
kommun gör inom besöks – och turismnäringen. Presentationen görs av
turistbyrån med stöd av PowerPoint.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Wilhelm Magnusson
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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ÄRENDE 5
Tillväxtutskottet

Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum 2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
• Bevilja bidrag med 150 000 kr.
Ärendebeskrivning
Frövifors pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan en stiftelse där
en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent formellt kan inte Frövifors
pappersbruksmuseum få föreningsbidrag.
Frövifors pappersbruksmuseum söker 286 000 kr i bidrag vilket motsvarar
bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Det finns inget utrymme i budgeten för föreningsbidrag att ge ett högre bidrag
än 150 000 kr.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Jonas Andersson
Fritidskonsulent

För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Frövifors Pappersbruksmuseum

Bilagor:
Bidragsansökan från Frövifors Papersbruksmuseum 2019.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum
2019
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet för att få ta del av det
ekonomiska underlaget samt få information kring vilka
verksamheter som bedrivs. Museichefen bjuds in till
tillväxtutskottets sammanträde den 4 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Frövifors pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan
en stiftelse där en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent
formellt kan inte Frövifors pappersbruksmuseum få
föreningsbidrag.
Frövifors pappersbruksmuseum söker 286 000 kr i bidrag vilket
motsvarar bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Bevilja bidrag med 150 000 kr.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet återremitterar
ärendet för att få ta del av det ekonomiska underlaget samt få
information kring vilka verksamheter som bedrivs. Museichefen
bjuds in till tillväxtutskottet den 4 juni 2019.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång:
Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag.
Om tillväxtutskottet beslutar att ärendet ska behandlas idag tar
ordförande därefter upp förvaltningens förslag till beslut.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-05-07

Tillväxtutskottet

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att tillväxtutskottet beslutar att
återremittera ärendet.
_____
För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Frövifors Pappersbruksmuseum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frövi 190415

Bidragsansökan till Lindesbergs Kommun
- Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum 2019

KS 2019/144-1

Hej!
En större och mer övergripande satsning görs nu för att utveckla och stärka Frövifors
Pappersbruksmuseums verksamhet inför framtiden. Hur vi planerar att arbeta under
nuvarande år finns beskrivet i den verksamhetsplanering som jag bifogar denna
bidragsansökan. Här beskrivs pågående projekt, och om vår strävan framåt och viljan att
utvecklas, som museiverksamhet, kulturarena, kunskapscentrum och besöksmål.
Vi arbetar brett med insatser för att bevara den för landet unika industrimiljö som finns i
Frövifors, via kontakter med bl.a. Länsstyrelsen i Örebro. Parallellt med detta arbetar vi även
med att ta fram en tillgänglighetsplan för museiområdet. För att tillgängliggöra museet till en
bredare publik, både utifrån besökarens fysiska och språkliga förutsättningar. Men även
utifrån ett åldersperspektiv, där en yngre publik ges möjlighet att lära sig om kulturarv och
industrihistoria, och ta del av konst och kultur. Vi arbetar aktivt med museets pedagogiska
verksamhet för att förbättra dessa förutsättningar. Här är en dialog med närliggande skolor
viktig för att skapa ett närmre samarbete.
Det bidrag som Region Örebro Län ger Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum, blev
nyligen flyttat från föreningsbidraget till att istället ingå i budgeten som fördelas inom den s.k.
samverkansmodellen. Detta innebär inte något höjt ekonomiskt anslag från Regionens sida,
men är ett tydligt erkännande för oss som museiverksamhet och kulturarena. Att den
verksamhet vi bedriver är av hög kvalitet och viktig för utvecklingen av regionen.
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker härmed om sitt årliga bidrag från
Lindesbergs Kommun. Det är min förhoppning att ni från kommunens sida ser vilken
ambition och vilja vi har till att utvecklas som verksamhet. Och att ni som en av stiftarna till
museet är med bidrar till att vi kan finnas kvar som verksamhet. Det bidrag som vi erhåller
från Lindesbergs Kommun, i uppdrag som stiftare till museet, är otroligt viktig för att vi ska
kunna bibehålla kvalitetsnivån som vi satt inom verksamheten. Och fortsätta att utvecklas
och stärkas som verksamhet. En plats där kulturarv och svensk industrihistoria levandegörs
och tillgängliggörs till allmänheten. En plats där kunskap kan förmedlas till nya generationer.
En kulturarena och museiverksamhet som erbjuder ett professionellt utbud, även utanför
centralorten.

I år ansöker vi om 268 000 kronor från Lindesbergs Kommun. Samma belopp som vi
2019 erhåller från Region Örebro Län. Med förhoppning om att ni ska kunna gå in med en
motsvarande summa. Budgeten för att bedriva museiverksamheten är till 2019 satt till ca 2,3
miljoner kronor.

Då 2018 års verksamhetsberättelse i skrivandets stund inte finns klar, bifogar jag till vår
ansökan årsredovisningen för 2017. Ekonomiskt så beräknas 2018 års siffror att hamna på
ett minusresultat för verksamheten. (-143 196 kronor). Den färdiga årsredovisningen skickas
som vanligt in till Lindesbergs Kommuns kansli när den finns klar hos vår revisor i slutet av
april.

Med vänlig hälsning
Mikael Tiderman
Museichef
070-417 17 36, 0581-376 76
Frövifors Pappersbruksmuseum
Museivägen, 718 80 Frövi
www.froviforsmuseet.com

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-18
Näringslivsenheten
Jonas Andersson
+46 0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se
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ÄRENDE 6
Tillväxtutskottet

Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour 2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
• Bevilja ansökan med 140 000 kr.
Ärendebeskrivning
Bergslagens Brottsofferjour är en ideell organisation som arbetar med att ge
vägledning, stöd, och praktisk hjälp till brottsutsatta, vittnen, anhöriga till
brottsutsatta, samt anhöriga till gärningsmannen. Bergslagens Brottsofferjour
är verksamma hela Örebro län.
Bergslagens Brottsofferjour söker 6 kr per innevånare i Lindesbergs kommun
i bidrag för 2019.
Se bifogad ansökan
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förklara förvaltningens motivering till det beslut som föreslås. Hänvisa gärna
till tidigare liknande beslut, riktlinjer, lagstiftning mm. Om flera
beslutsalternativ redovisats motiveras varför just detta anses vara det mest
lämpade.
Konsekvenser
Sedan ett par år tillbaka har bidragsgivningen flyttats över till
Tillväxtförvaltningen från Socialförvaltningen utan att motsvarande medel
skjutits till budgeten för föreningsbidragen. Detta bör justeras.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Jonas Andersson
Handläggare

För åtgärd:
Sökanden
Ekonomienheten
Bilagor: Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-05-07

Tillväxtutskottet
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Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour
2019
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet för att få en förklaring
till varför summan per invånare är högre än för andra
kommuner. Representant från Bergslagens Brottsofferjour bjuds
in till tillväxtutskottets sammanträde den 4 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Bergslagens Brottsofferjour är en ideell organisation som
arbetar med att ge vägledning, stöd, och praktisk hjälp till
brottsutsatta, vittnen, anhöriga till brottsutsatta, samt anhöriga
till gärningsmannen. Bergslagens Brottsofferjour är verksamma
hela Örebro län.
Bergslagens Brottsofferjour söker 6 kr per innevånare i
Lindesbergs kommun i bidrag för 2019.
Se bifogad ansökan.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Bevilja ansökan med 140 000 kr.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
återremitterar ärendet för att få en förklaring till varför summan
per invånare är högre än för andra kommuner. Representant
från Bergslagens Brottsofferjour bjuds in till tillväxtutskottets
sammanträde den 4 juni 2019.
Jan Hansson (M) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag till
återremiss
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-05-07

Tillväxtutskottet
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Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag.
Om tillväxtutskottet beslutar att ärendet ska behandlas idag tar
ordförande därefter upp förvaltningens förslag till beslut.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att tillväxtutskottet beslutar att
återremittera ärendet.
_____
För åtgärd:
Fritidskonsulenten
Sökanden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-03-25

KS 2019/141-1

Ansökan bidrag 2019

Brottsofferjouren Örebro län är en ideell orgänisätion som ärbetär med
ätt ge vägledning, stod, och präktisk hjälp till brottsutsättä, vittnen,
änhorigä till brottsutsättä sämt änhorigä till gärningspersonen.
Det är vänligt ätt män här det jobbigt med tänkär och känslor när män
blivit utsätt for brott eller bevittnät brott. Mängä gänger känner män ex.
rädslä, otrygghet och ilskä over det som hänt. Öftä här den som blivit
utsätt frägor och funderingär kring ex. kontäkter med polis, äklägäre
och domstol.
Under 2018 här 68 brottsdräbbäde sokt hjälp och stod hos
Brottsofferjouren i Lindesbergs kommun väräv 21 personer äv dem
värit utsättä for väld i närä relätion.
Värt fokus ligger i ätt fortsättä ätt ärbetä for ätt ge räd stod och hjälp till
brottsoffer, vittnen och änhorigä i Lindesbergs kommun och dettä med
ett särskilt fokus pä ungä brottsoffer och vittnen. Vi finns med i
Nätverket for kvinnofrid som finns i Lindesberg där ex sociältjänst,
skolä, äkuten och värdcenträlen finns representeräd.
Vi kommer ocksä ätt äktivt sokä kontäkt med verksämheter där vi kän
spridä informätion om vär verksämhet och finnäs med pä ex
foreningsdägär och liknände.
Vär brottsofferjour här ett kontor pä Kullgätän 1 i Lindesberg. Dettä
kontor delär vi med Väntjänsten, och det fungerär mycket brä. Vi här
fyrä äktivä stodpersoner i Lindesberg som här häft uppdräg hos oss
under nägrä är nu. Ny utbildning for stodpersoner hälls kontinuerligt en
till tvä gänger om äret for ätt säkerställä kontinuiteten i verksämheten.
Telefonnumret till Brottsofferjouren är 010-489 10 30 är nytt och vi

Brottsofferjouren Örebro län
Adress:
Centralplan 7
691 42 Karlskoga

Telefon:
010-489 10 30
072-550 07 56

E-post och web:
info@orebrolan.boj.se
www.orebrolan.boj.se

Bank/postgiro:
BG: 540.-1195

Org.nr:
802430-4498

välde ett geogräfiskt obundet telefonnummer, dettä sä ätt stodsokände
skä kunnä kännä en närhet till Brottsofferjouren oävsett värt i länet de
bor.
Vi här nu tre änställdä pä Brottsofferjouren - Ingelä Eriksson,
verksämhetssämordnäre, Helenä Bändh stodpersonssämordnäre och
Johännä Josefsson vittnesstodssämordnäre, de gär ätt nä pä dägtid. Vi
äker till kontoret i Lindesberg vid behov dä vi träffär hjälpsokände sämt
vid mänädsmoten och kompitenshojände utbildningsinsätser med
stodpersonernä.

Vi ansöker härmed om bidrag med 6 kr/invånare för år 2018

Med Vänlig Hälsning
Ingelä Eriksson
Verksämhetssämordnäre

Brottsofferjouren Örebro län

Budget 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag kommuner
Bidrag BROM v-stöd
Bidrag BROM verk-stöd
Bidrag BROM övriga
Övriga bidrag/gåvor
Summa intäkter

20.000
1.146.200*
365.000
110.000
34.200
120.000
1.795.400

Kostnader
BROM v-stöd
Löner inkl. soc.avg
Hyror lokaler
Porto-bank-tele-dator-kopiering
Utbildning konferenser
Möten, träffar
Resor
Tolk
Försäkringar
IDEA
Annonser, reklam, trycksaker
Kansli
Övrigt
Summa kostnader
*Bidrag kommuner 2019
Bergslagen
Degerfors
45.000
Hällefors
42.100
Karlskoga
110.000
Lindesberg
141.700
Ljusnarsberg
29.600
Nora
32.100
Sydnärke
Askersund
Hallsberg
Kumla
Laxå
Örebro-Lekeberg
Lekeberg
Örebro
Summa Örebro län

39.500
55.800
75.800
19.800
28.400
526.400
1.146.200

25.000
1.325.800 (2.75 tjänst)
190.000
73.000
28.000
33.000
20.000
5.000
5.000
3.000
33.000
45.000
9.600
1.795.400

Utbetalas vid halvårsskiftet
Samarbetsavtal utbetalas kvartalsvis
Utbetalas jan och juni + hyressubv.!
Samarbetsavtal utbetalas april-maj
Samarbetsavtal utbetalas nov 2018
Samarbetsavtal utbetalas nov 2018
Utbetalas feb

kr/inv
4,65
6.00
4,86
6.00
6.00
3.00

Utbetalas maj-juni
Ev. samarbetsavtal

3.50
3.50
3.50
3.50

Ev. avtal 2019-2021
Avtal 2017-2019 utbetalas jan o juli

3,50
3,48
3,81

Brottsofferjouren Örebro län

Budget och resultat 2018
Intäkter

Budget

Medlemsavgifter
Bidrag kommuner
Bidrag BROM v-stöd
Bidrag BROM verk-stöd
Bidrag BROM övriga
Länsstyrelsen
BOJ Sverige
Julgåvor
Övriga bidrag/gåvor
Summa intäkter

20.000
12.300
1.031.040* 953.255
335.000 335.000
210.000 210.000
54.900
99.900
53.705
64.810
47.427
50.000
15.993
1.701.240 1.792.390

Resultat

Kostnader
BROM v-stöd
Löner inkl. soc.avg
Hyror lokaler
Porto-bank-tele-dator-kopiering
Utbildning konferenser
Möten, träffar
Resor
Tolk
Försäkringar
IDEA
Annonser, reklam, trycksaker
Kansli
Övrigt
Summa kostnader
*Bidrag kommuner 2018
Bergslagen
Degerfors
45.000 ok
Hällefors
42.340
Karlskoga
110.000 ok
Lindesberg
140.000 ok
Ljusnarsberg
29.424
Nora
31.791
Sydnärke
Askersund
Hallsberg
Kumla
Laxå
Örebro-Lekeberg
Lekeberg
Örebro
Summa Örebro län

25.000
21.320
1.195.000 1.226.017
181.000 178.858
76.000
86.963
30.000
51.344
40.000
33.414
20.000
19.860
6.000
609
5.000
1.608
3.000
3.375
60.000
54.266
50.000
31.949
10.240
3.431
1.701.240 1.713.014

Utbetalat
Samarbetsavtal (utbet. 4 kvartal 2017)
Hyressubvention
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal (utbetalat nov 2017)
Samarbetsavtal (utbetalat nov 2017)

14.823 ok
30.630 ok
42.032 ok
6.000
Utbetalat 2017-12-21
26.000 ok
513.000 ok Avtal 2017-2019
1.031.040

prel. + 79.376

kr/inv
4,65
5,90
4,86
5,90
5,99
2,94
1,31
1,96
1,86
1,05
3,41
3,41
3,44
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TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN

OMRÅDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA
LÄGEN (LIS-områden)

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
Styrgrupp
Irja Gustavsson			
Jonas Kleber
Nafih Mawlod			
Amanda Funk
Fredrik Sundén Vessling
Inger Griberg
Pär-Ove Lindqvist		
Markus Lundin
Jan Hansson			Ulf Axelsson
Jari Mehtäläinen		
Maria-Pia Karlsson
Joacim Hermansson		
John Omoomian
Arbetsgrupp
Alicia Kjellarsson, marknads- och informationssamordnare
Angelica Sjölund, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Arne Tschentscher, stadsträdgårdsmästare, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Björn Nettelbladt, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Bram Corthals, projektsamordnare, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare
Gunnar Jaxell, infrastrukturstrateg
Henrik Arenvang, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Hilkka Sievert, miljöchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Håkan Blaxmo, trafikingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ingrid Andrén, kommunekolog, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Isabella Lohse, enhetschef stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Jonas Andersson, fritidskonsulent
Madde Gustavsson, socialchef
Maria Fossen, fastighetschef, LIBO/FALAB
Michael Lindström, kvalitetsledare återvinning, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Sara Hallström, stadsarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Sara Sporre, kultursekreterare
Simon Ljunggren, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kristina Grape, planeringsarkitekt, KLARA arkitekter
Axel Lönnqvist, planeringsarkitekt, KLARA arkitekter
Klara Ågren, planeringsarkitekt, KLARA arkitekter
Kartor
KLARA arkitekter
Översiktskartan kommer från Lantmäteriet och är bearbetad av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Kartskikt över planeringsförutsättningar kommer från Länsstyrelsernas nationella och länsvisa geodata.
Fotografier och layout
KLARA arkitekter
Godkänd av kommunstyrelsen
XX
Antagen av kommunfullmäktige
XX
Laga kraft
XX
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TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

FÖRORD
Planen visar kommunens önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt ger den
ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där frilufts- och naturområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.
Allemansrätten och strandskyddet gör Sverige unikt, skyddet av våra stränder är en stor naturtillgång
och en stor källa till naturupplevelser.
Men stränderna är inte bara viktiga för allmänheten, de är också viktiga för attraktiva boende och
företagsmiljöer. Att förena dessa intressen är inte alltid så lätt, men nödvändigt. Dessa områden ska
stimulera landsbygdsutveckling, möjliggöra att nya arbetsplatser tillskapas och att service utvecklas
eller behållas.
Vår förhoppning är att planen ska bidra till positiv framtidstro på hela vår kommun.
Irja Gustavsson, Kommunstyrelsens ordförande

Usken
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TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANFATTNING
Lindesbergs kommun är rik på sjöar och vattendrag, något som möjliggör goda förutsättningar
för bostäder samt verksamheter för friluftslivet
och turismen.
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och
bygglagen, ha en aktuell översiktsplan där bl.a.
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen framgår. Kommunstyrelsen i Lindesbergs
kommun tog den 29 november 2016 beslut om
att ta fram en ny översiktsplan, med områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att
peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i
det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt
skäl vid bedömningen av om ett upphävande
av eller en dispens från strandskyddet avser ett
område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e §
MB.
Det är först vid prövningen i det enskilda fallet
som det på ett rättsligt bindande sätt, med vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs
om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller
kriterierna.
Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen
sträcker sig fram till år 2030.
Utifrån bl.a. kommunens vision, styrmodell,
översiktsplan, relevanta nationella, regionala
och kommunala styrdokument samt övriga planeringsförutsättningar har ett planförslag tagits
fram.
Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden
har skett med utgångspunkt i begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling samt Lindesbergs kommuns definition av dessa begrepp.
Därefter har ett antal urvalskriterier, som överensstämmer med översiktsplanens inriktning
och intentioner, använts för att identifiera lämpliga områden.
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Planförslaget omfattar 29 LIS-områden kring
15 sjöar och vattendrag. Dessa är Arbogaån,
Björkasjön, Borsån, Bottenån, Långvattnet,
Norrsjön, Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten,
Stora Lindesjön, Sörsjön, Usken, Vedevågssjön,
Väringen och Ölsjön.
Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden kring de utvalda
sjöarna och vattendragen, men inverkan på
strandskyddet bedöms bli minst inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena
bedöms åtgärder kunna ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. LIS-områdena utgör
sammantaget endast en begränsad del av de
strandområden inom kommunen som omfattas
av strandskydd.
Inom de utpekade områdena kan nya bostäder
byggas samt nya och befintliga verksamheter
för friluftslivet och turismen utvecklas. Kommunen bedömer att dessa åtgärder kan bidra till att
långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och
ge positiva sysselsättningseffekter i kommunen
samt angränsande kommuner.
Kommunen bedömer att strandskyddets syften
kan tillgodoses långsiktigt trots de lättnader som
föreslås i planförslaget. LIS-områdena är lämpliga för utvecklingen av landsbygden samt är av
sådana slag och omfattning att strandskyddets
syften fortfarande långsiktigt tillgodoses.
LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfarande god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, både på land och i vatten. Sammantaget
bedöms planförslaget innebära att det långsiktiga skyddet av stränderna upprätthålls.

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
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TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

LÄSANVISNING
Tillägget till översiktsplanen är indelat i tre
kapitel. I kapitlet Inledning beskrivs tilläggets
bakgrund och syfte, planprocessen samt tidsplanen.
Kapitlet Metod innefattar kommunens definition
av landsbygd och landsbygdsutveckling samt
de urvalskriterier och planeringsförutsättningar
som har legat till grund för urvalet av lämpliga
LIS-områden. Här redovisas även resultatet av
genomförd medborgardialog.
Kapitlet Planförslag beskriver de utpekade LISområdena samt planeringsförutsättningar och
rekommendationer för respektive område.

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i tillägget:
DP

Detaljplan

FÖP

Fördjupning av översiktsplan

KML

Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

LIS-område
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Område för landsbygdsutveckling
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INLEDNING
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog
den 29 november 2016 beslut om att ta fram en
ny översiktsplan, med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Riksdagen beslutade år 2009 om förändringar
i MB och PBL avseende strandskyddet. De förändringar som avsåg områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) trädde i kraft
den 1 februari 2010.
Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt
från ett fortsatt generellt strandskydd, bättre
anpassa strandskyddet till de lokala förhållandena och förutsättningarna. Det differentierade
strandskyddet skapar möjligheter till en ökad
nybyggnation längs stränderna inom vissa
områden som ska redovisas i den kommunala
översiktsplanen. Avsikten är att främja utvecklingen av landsbygden i de delar av landet där
bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte
har exploaterats i hög grad.
Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i
områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan
att strandskyddets syften åsidosätts.

Bakgrund
Översiktsplan

Varje kommun ska, enligt 3 kap. PBL, ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande
utan endast vägledande för efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
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Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap.
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.
Av översiktsplanen ska framgå:
• grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
• kommunens syn på hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras,
• hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
• 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,
• hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
• sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket MB,
• 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
• om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och
skälen för avvikelsen.
Utöver lagregleringen styrs innehållet i översiktsplanen även av politiska beslut som kommit
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldokument och liknande på nationell, regional och
kommunal nivå.
En översiktsplan kan ändras dels för en viss del
av kommunen, genom en fördjupning, och dels
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse,
genom ett tillägg.
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Förslaget utgör en ändring av översiktsplanen
för att tillgodose ett särskilt allmänt
intresse, genom ett tillägg för områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För
ett tillägg till översiktsplanen gäller samma
krav på innehåll och förfarande som för en
översiktsplan.

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

Strandskydd

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

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

Som särskilda skäl får beaktas om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

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

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

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Som särskilda skäl får även beaktas om området utgör ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, om ett strandnära läge för en
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd
bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra åtgärder får
man i stället beakta om huset eller husen avses
att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd
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Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som:
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så
begränsad omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, och
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten
av tätorter.
En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömning om en plats ligger inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Ett upphävande av eller dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan
användning av området närmast strandlinjen är
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Området för fri passage bör inte vara smalare
än några tiotals meter, men dess bredd kan
variera beroende på förhållandena på platsen
såsom topografi och vegetation. Passagen ska
vara så bred att den upplevs som tillräckligt
bred för att människor inte ska avhålla sig från
att vistas på platsen eller passera.

Syfte

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att
peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i
det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt
skäl vid bedömningen av om ett upphävande
av eller en dispens från strandskyddet avser ett
område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e §
MB.
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Det är först vid prövningen i det enskilda fallet
som det på ett rättsligt bindande sätt, med vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs
om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller
kriterierna.
Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen
sträcker sig fram till år 2030.

Planprocessen

I planprocessen vägs olika samhällsintressen
mot varandra i en demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. Innan
kommunen antar ett tillägg till översiktsplanen
ska kommunen, enligt PBL, samråda med myndigheter, kommuner och andra som är berörda
samt ställa ut planförslaget och låta det granskas.
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.

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

Samråd

Utställning

Antagande

Laga kraft

Tidsplan

Framtagande av samrådshandling februari 2018
- februari 2019
Samråd mars - maj 2019
Utställning juni - augusti 2019
Antagande av kommunfullmäktige oktober 2019
Laga kraft november 2019
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METOD
Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden
har skett med utgångspunkt i begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling samt Lindesbergs kommuns definition av dessa begrepp.
Därefter har ett antal urvalskriterier, som överensstämmer med översiktsplanens inriktning
och intentioner, använts för att identifiera lämpliga områden.

Definition av landsbygd

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna
definitioner av vad som menas med landsbygd.
Gleshet, avstånd och tillgänglighet används
ofta som indikatorer för att avgränsa och indela
landsbygden. Bland annat har OECD, Statistiska centralbyrån (SCB) och Glesbygdsverket
definierat vad som menas med landsbygd. En
jämförelse mellan definitionerna visar att det
finns stora skillnader i fråga om hur stor andel
av befolkningen i Sverige som anses bo på
landsbygden, från 13 till 76 procent.
Enligt propositionen Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119) bör det
inte krävas att någon av de angivna definitionerna av landsbygd används vid redovisningen av
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen i den kommunala översiktsplanen. Vid behov kan någon av definitionerna väljas som utgångspunkt för bedömning om ett visst område
är lämpligt för lättnader i strandskyddet i syfte
att utveckla landsbygden. Enligt propositionen
är det dock upp till kommunen att bedöma vilka

områden som har sådan karaktär att de kan
vara lämpliga för en utveckling av landsbygden.
Enligt EU:s statistikbyrås, Eurostat, definition bodde år 2011 ca 22 procent av Sveriges
befolkning på landsbygden. Eurostat definierar
urbaniseringsgraden genom att dela upp områden i tre olika klasser: storstäder, mindre städer
och förorter samt glest befolkade områden.
Enligt denna definition räknas hela Lindesbergs
kommun till kategorin glest befolkade områden.
OECD definierar landsbygden utifrån en befolkningstäthet som är lägre än 150 personer per
kvadratkilometer, vilket för Sveriges del skulle
innebära att omkring 99 procent av landets
totala yta definieras som landsbygd och att runt
70 procent av Sveriges befolkning räknas som
landsbygdsboende. Även enligt OECD:s definition utgör hela Lindesbergs kommun landsbygd.
I Jordbruksverkets webbpublikation Allt om
landet definieras landsbygd genom att Sveriges
kommuner delas in i fyra olika regiontyper: storstadsområden, stadsområden, landsbygd och
gles landsbygd. Enligt definitionen bor ca 34
procent av Sveriges befolkning på landsbygden.
Enligt Jordbruksverkets definition ingår hela
Lindesbergs kommun i regiontypen landsbygd.
Enligt SCB:s definition har en tätort minst 200
invånare och består av en kärna med max 150
meter mellan huskropparna. Kärnan knyts ihop
med annan bebyggelse om avståndet mellan
huskropparna inte överstiger 200 meter. Dock
kan flera tätortskärnor slås samman även om

Lindesberg vid Stora Lindesjön
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avståndet är större än 200 meter, om tillräckligt
många bor och arbetar i de olika delarna.
I Sverige bodde år 2015, enligt SCB, ca 13
procent av befolkningen utanför tätort. I Örebro
län bodde samma år ca 16 procent utanför tätort
och i Lindesbergs kommun var motsvarande
siffra ca 34 procent.
Utifrån detta och ovanstående definitioner görs
bedömningen att hela kommunen, förutom Lindesbergs tätort, utgör landsbygd. Detta innebär
att möjligheten att peka ut LIS-områden därmed
finns inom hela kommunens yta, förutom inom
Lindesbergs tätort.
Lindesbergs tätort har i detta avseende avgränsats till det område som enligt översiktskartan
från Lantmäteriet, i skala 1:100 000, utgör bebyggelse i tätorter. Området motsvarar ungefär
det område som i översiktsplanen för Lindesbergs kommun utgör användningen stadsbygd
inom Lindesbergs tätort.

där tillgång till stränder är en förutsättning eller
åtminstone en avsevärd fördel. Det kan även
tänkas handla om tillkomst av bostäder för permanent- och fritidsboende i syfte att upprätthålla
ett ekonomiskt och personellt underlag för olika
former av kommersiell och offentlig service.
I propositionen anges samtidigt att kriterierna för
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen bör vara förhållandevis öppna. Samtidigt
kommer kommunerna vid redovisningen att vara
begränsade av syftet med områdena, dvs. att
genom bostäder, verksamheter, anläggningar
eller åtgärder främja utvecklingen av landsbygden.
Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Genom att öka förutsättningarna
för att bo och arbeta på landsbygden skapas
attraktiva livs- och företagsmiljöer som kan
stimulera utvecklingen på landsbygden. Dessa
miljöer kan långsiktigt bidra till ökad ekonomisk
aktivitet i både kommunen och regionen. Vidare
kan miljöerna stärka kommunens och regionens
attraktivitet.
Med landsbygdsutveckling avses i Lindesbergs
kommun:
• nya bostäder som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget, och
• utveckling av nya och befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen som kan ge
positiva sysselsättningseffekter.

Bottenån

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

Nya bostäder för permanent- och fritidsboende kan upprätthålla både ett ekonomiskt och
personellt underlag för den kommersiella och
offentliga servicen i kommunen samt i angränsande kommuner. Bostäder i strandnära lägen
är eftertraktade och en ökad folkmängd har
stor betydelse för att både behålla och utveckla
serviceutbudet i kommunen samt i angränsande
kommuner.
För utveckling av nya och befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen är tillgången
till stränder och vattenområden en förutsättning
eller åtminstone en avsevärd fördel.

SAMRÅDSHANDLING - METOD
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Verksamheter i strandnära lägen skapar fler arbetstillfällen som kan generera fler besökare till
kommunen och bidra till en levande landsbygd.
Fler besökare till kommunen kan i sig bidra till
att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i
kommunen. Sådana verksamheter kan även i
sig generera viss service för närliggande bostäder, exempelvis i form av en kiosk eller en
restaurang.

Båtbrygga

Urvalskriterier

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

Bostäder

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

Verksamheter

För verksamheter för friluftslivet och turismen
räcker det att något av urvalskriterierna uppfylls
för att ett område ska vara lämpligt för LIS.
1. Strandskyddsområden med intilliggande
befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen.
2. Strandskyddsområden med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet och
turismen.

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

garen, Väringen, Åtsjöbäcken, Åtsjön, Ässingån
och Ölsjön.

Urvalskriterium 1 för bostäder

Urvalskriterium 3 för bostäder

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

Urvalskriterium 2 för bostäder

Strandskyddsområden inom och mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, samt
inom eller i anslutning till befintliga byar samt
övriga bebyggelsekoncentrationer i översiktsplanens utvecklingsstrategi har behållits. De
strandskyddsområden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.

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

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

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

Befintlig bebyggelse vid Råsvalen

Strandskyddsområden vid 37 sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium 2 för bostäder.
Dessa är Arbogaån, Björkasjön, Borsån, Bottenån, Brattforsbäcken, Dalkarlshytteån, Dammsjön, Drakabäcken, Dysjön, Fröviån, Gällingen,
Hammarskogsån, Hidingsbäcken, Hunstorpssjön, Högstabosjön, Lilla Lindesjön, Norrsjön,
Risängsbäcken, Råsvalen, Sjömosjön, Stora
Andsjön, Stora Lindesjön, Storån, Sverkestaån,
Sörsjön, Talboms bäck, Torphyttebäcken, Ullsättersbäcken, Usken, Vedevågssjön, Vretsjön, Vå-

Ramsbergs badplats
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Medborgardialog

Kommunens invånare, föreningar och företagare har kunskaper och synpunkter som är
värdefulla i planarbetet. Under framtagandet av
tillägget till översiktsplanen, innan samrådet, har
kommunens invånare, föreningar och företagare
getts möjlighet att lämna synpunkter.
Syftet med medborgardialogen var att skapa ett
bättre beslutunderlag genom att få svar på frågeställningar utifrån fyra teman, där ett tema var
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Vidare syftade medborgardialogerna till att öka
intresset för kommunens fysiska planering samt
förståelsen för den politiska processen.
Medborgardialogen bestod av medborgardialogmöten på fem orter i Lindesbergs kommun samt
en webbenkät. Mötena hölls i Ramsberg, Storå,
Lindesberg, Frövi och Fellingsbro under oktober
och november år 2017.
Vidare fanns en webbenkät tillgänglig på Lindesbergs kommuns hemsida och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens hemsida,
under november och december år 2017.

Planeringsförutsättningar

För att kunna peka ut och avgränsa lämpliga
LIS-områden inom de strandskyddsområden
som uppfyller urvalskriterierna har dessa inventeras i fält. I oktober år 2017 och maj år 2018
genomfördes en översiktlig naturvärdesbedömning. Vidare har även en översiktlig bedömning
i fält av värden för friluftslivet och bra boplatser
genomförts under hösten år 2018 och kommer
att utföras under våren år 2019.
Vidare har nationellt, regionalt och lokalt planeringsunderlag gåtts igenom för de strandskyddsområden som uppfyller urvalskriterierna.
De planeringsunderlag som, tillsammans med
fältinventeringarna, har legat till grund för det
slutliga urvalet och avgränsningen av lämpliga
LIS-områden återfinns i översiktsplanen. Dessa
är bl.a. riksintressen, miljökvalitetsnormer,
natur- och kulturmiljöer, teknisk försörjning samt
miljö- och riskfaktorer.
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget omfattar 29 LIS-områden kring
15 sjöar och vattendrag. Dessa är Arbogaån,
Björkasjön, Borsån, Bottenån, Långvattnet,
Norrsjön, Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten,
Stora Lindesjön, Sörsjön, Usken, Vedevågssjön,
Väringen och Ölsjön.
Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden kring de utvalda
sjöarna och vattendragen, men inverkan på
strandskyddet bedöms bli minst inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena
bedöms åtgärder kunna ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. LIS-områdena utgör
sammantaget endast en begränsad del av de
strandområden inom kommunen som omfattas
av strandskydd.
Inom de utpekade områdena kan nya bostäder
byggas samt nya och befintliga verksamheter
för friluftslivet och turismen kunna utvecklas.
Kommunen bedömer att dessa åtgärder kan
bidra till att långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och ge positiva sysselsättningseffekter
i kommunen samt angränsande kommuner.

LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfarande god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, både på land och i vatten. Sammantaget
bedöms planförslaget innebära att det långsiktiga skyddet av stränderna upprätthålls.
För de utpekade LIS-områdena följer en beskrivning samt planeringsförutsättningar och
rekommendationer för föreslagen utveckling.
Inom eller i närheten av de utpekade LIS-områdena kan det utifrån de vattennära lägena finnas okända fornlämningar och föroreningar, risk
för höga vattenstånd, dammhaverier samt rasoch skredrisk. Vidare kan det finnas värdefulla
livsmiljöer och arter som inte har identifierats i
den översiktliga naturvärdesbedömningen. Vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
ska detta klargöras. Dessutom ska fri passage,
där det är möjligt, säkerställas inom de utpekade LIS-områdena.

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

Stora Kloten
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Långvattnet och Stora Kloten
Strand-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

skydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 29 km +

ca 450 +

3

25 km

400 + 400 =
1 250 m

Allmän beskrivning

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

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän och berg.

Områdenas syfte

Vindskydd vid Stora Kloten

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

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

Riksintressen

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

SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG

23

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

24

SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG

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

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

Miljökvalitetsnormer

En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturvårdsområdet, landskapsbilden och områdets vildmarkskaraktär.
Antalet nya byggnader inom LIS-områdena bör
därför begränsas, för att områdena inte ska
upplevas för exploaterade.

Långvattnet uppnår i dag måttlig ekologisk
status och inte god kemisk status. Stora Kloten
uppnår i dagsläget god ekologisk status, men
inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Långvattnet och Stora Kloten gäller generellt strandskydd på 100 meter. Länsstyrelsen
har föreslagit ett utvidgat strandskydd på 300
meter för Klotensjöarna. Dialog angående en
eventuell utvidgning pågår mellan kommunen
och länsstyrelsen.
LIS-områdena ligger även inom naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten.

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till
fritidsbyn, campingen, rastplatsen och de stigar
som finns inom områdena samt Bergslagsleden
som sträcker sig mellan områdena.

Del av stigsystemet längs Stora Kloten

De norra LIS-områdena ligger även i närheten
av ett område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Back-Ekers holmar. Området
omfattar sammanlagt sju holmar i sjön Långvattnet. Holmarna är täckta av morän och bevuxna
med gammal, gles tallskog med ris i fältskiktet.
Gamla tallbestånd av denna typ är relativt ovanliga i kommunen. Holmarna är även omtyckta
utflyktsmål och rastplatser för den omfattande
kanot- och båtsporten i Långvattnet. Holmarna
är avsatta som domänreservat.

Kloten är ett populärt besöksmål för aktiviteter
kopplat till natur-, vildmarks- och friluftslivsturism. Inom området finns bl.a. möjlighet till
vandring, kanotpaddling, fiske, skridskoåkning
och längdskidåkning.
Allmänhetens tillgång till stränderna är god. En
utveckling inom LIS-områdena bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stränderna negativt. Eventuell anordning av bad- och båtplatser
samt övernattningsmöjligheter bedöms snarare
kunna öka tillgången.
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Länsväg 233 utgör primär transportväg för
transporter av farligt gods. Vidare gäller utökad
tillståndspliktig zon utmed länsvägen på 30 meter från vägområdet.
Öster om det södra LIS-området finns en kraftledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska
och magnetiska fält.

Rekommendationer
Befintlig bebyggelse i området

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten, men ligger i närheten av
kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inom områdena finns i
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom
LIS-områdena omhändertas i dagsläget främst
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse
inom LIS-områdena bedöms kunna anslutas
till de kommunala ledningsnäten, men frågan
behöver utredas vidare.
Det södra LIS-området ligger i närheten av
Kloten grundvattentäkt, som utgör ett vattenskyddsområde som förser Lindesbergs kommun
med vattenförsörjning. Hänsyn behöver tas till
vattenskyddsområdet.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns två potentiellt förorenade områden, det ena i riskklass tre och det
andra är inte riskklassat. Inom områdena fanns
tidigare ett järn- och lättmetallgjuteri samt en
verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel.

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

Vidare finns en miljöfarlig verksamhet, PersboKlotens fiskodling, mellan LIS-områdena.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
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Norrsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 15 km

ca 1000+

3

500+550 =
2 050 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den norra delen av kommunen vid Norrsjön, ca tre kilometer från Löa.
Områdena nås enklast med bil eller buss, via
riksväg 50 som sträcker sig öster om områdena.
Från riksvägen finns anslutningsvägar till LISområdena. Offentlig och kommersiell service
finns närmast i Löa, Ramsberg, Guldsmedshyttan-Storå och Kopparberg.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och sluttar ner mot
Norrsjön.
Det södra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän, isälvssediment, torv, lera och silt.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Löa, Ramsberg och
Guldsmedshyttan-Storå men även i Kopparberg.
Inom områdena bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

LIS-områdena omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot
sträcker sig riksväg 50 öster om LIS-områdena.
Riksväg 50 är av riksintresse för anläggningar
för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB.
Vidare gäller utökad tillståndspliktig zon utmed
riksvägen på 30 meter från vägområdet. Hänsyn
behöver tas till riksintresset och den tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LIS-områdena bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av riksvägen.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Norrsjön uppnår i dag måttlig ekologisk status
och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
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Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

Befintlig väg i området

Naturmiljö

Runt Norrsjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
LIS-områdena ingår i två områden utpekade i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Kulturlandskapet vid Norrsjöns östra strand och Rävudden
vid Landboäng.
Landskapet mellan landsvägen och sjön längs
Norrsjöns östra strand består omväxlande av
odlad mark, betesmarker och skogspartier.
Kulturlandskapet inom området har stort landskapsvärde då det ligger vid en stor och livligt
trafikerad väg. Från denna har man utblick över
kulturlandskapet och sjön.
I Norrsjöns södra del finns en udde, Rävudden, och två öar, Boholmarna, uppbyggda av
åsmaterial. Stränderna är sandiga, grusiga och
relativt långgrunda. Strandremsan och Rävudden är oskadade liksom Boholmarna, i övrigt
finns flera gamla täkter. Området har stora förutsättningar för bad och är redan nu flitigt besökt.
Även Boholmarna är av betydelse, dels för det
båtburna friluftslivet, dels tack vare närheten till
Rävudden.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till landskapsbilden och utblickar från riksväg 50.

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

Badplatsen vid Norrsjön

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

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

na inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens
översiktliga översvämningskartering från år
2015. Dessutom ligger delar av det nordvästra
LIS-området inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

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

Utsikt över Norrsjön

Inom det södra LIS-området finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns ett potentiellt förorenat område i riskklass två. I Norrsjön finns
förorenat sediment.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• landskapsbilden,
• utblickar från riksväg 50,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-område-
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Sörsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 10 km

500+350+

4

350+400 =
1 650 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den norra delen av kommunen vid Sörsjön, söder om Löa. Områdena
nås enklast med bil eller buss, via riksväg 50
som sträcker sig väster om områdena. Från
riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Löa, Ramsberg, GuldsmedshyttanStorå och Kopparberg.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner
mot Sörsjön.

Åker vid Sörsjön

Det sydöstra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan. Övriga
LIS-områden är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän, berg, lera
och silt.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Löa, Ramsberg och
Guldsmedshyttan-Storå men även i Kopparberg.
Inom områdena bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

Hela LIS-områdena omfattas av Kloten som är
av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4
kap. 2 § MB. En utveckling inom LIS-områdena
bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden, då de endast omfattar en mycket
begränsad del av riksintresset.
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Dessutom sträcker sig riksväg 50 väster om
LIS-områdena. Riksväg 50 är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap.
8 § MB. Vidare gäller utökad tillståndspliktig zon
utmed riksvägen på 30 meter från vägområdet.
Hänsyn behöver tas till riksintresset och den
tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LISområdena bedöms dock inte medföra åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av riksvägen.

naturvärdesbedömning att genomföras under
våren eller sommaren, varför området kan
komma att justeras.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

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

Strandkanten vid Sörsjön

Kulturmiljö

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en
fornlämning inom det sydvästra LIS-området,
i form av en stensättningsliknande lämning.
Vidare finns en fornlämning norr om det nordvästra LIS-området, en fyndplats där man har
hittat stenyxor.

Sörsjön

Miljökvalitetsnormer

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LISområdena.

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

Rekreation och friluftsliv

Sörsjön uppnår i dag god ekologisk status, men
inte god kemisk status.

Naturmiljö

Runt Sörsjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Det sydvästra LIS-området ligger delvis inom
en skoglig värdetrakt, Östra Fellingsbro-UskenRåsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats. För
det sydöstra LIS-området kommer en översiktlig

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

Teknisk försörjning

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens
översiktliga översvämningskartering från år
2015. Dessutom ligger delar av det nordvästra
LIS-området inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.

och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Riksväg 50 utgör primär transportväg för transporter av farligt gods.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
50,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• transporter av farligt gods på riksväg 50, och
• markradon.

Inom det nordvästra LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden
med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd

34

Befintlig bebyggelse i området

SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

Ölsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 29 km

ca 700 m

1

Allmän beskrivning

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

Områdets syfte

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

Riksintressen

Hela LIS-området omfattas av Kloten som är
av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4
kap. 2 § MB. En utveckling inom LIS-området

bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden, utan snarare stärka riksintresset ytterligare.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-området
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Ölsjön är i dag oklassad avseende ekologisk
status och uppnår inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Ölsjön gäller generellt strandskydd på 100
meter.
Norr om LIS-området ligger Notkojuddens naturreservat.
LIS-området ligger inom ett område utpekat i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Åsområde
vid Ölsjöns östra strand. Området omfattar
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Notkojudden samt åsområdet längs sjöns östra
strand. Udden är uppbyggd av en markerad
5-10 meter hög ås medan åsen på östra stranden är utbildad som ett sandfält med 10 meter
sluttning ned mot sjön. Åspartiet är i huvudsak
oskadat och har en markerad form, framför allt
Notkojudden. Området har även rekreativa värden då åsen har sjökontakt och naturliga sandstränder har utbildats. Flera badplatser finns
varav en kommunal.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-området.
Däremot finns två fornlämningar utanför LISområdet, söder om det. Fornlämningarna utgörs
av en dammvall och en milstolpe.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

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

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inom området finns i
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom
LIS-området omhändertas i dagsläget främst
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse
inom LIS-området bedöms kunna anslutas till de
kommunala ledningsnäten, men frågan behöver
utredas vidare.

Badplats vid Ölsjön
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Inom LIS-området finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Inom LIS-området finns ett potentiellt förorenat
område i riskklass två. Inom området fanns
tidigare ett sågverk som bedrevs med doppning.
Vidare finns ett potentiellt förorenat område som
inte är riskklassat söder om LIS-området, i branschen betong- och cementindustri.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.
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Usken
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 27 km

ca 150+400

2

= 550 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den västra delen av kommunen vid Usken, ca 10 kilometer från Guldsmedshyttan-Storå. Områdena nås enklast med
bil eller buss via länsväg 769, Tre sjöars väg,
som sträcker sig öster om områdena. Turistvägen Tre sjöars väg trafikeras av turister såväl
som resande mellan Nora och Lindesberg. Från
länsvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Guldsmedshyttan-Storå och Nora.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner
mot Usken.
Det södra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av sandig morän och
glacial lera.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i
kommunen, framförallt i Guldsmedshyttan-Storå
men även i Nora.
Inom områdena bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Usken uppnår i dag god ekologisk status, men
inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
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Kulturmiljö

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

Naturmiljön i området

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

Naturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Runt Usken gäller generellt strandskydd på 100
meter.
LIS-områdena ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
LIS-områdena ingår även i ett område utpekat i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Kulturlandskapet vid Uskens sydöstra strand. Landskapet
mellan Östra Öskevik och Siggeboda är i huvudsak öppet med åker- och betesmarker, men
även skogspartier finns. Inom området ligger
Siggebohyttans hembygdsgård. Kulturlandskapet är omväxlande och tilltalande och man har
från landsvägen utsikt över sjön och motsatta
stranden. Området har dessutom stor betydelse
som miljö kring hembygdsgården vilken är en av
Bergslagens bäst bevarade bergsmansgårdar.

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till de
stigar som finns inom områdena.
Norr om LIS-områdena finns Uskavigården
med bl.a. vandrarhem, konferensanläggning,
camping och badplats. Öster om LIS-områdena
sträcker sig Bergslagsleden. Usken är en fiskrik
sjö med god tillgång på bl.a. gädda, abborre
och mört.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Fåsjön och Usken är ett värdefullt vattenområde
för natur. Delar av LIS-områdena ingår i det
utpekade området.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn behöver dock tas till landskapsbilden och
utblickar från länsväg 769.

Badplatsen vid Usken

SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG

41

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration. Det pågår
en utredning om de kommunala ledningsnäten
och huruvida bebyggelse vid Usken kan anslutas till dem.
Beroende på utfallet i utredningen bör nya bostäder inom LIS-områdena endera anslutas till
de kommunala ledningsnäten eller så bör istället
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Om
områdena inte kan anslutas till de kommunala
ledningsnäten bör antalet nya bostäder inom
LIS-områdena begränsas, för att områdena inte
ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om
allmänna vattentjänsters definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Usken

Miljö, hälsa och säkerhet

Utanför LIS-områdena finns två potentiellt förorenade områden som inte är riskklassade.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.

Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Trädridå mot sjön

Rekommendationer

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

Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.
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Råsvalen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 26 km

600+2200+

4

1600+600 =
5 000 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den mellersta delen
av kommunen vid Råsvalen, inom och ca 10
kilometer från Guldsmedshyttan-Storå. Områdena nås enklast med bil eller buss, via riksväg
50 som sträcker sig väster om områdena. Från
riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Guldsmedshyttan-Storå.
Inom det norra LIS-området finns Sågvikens
badplats med bryggor och omklädningsrum.
Vidare finns friliggande enbostadshus inom
områdena. I övrigt består områdena av skog
och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och
sluttar ner mot Råsvalen.
Delar av LIS-områdena är detaljplanelagda och
omfattas av fem detaljplaner.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av sandig morän,
urberg, glacial lera, postglacial finsand och postglacial silt.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i kommunen, framförallt i Guldsmedshyttan-Storå. Inom områdena bör nya bostäder
uppföras med en mer lantlig bebyggelsestruktur,
exempelvis att bostäder uppförs relativt tätt
längs en byväg (enkel- eller dubbelsidigt) eller
på tomter med stora trädgårdar och uthus. Nya
bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1
500 kvadratmeter bör eftersträvas.
Vidare är syftet med LIS-områdena att koppla
samman områdena med intilliggande tätorter
och stärka tillgången till stränderna. LIS-områdena möjliggör bl.a. att en gång- och cykelväg
kan anläggas mellan Guldsmedshyttan-Storå
och Lindesbergs tätort samt att en strandpromenad, grillplatser och vindskydd kan anläggas
närmast strandlinjen.

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

Riksintressen

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

ädla lövträd. Floran består delvis av ängsväxter
delvis av mer fuktkrävande arter. Vacker röjd
äng av lokalt intresse.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats. För
den norra delen av det södra mellersta LIS-området kommer en översiktlig naturvärdesbedömning att genomföras under våren eller sommaren, varför området kan komma att justeras.

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

Miljökvalitetsnormer

Råsvalen uppnår i dag god ekologisk status,
men inte god kemisk status.

Råsvalen

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

En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn behöver dock tas till nyckelbiotoperna och
områdena med naturvärden.

Naturmiljö

Kulturmiljö

Runt Råsvalen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
LIS-områdena ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Inom den norra delen av det södra mellersta
LIS-området finns tre nyckelbiotoper och två
områden med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering. Nyckelbiotoperna består av
asp- och barrskog, medan områdena med naturvärden består av sekundära lövnaturskogar.

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

Det södra LIS-området ingår även i ett område
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Finnatorpsängen. Finnatorpsängen är en fuktäng
på kalkberggrund med glest trädskikt av bl.a.
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Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till badplatsen och de stigar som finns inom områdena.
Råsvalen fyller en viktig funktion för friluftslivet
i kommunen och sjön nyttjas frekvent för rekreation, bad och fiske. I sjön förekommer bl.a.
gädda, abborre, vitfisk, siklöja, gös och öring.
Råsvalen nyttjas även för kanotpaddling och är
en del av Arbogaåns norra kanotled. I närheten
av LIS-områdena sträcker sig cykelleden Råsvalen runt.

Ny bebyggelse inom det norra LIS-området
bedöms kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten, men frågan behöver utredas vidare.
Även ny bebyggelse inom de övriga LIS-områdena bedöms kunna anslutas till de kommunala
ledningsnäten, om antalet nya bostäder utgör
samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna
vattentjänsters definition. Om antalet nya bostäder inte utgör samlad bebyggelse bör istället
främst gemensamma lösningar eftersträvas.

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

Söder om LIS-områdena finns en rullstensås.

Teknisk försörjning

Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

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

Utsikt över Råsvalen

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns två potentiellt förorenade områden, det ena i riskklass tre och det
andra är inte riskklassat. Dessa utgörs av två
gruvområden.
Vidare finns en miljöfarlig verksamhet, Global
Castings, norr om det norra LIS-området.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.

Befintlig väg och bebyggelse i området
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Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd,
klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från
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år 2015. Dessutom ligger delar av de två norra
LIS-områdena inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.

•
•

buller från större vägar, och
markradon.

Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

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

Råsvalen
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Bottenån
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 26 km

750+700+

3

650 = 2 100
m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den mellersta delen av
kommunen vid Bottenån, mellan Guldsmedshyttan-Storå och Lindesbergs tätort. Områdena
nås enklast med bil eller buss, via riksväg 68
som sträcker sig norr om områdena. Från riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena.
Offentlig och kommersiell service finns närmast
i Lindesbergs tätort och GuldsmedshyttanStorå.
Inom det norra LIS-området finns Lindebåtklubb med bl.a. klubbstuga och båtplatser.
Vidare finns friliggande enbostadshus inom
områdena. I övrigt består områdena av skog.
Landskapet är kuperat och sluttar ner mot Bottenån.
LIS-områdena är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av isälvssediment,
postglacial finsand, svämsediment och postglacial silt.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i GuldsmedshyttanStorå. Inom områdena bör nya bostäder uppföras med en mer lantlig bebyggelsestruktur,
exempelvis att bostäder uppförs relativt tätt
längs en byväg (enkel- eller dubbelsidigt) eller
på tomter med stora trädgårdar och uthus. Nya
bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1
500 kvadratmeter bör eftersträvas.
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Vidare är syftet med LIS-områdena att koppla
samman områdena med intilliggande tätorter
och stärka tillgången till stränderna. LIS-områdena möjliggör bl.a. att en gång- och cykelväg
kan anläggas mellan Guldsmedshyttan-Storå
och Lindesbergs tätort samt att en strandpromenad, grillplatser och vindskydd kan anläggas
närmast strandlinjen.
För det norra LIS-området är syftet även att
möjliggöra utvecklingen av befintlig verksamhet,
inom den norra delen av området. LIS-området
möjliggör bl.a. att båtklubben kan utöka sin
verksamhet. Detta bedöms långsiktigt kunna
ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka
serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen

LIS-områdena omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Norr om
LIS-områdena sträcker sig riksväg 68. Riksväg
68 är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Vidare gäller
utökad tillståndspliktig zon utmed riksvägen på
30 meter från vägområdet.
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Norr om LIS-områdena ligger även Kloten,
som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet
enligt 4 kap. 2 § MB, och Natura 2000-området
Råsvalens naturreservat, som är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns inom området enligt 4 kap. 8 § MB.
Hänsyn behöver tas till riksintressena inom den
tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LISområdena bedöms dock inte medföra åtgärder
som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av riksvägen eller påtagligt skada riksintressenas natur- och kulturvärden.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Bottenån uppnår i dag god ekologisk status,
men inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Björkbacke mot Bottenån

Mellan de två västra LIS-områdena finns en
nyckelbiotop.
LIS-områdena ingår även i tre områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Finnatorpsängen, Magasinshagen-Bäcketorpshagen
och Latorpsängarna.
Finnatorpsängen är en fuktäng på kalkberggrund med glest trädskikt av bl.a. ädla lövträd.
Floran består delvis av ängsväxter delvis av mer
fuktkrävande arter. Vacker röjd äng av lokalt
intresse.
De intensivt betade hagarna har ett trädskikt av
främst ädla lövträd samt al längs de bäckar som
genomkorsar hagarna. Buskskiktet domineras
av nypon. Floran är relativt rik i de för gödsling
skyddade partierna vid buskage och dylikt. I
sydost finns ett par täta askskogspartier. De
öppna kuperade hagarna utgör ett mycket tilltalande och väl synligt inslag i landskapsbilden.
Arealen är stor, träd- och buskskiktet är varierat
och floran är relativt rik.

Befintlig bebyggelse i området

Naturmiljö

Runt Bottenån gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Norr om LIS-områdena, norr om riksväg 68, ligger Råsvalens naturreservat.

Latorpsängarna, kallade Kantängen och Torrängen, har kalkstensberggrund. Kantängen
utgörs av lövskog med lövängskaraktär i sydost
medan Torrängen är öppen, betad ängsmark.
Området hyser en ovanligt rik vegetation och
kalkpåverkad flora med en lång rad ovanliga
och värdefulla arter.

LIS-områdena ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
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Det östra LIS-området angränsar i norr till
en ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen samt en våtmark enligt våtmarksinventeringen.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturreservatet, nyckelbiotopen, ängs- och betesmarken samt våtmarken.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-områdena. Däremot finns två fornlämningar i närheten
av det östra LIS-området. Norr och öster om det
östra LIS-området finns bebyggelselämningar.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

åns norra kanotled. Söder om det östra LISområdet, i Norsviken, finns en badplats.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad inom både båtklubbens område och vid de
befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt
är tillgången till stränderna god. En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte påverka
allmänhetens tillgång till stränderna negativt.
Nya bostäder med tillhörande kommunikationer
och eventuell anordning av bryggor, en gångoch cykelväg, strandpromenad, grillplatser och
vindskydd samt en utveckling av båtklubben
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

Stora delar av LIS-områdena är anslutna till det
kommunala ledningsnätet för vattenförsörjning
och ligger inom kommunens verksamhetsområde för detta. LIS-områdena är däremot inte
anslutna till det kommunala ledningsnätet för
spillvatten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområde för detta. Dagvattnet
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms kunna
anslutas till de kommunala ledningsnäten, men
frågan behöver utredas vidare.
Inom det nordvästra och det östra LIS-området
finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Bottenån

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till
båtklubben och de stigar som finns inom områdena.
Bottenån nyttjas flitigt för båttrafik på
sommaren. Det finns även möjlighet till fiske av
framförallt gädda och abborre. Bottenån nyttjas
även för kanotpaddling och är en del av Arboga-

Inom det östra LIS-området finns ett potentiellt
förorenat område som inte är riskklassat. Inom
området fanns tidigare en pälsdjursfarm.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd,
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klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från
år 2015. Dessutom ligger delar av det sydvästra
och det östra LIS-området inom områden som
översvämmades vid vårfloden år 1977.
Inom LIS-områdena finns erosionskänsliga
jordarter och därmed områden med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Riksväg 68 utgör primär transportväg för transporter av farligt gods.

Rekommendationer

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

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• riksväg 68 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
68,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• Natura 2000-området Råsvalens naturreservat,
• naturreservatet,
• nyckelbiotopen,
• ängs- och betesmarken,
• våtmarken,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• transporter av farligt gods på riksväg 68, och
• markradon.

Befintlig bebyggelse vid Bottenån
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Stora Lindesjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 5,5 km

ca 300 m

1

Allmän beskrivning

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

Områdets syfte

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

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Stora Lindesjön uppnår i dag otillfredsställande
ekologisk status och inte god kemisk status.

Näsets naturreservat vid Stora Lindesjön

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

Runt Stora Lindesjön gäller generellt strandskydd på 100 meter.
Söder om LIS-området ligger Näsets naturreservat.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Väster om LIS-området finns en nyckelbiotop
och ett område med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturreservatet, nyckelbiotopen, området med naturvärden, landskapsbilden, ängs- och betesmarken, våtmarkerna samt
sankmarken.

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till rastplatserna och vandringsleden som finns inom
området.
Stora Lindesjön nyttjas flitigt för båttrafik på
sommaren. Det finns även möjlighet till fiske av
framförallt gädda och abborre. Stora Lindesjön
nyttjas även för kanotpaddling och är en del av
Arbogaåns norra kanotled.

Bete i Näsets naturreservat

LIS-området ligger inom ett område utpekat i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Stora Lindesjöns västra strand. Landskapet vid Lindesjöns
västra och södra strand är mycket omväxlande och kuperat med både skog och öppet
kulturlandskap, åspartier, berg och sankmarker. Området är av mycket stor betydelse för
landskapsbilden kring Stora Lindesjön och har
också betydande rekreativa värden.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. En utveckling av rastplatserna med fler
vindskydd, en raststuga och bryggor bedöms
snarare kunna öka tillgången.

LIS-området angränsar i norr till en ängs- och
betesmark enligt ängs- och betesmarksinventeringen. Norr och väster om LIS-området finns
två våtmarker enligt våtmarksinventeringen.
Inom LIS-området finns även en sankmark.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Grillplats vid Carlssons rastplats
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Teknisk försörjning

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Norr om LIS-området finns ett potentiellt förorenat område som inte är riskklassat, en gammal
avfallsdeponi.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, 50-årsflöde, klimatanpassat 100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta
flöde, enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps översiktliga översvämningskartering
från år 2013. Vidare ligger delar av LIS-området
inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.
Dessutom ligger delar av LIS-området inom
områden som översvämmades vid vårfloden år
1977.

Inom den norra delen av LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden
med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske genom
lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid lovgivning behöver hänsyn tas till:
• Näsets naturreservat,
• nyckelbiotopen,
• området med naturvärden,
• landskapsbilden,
• ängs- och betesmarken,
• våtmarkerna,
• sankmarken,
• rastplatserna,
• vandringsleden,
• potentiellt förorenade områden,
• risk för höga vattenstånd,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Lindesberg från Carlssons badplats
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Björkasjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 8 km

ca 1300 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den mellersta delen av
kommunen vid Björkasjön, i närheten av Lindesbergs tätort. Området nås enklast med bil, via
länsväg 845 som sträcker sig söder om området. Från länsvägen finns anslutningsvägar till
LIS-området. Offentlig och kommersiell service
finns närmast i Lindesbergs tätort och Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog. Området är
beläget på den västra sidan av Nabbudden.
Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner mot
Björkasjön.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg, glacial lera och kärrtorv.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Vedevåg.
Inom området bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Björkasjön uppnår i dag otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Björkasjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Öster om LIS-området finns en våtmark enligt
våtmarksinventeringen.
Inom och öster om LIS-området finns även två
sankmarker.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
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En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till våtmarken och sankmarkerna.

området inte ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters definition.

Kulturmiljö

Miljö, hälsa och säkerhet

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till de stigar som finns inom området.
I de omgivande skogsområdena finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Björkasjön
nyttjas flitigt för båttrafik på sommaren. Det finns
även möjlighet till fiske av framförallt gädda,
abborre och gös. Björkasjön nyttjas även för
kanotpaddling och är en del av Arbogaåns norra
kanotled.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för
vattenförsörjning samt spillvatten. Inom området
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
inom LIS-området omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration.
Ny bebyggelse inom LIS-området bedöms inte
kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här bör istället främst gemensamma
lösningar eftersträvas. Antalet nya bostäder
inom LIS-området bör därför begränsas, för att

Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• våtmarken,
• sankmarkerna,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.
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Borsån
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 18 km

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den södra delen av kommunen vid Borsån, i närheten av Vedevåg.
Området nås enklast med bil eller buss, via
länsväg 845 som sträcker sig öster om området.
Från länsvägen finns anslutningsvägar till LISområdet. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog. Landskapet är
lätt kuperat och sluttar ner mot Borsån.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän, glacial lera och kärrtorv.

Områdets syfte

Borsån uppnår i dag otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk status.

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

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

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

Runt Borsån gäller generellt strandskydd på 100
meter.

Riksintressen

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

Naturmiljö

LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.
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Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. Nya bostäder med tillhörande kommunikationer och eventuell anordning av bryggor
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning
Borsån

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till de stigar som finns inom området.
Borsån nyttjas för kanotpaddling och är en del
av Arbogaåns norra kanotled. Ett par hundra
meter från LIS-området finns ett elljusspår på
2,5 kilometer. I anslutning till elljusspåret ligger
Smedvallen som är ortens idrottsplats med bl.a.
fotbollsplan och friidrottsanläggning. På vintern
finns även skidspår.

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

Miljö, hälsa och säkerhet

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

Naturmark inom området
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Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Skog vid Borsån

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.
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Vedevågssjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 7,5 km

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den södra delen av kommunen vid Vedevågssjön, i Vedevåg. Området
nås enklast med bil eller buss, via länsväg 249
som sträcker sig norr om området. Från länsvägen finns anslutningsvägar till LIS-området.
Offentlig och kommersiell service finns närmast
i Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog och ett område
där skogen har avverkats. Landskapet är lätt
kuperat och sluttar ner mot Vedevågssjön.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg och postglacial lera.

8 § MB. Hänsyn behöver tas till riksintresset. En
utveckling inom LIS-området bedöms dock inte
medföra åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av Bergslagsbanan.

Områdets syfte

Miljökvalitetsnormer

Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Vedevåg.
Inom området bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

LIS-området omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot sträcker sig Bergslagsbanan norr om LISområdet. Bergslagsbanan är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap.
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Vedevågssjön uppnår i dag måttlig ekologisk
status och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Vedevågssjön gäller generellt strandskydd
på 100 meter.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
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En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

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

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inom området finns i
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom
LIS-området omhändertas i dagsläget främst
lokalt genom markinfiltration.
Ny bebyggelse inom LIS-området bedöms kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten,
om antalet nya bostäder utgör samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters
definition, men frågan behöver utredas vidare.
Om antalet nya bostäder inte utgör samlad
bebyggelse bör istället främst gemensamma
lösningar eftersträvas.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015. Dessutom ligger delar av LIS-området inom områden
som översvämmades vid vårfloden år 1977.

Befintlig bebyggelse vid Vedevågssjön
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Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
På Bergslagsbanan sker transporter av farligt
gods i någon omfattning.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• transporter av farligt gods på Bergslagsbanan, och
• markradon.
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Väringen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 60 km

ca 350+350

3

+250 = 950
m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den södra delen av kommunen vid Väringen, i Frövi. Områdena nås
enklast med bil eller buss, via länsväg 831 som
sträcker sig norr om områdena. Från länsvägen
finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns närmast i
Frövi.
Inom det mellersta LIS-området finns Frövi båtklubb med bl.a. klubbstuga och småbåtshamn.
Genom områdena finns och planeras en strandpromenad. I övrigt består områdena av skog,
öppen mark, vall i träda och jordbruksmark.
Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner mot
Väringen.
Det mellersta LIS-området är detaljplanelagt
och omfattas av en detaljplan. Övriga LIS-områden är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av gyttjelera, postglacial finlera, glacial lera och urberg.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Frövi.
Inom det västra LIS-området bör nya bostäder
uppföras med en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis att bostäder uppförs relativt tätt
längs en byväg (enkel- eller dubbelsidigt) eller
på tomter med stora trädgårdar och uthus. Nya
bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1
500 kvadratmeter bör eftersträvas.
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Inom det mellersta och det östra LIS-området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på
minst 1 000 kvadratmeter bör eftersträvas eller i
form av flerbostadshus, parhus och radhus.
För det mellersta LIS-området är syftet även att
möjliggöra utvecklingen av befintlig verksamhet,
inom den norra delen av området. LIS-området
möjliggör bl.a. att båtklubben kan utöka sin
verksamhet. Detta bedöms långsiktigt kunna
ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka
serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen

Delar av det mellersta LIS-området omfattas av
Hinseberg som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB. Hänsyn behöver
tas till riksintresset. En utveckling inom LISområdena bedöms dock inte medföra åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
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I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Väringen uppnår i dag måttlig ekologisk status
och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Väringen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Söder om det västra LIS-området finns ett
biotopskyddsområde bestående av äldre naturskogsartad skog med främst barrblandskog.

campingplats, den i huvudsak lövskogsbevuxna
Harkes udde samt granskogsområdet Kilsskogen. Hela området får anses vara av värde som
strövområde eller framtida strövområde för Fröviborna då det ger goda möjligheter till kontakt
med Väringen.
Söder om det östra LIS-området finns en sumpskog.
Väringen är ett värdefullt vattenområde för fiske.
Delar av LIS-områdena ingår i det utpekade
området.
Inom det västra och det östra LIS-området finns
även två sankmarker.

Det mellersta och östra LIS-området ligger inom
en skoglig värdetrakt, Östra Fellingsbro-UskenRåsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Söder om det västra LIS-området finns en
nyckelbiotop. Vidare finns två områden med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering
öster och söder om det västra LIS-området.
Det västra och östra LIS-området ingår även i
två områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Vibyn-Frövibro och PrästryggenHarkes udde-Kilsskogen.
Den nordvästligaste delen av Väringen omges av öppet odlingslandskap och intill denna
rinner Arbogaån ut i sjön. Mellan åkrarna och
sjön finns ett smalt bälte med madmarker. Från
landsvägen ovanför Vibyn har man en fin utsikt
över det öppna kulturlandskapet, Väringen och
mot Näsby kyrka. Även Arbogaåns mynning
med den lummiga vegetationen på holmen och
stränderna är ett tilltalande inslag i landskapsbilden.
Området är beläget vid Väringens norra strand
och innefattar tre huvuddelar: det lövskogsbevuxna åspartiet vid Prästryggen med bad- och
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Väringens strandkant

Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom det västra eller
östra LIS-området som är så höga att de har
naturvärdesklassats. För det mellersta LIS-området kommer en översiktlig naturvärdesbedömning att genomföras under våren eller sommaren, varför området kan komma att justeras.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till biotopskyddsområdet,
nyckelbiotopen, landskapsbilden, utblickar från
länsväg 831, sumpskogen och sankmarkerna.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-områdena. Däremot finns flera fornlämningar utanför
LIS-områdena.
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Näsby kyrka och omgivande bebyggelse

Söder om det västra LIS-området finns en fornlämning, i form av en bebyggelselämning. Öster
om det mellersta LIS-området finns två fyndplatser där bl.a. en sländtrissa och en stockbåt har
hittats. Öster om det östra LIS-området finns en
fornlämning, Prästryggen, i form av grusåsrester
klädd med bl.a. ekar, alar och andra lövträd. Vidare finns flera fornlämningar norr om det östra
LIS-området, vid Näsby kyrka.

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

Vidare utgör Näsby kyrka, norr om det östra
LIS-området, kyrkligt kulturminne.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till den
befintliga och planerade strandpromenaden
samt de stigar som finns inom områdena.
Väringen nyttjas flitigt för båttrafik på sommaren. Det finns även möjlighet till fiske av framförallt abborre, mört, gädda och gös. Väringen
nyttjas även för kanotpaddling och är en del av
Arbogaåns norra kanotled. Öster om det östra
LIS-området finns Prästryggens camping och
bad med bl.a. tältplatser, ställplatser, badplats
och kiosk.

Gång- och cykelväg i området

Teknisk försörjning

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Inom det mellersta LIS-området finns ett potentiellt förorenat område som inte är riskklassat.
Inom området fanns tidigare ett sågverk som
bedrevs utan doppning och impregnering.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Stora delar av LIS-områdena ligger inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta
flöde, enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps översiktliga översvämningskartering från år 2013. Vidare ligger stora delar av
LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering
från år 2015. Dessutom ligger stora delar
av LIS-områdena inom områden som
översvämmades vid vårfloden år 1977.
Det mellersta LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Länsväg 831 utgör primär transportväg för
transporter av farligt gods.
Väster om det västra LIS-området finns en kraftledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska
och magnetiska fält.

Rekommendationer

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

XXXXXX
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Arbogaån
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 18 km

ca 2 500 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den södra delen av kommunen vid Arbogaån, i Oppboga. Området nås
enklast med bil eller buss, via länsväg 249 och
815 som sträcker sig öster om området. Från
länsvägarna finns anslutningsvägar till LISområdet. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Fellingsbro.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och sluttar ner mot
Arbogaån.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän, urberg, postglacial finlera, svallsediment, kärrtorv,
glacial lera och svämsediment.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Fellingsbro.
Inom området bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Arbogaån uppnår i dag måttlig ekologisk status
och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Arbogaån gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Söder om LIS-området ligger Kapellets naturreservat.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Inom LIS-området finns två nyckelbiotoper. Vidare finns fem nyckelbiotoper väster och söder
om LIS-området.
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Stora delar av LIS-området ingår även i tre
områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Dysjön-Venaviken, Del av Käglan och
Del av Arbogaån väster om Oppboga.
Dysjön och Venaviken är utvidgningar av Arbogaån. Den norra stranden utgörs av tidvis
översvämmade sankängar. Den östra delen betas, medan den västra är på väg att växa igen.
Bankängarna utgör under våröversvämningen
en omtyckt rastplats för andfåglar. De är också
exempel på en landskapstyp som blir allt ovanligare, den betade maden.
Området omfattar östra delen av Käglan med
en del av förkastningsbranten mot Fellingsbroslätten i norr. Tallskog dominerar men i förkastningsbranten växer även gran och lövträd.
Hela skogspartiet Käglan är ett flitigt nyttjat
utflyktsområde för bl.a. Örebro och Arboga. Den
här beskrivna delen är dessutom det viktigaste
närströvområdet för Fellingsbro och Oppboga.
Mellan Dysjön och Oppboga har ån ett ganska
vindlande lopp med flera öar i fåran. Norr om
ån dominerar odlingsmarker och söder om ån
skog. Vid norra stranden finns en badplats.
Detta parti av ån har framför allt för Oppboga
men även för Fellingsbro stort värde både från
landskapsbildssynpunkt och rekreationssynpunkt.

behöver dock tas till naturreservatet, nyckelbiotoperna, landskapsbilden, sumpskogarna och
sankmarkerna.

Kulturmiljö

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns
en fornlämning inom LIS-området. Vidare finns
flera fornlämningar utanför LIS-området.
Fornlämningen inom LIS-området utgörs av en
boplats med flera fyndplatser. Fornlämningarna
utanför LIS-området utgörs bl.a. av bebyggelselämningar, fossil åkermark, en färdväg och
källor.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

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

Arbogaån är ett värdefullt vattenområde för
fiske. Delar av LIS-områdena ingår i det utpekade området.

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

Inom LIS-området finns även fyra sankmarker.

Teknisk försörjning

Inom LIS-området finns tre sumpskogar. Vidare
finns två sumpskogar i närheten av LIS-området.

För LIS-området kommer en översiktlig naturvärdesbedömning att genomföras under våren
eller sommaren, varför området kan komma att
justeras.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015. Dessutom ligger delar av LIS-området inom områden
som översvämmades vid vårfloden år 1977.

Rekommendationer

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

Inom LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Inom LIS-området finns en kraftledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska och magnetiska fält.
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Oppäsen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 12 km

ca 500 m

1

Allmän beskrivning

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

LIS-området möjliggör bl.a. att kursgården kan
utöka sin verksamhet med bad- och båtplatser
samt ytterligare övernattningsmöjligheter. Detta
bedöms långsiktigt kunna ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt även kunna bidra till
att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i
kommunen.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Finnåkers kursgård

LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän.

Oppäsen uppnår i dag god ekologisk status,
men inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra utvecklingen av befintliga verksamheter samt
nya verksamheter för friluftslivet och turismen.
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träd av ädellöv. Det östra området har högt naturvärde, naturvärdesklass två, och består av ett
större sammanhängande skogsområde med tre
nyckelbiotoper och en stor fördämd vattenyta.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn behöver dock tas till biotopskyddsområdet,
nyckelbiotoperna och de naturvärdesklassade
områdena.

Kulturmiljö

Oppäsen

Naturmiljö

Runt Oppäsen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Söder om LIS-området finns ett biotopskyddsområde.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Öster och söder om LIS-området finns fyra
nyckelbiotoper.
En mindre del av LIS-området ingår även i ett
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Område vid Finnåkers bruk.

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

Finnåkers bruk ligger nära sjön Oppäsen och
från den rinner genom området två forsande
vattendrag. Vegetationen består delvis av
tomtmark delvis av skog av olika typer. Området hyser flera tilltalande landskapspartier som
tillsammans med sjökontakten ger området
rekreationsvärde. Närheten till kursgården i
Finnåkers bruk medför att det är flitigt nyttjat
som strövområde.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns tre områden med naturvärden inom LISområdet som är så höga att de har naturvärdesklassats. Det norra området har visst naturvärde, naturvärdesklass fyra, och består av öppna
ytor med buskage och lövträd. Det södra området har påtagligt naturvärde, naturvärdesklass
tre, och består av öppna ytor med buskage och

En av dammarna i området

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till kursgården och de stigar som finns inom området.
I de omgivande skogsområdena finns goda
möjligheter till rekreation och friluftsliv.
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Möjlighet till fiske finns i Oppäsen där förekomsten av bl.a. gädda, abborre och vitfisk är god.
Allmänhetens tillgång till stränderna är god. En
utveckling inom LIS-området bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stränderna negativt. Eventuell anordning av bad- och båtplatser
samt övernattningsmöjligheter bedöms snarare
kunna öka tillgången.

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

Rekommendationer

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

Brygga vid Oppäsen

Teknisk försörjning

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Söder om LIS-området finns två potentiellt
förorenade områden som inte är riskklassade.
Inom området fanns tidigare Finnåkers bruk, en
verkstadsindustri som bedrevs utan halogenerade lösningsmedel. Vidare finns ett avloppsreningsverk inom området.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
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Stadsarkitektkontoret
Björn Nettelbladt
Planarkitekt
info@sbbergslagen.se

SAMRÅD
Förslag av tillägg till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen för
Lindesberg kommun, Örebro län
Under perioden 1 april 2019 – 31 maj 2019
Förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen i Lindesbergs kommun kommer att ställas ut på:
-

Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
Biblioteket i Frövi, Järnvägsgatan 6A
Biblioteket i Storå, Solviksvägen 1
Biblioteket i Fellingsbro, Torgvägen 3
Lindesbergs kommunhus, Stentäppsgatan 5
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Lindesberg, Kungsgatan 41

Förslaget och bilagor finns även tillgängliga digitalt på:
www.bmb.se/aktuellaplanarbeten
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag av tillägg
till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lindesbergs
kommun. Förslaget omfattar 29 områden längs 15 vattendrag i kommunen.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande
vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt
skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från
strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e §
Miljöbalken.
Upplysningar om planen lämnas av Björn Nettelbladt, planarkitekt,
tel 0581 – 817 45 eller epost bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se.
Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till info@sbbergslagen.se
eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30
Lindesberg, senast 31 maj 2019. Synpunkter ska lämnas skriftligen och
innehålla namn och adress samt märkas med ”Diarienr: S-2018-1180.
Uteblivet svar under samrådstiden betyder att inga synpunkter finns.

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se
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Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:

Björn Nettelbladt <Bjorn.Nettelbladt@sbbergslagen.se>
den 29 mars 2019 10:25
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'kommun@skinnskatteberg.se'; 'caroline.kleber@telia.com'; 'kommun@smedjebacken.se';
'kommun@orebro.se'; Jonas Kleber; 'ludde19740425@gmail.com'; 'nilsdetlofsson@gmail.com';
Bengt Evertsson; Pär-Ove Lindqvist; Daniel Andersson; Mats Seijboldt;
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'ab.masada@telia.com'; 'midtjarn@gmail.com'; 'skogsnasloa@telia.com'; 'nasbyhembygd@hotmail.com'; 'elgen41@hotmail.com'; 'karlarne.lothgren@telia.com';
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'mail@byggnadsfirmanlund.se'; 'info@olm.se'; 'region.mitt@villaagarna.se'; 'planer@weum.se';
'marguerite.erixon@lindeenergi.se'; 'PBL@eon.se'; 'Libo Libo';
'samuel@samuelkarlssonfastighet.se'; 'persson@richard.se'; 'info.dkh@telia.com';
'dan.walterson@avionic.se'; 'info@g-f.se'; Kommun; 'lars76@telia.com'; 'info@lindebatklubb.se';
'Jens Råberg'; 'ronny.beyer@borlange.se'; 'positiva.frovi@comhem.se'; 'frovi@pro.se';
'reidarjohansson1942@gmail.com'; 'helenaueriksson@gmail.com'; 'arneleander@telia.com';
'info@billerudkorsnas.com'; 'elnat.planer@eon.se'; 'info@finnaker.se'; 'gunnar.jansson@slu.se';
'andrea.nilsson@hyresgastforeningen.se'; 'info@kloten.nu'; 'kundtjanst@lindeenergi.se';
'info@lovisagruvan.se'; 'info@leaderbergslagen.se';
'linde.bergslags.forsamling@svenskakyrkan.se'; 'info.ikaros@nammo.com';
'nasby.forsamling@svenskakyrkan.se'; 'skanova-remisser-orebro@skanova.se';
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'bernt@vasterasstift.nu'; 'registratur.eldistribution@vattenfall.com'; 'info@olm.se';
'info@nordicdiscovery.se'; 'david@bergslagen.com'; 'Annika.andersson@atria.com'
Samråd TÖP LIS Lindesberg

Hej,
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag av tillägg till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Lindesbergs kommun. Samrådet syftar till att inhämta
synpunkter och kompletterande underlag till det fortsatta planarbetet.
Planen kommer vara ute på samråd under perioden 1 april 2019 – 31 maj 2019 och finnas tillgänglig på:
- Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
- Biblioteket i Frövi, Järnvägsgatan 6A
- Biblioteket i Storå, Solviksvägen 1
- Biblioteket i Fellingsbro, Torgvägen 3
‐ Lindesbergs kommunhus, Stentäppsgatan 5
‐ Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Lindesberg, Kungsgatan 41
Planförslaget och bilagor finnas även tillgängliga digitalt på: www.bmb.se/aktuellaplanarbeten.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet,
dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från
strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken. Planen omfattar 29
utpekade områden vid 15 vattendrag i kommunen.
Upplysningar om planen lämnas av Björn Nettelbladt, planarkitekt,
tel 0581 – 810 00 eller epost bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se.
1

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till info@sbbergslagen.se eller till
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, senast 31 maj 2019.
Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress samt märkas med ”Diarienr S-20181180”. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Med vänlig hälsning
Björn Nettelbladt
Planarkitekt
Stadsarkitektkontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
Tel: 0581-81745
e-post: bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se
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FÖRORD
Planen visar kommunens önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt ger den
ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där frilufts- och naturområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.
Allemansrätten och strandskyddet gör Sverige unikt, skyddet av våra stränder är en stor naturtillgång
och en stor källa till naturupplevelser.
Men stränderna är inte bara viktiga för allmänheten, de är också viktiga för attraktiva boende och
företagsmiljöer. Att förena dessa intressen är inte alltid så lätt, men nödvändigt. Dessa områden ska
stimulera landsbygdsutveckling, möjliggöra att nya arbetsplatser tillskapas och att service utvecklas
eller behållas.
Vår förhoppning är att planen ska bidra till positiv framtidstro på hela vår kommun.
Irja Gustavsson, Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Lindesbergs kommun är rik på sjöar och vattendrag, något som möjliggör goda förutsättningar
för bostäder samt verksamheter för friluftslivet
och turismen.
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och
bygglagen, ha en aktuell översiktsplan där bl.a.
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen framgår. Kommunstyrelsen i Lindesbergs
kommun tog den 29 november 2016 beslut om
att ta fram en ny översiktsplan, med områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att
peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i
det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt
skäl vid bedömningen av om ett upphävande
av eller en dispens från strandskyddet avser ett
område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e §
MB.
Det är först vid prövningen i det enskilda fallet
som det på ett rättsligt bindande sätt, med vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs
om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller
kriterierna.
Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen
sträcker sig fram till år 2030.
Utifrån bl.a. kommunens vision, styrmodell,
översiktsplan, relevanta nationella, regionala
och kommunala styrdokument samt övriga planeringsförutsättningar har ett planförslag tagits
fram.
Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden
har skett med utgångspunkt i begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling samt Lindesbergs kommuns definition av dessa begrepp.
Därefter har ett antal urvalskriterier, som överensstämmer med översiktsplanens inriktning
och intentioner, använts för att identifiera lämpliga områden.
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Planförslaget omfattar 29 LIS-områden kring
15 sjöar och vattendrag. Dessa är Arbogaån,
Björkasjön, Borsån, Bottenån, Långvattnet,
Norrsjön, Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten,
Stora Lindesjön, Sörsjön, Usken, Vedevågssjön,
Väringen och Ölsjön.
Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden kring de utvalda
sjöarna och vattendragen, men inverkan på
strandskyddet bedöms bli minst inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena
bedöms åtgärder kunna ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. LIS-områdena utgör
sammantaget endast en begränsad del av de
strandområden inom kommunen som omfattas
av strandskydd.
Inom de utpekade områdena kan nya bostäder
byggas samt nya och befintliga verksamheter
för friluftslivet och turismen utvecklas. Kommunen bedömer att dessa åtgärder kan bidra till att
långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och
ge positiva sysselsättningseffekter i kommunen
samt angränsande kommuner.
Kommunen bedömer att strandskyddets syften
kan tillgodoses långsiktigt trots de lättnader som
föreslås i planförslaget. LIS-områdena är lämpliga för utvecklingen av landsbygden samt är av
sådana slag och omfattning att strandskyddets
syften fortfarande långsiktigt tillgodoses.
LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfarande god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, både på land och i vatten. Sammantaget
bedöms planförslaget innebära att det långsiktiga skyddet av stränderna upprätthålls.

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN
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LÄSANVISNING
Tillägget till översiktsplanen är indelat i tre
kapitel. I kapitlet Inledning beskrivs tilläggets
bakgrund och syfte, planprocessen samt tidsplanen.
Kapitlet Metod innefattar kommunens definition
av landsbygd och landsbygdsutveckling samt
de urvalskriterier och planeringsförutsättningar
som har legat till grund för urvalet av lämpliga
LIS-områden. Här redovisas även resultatet av
genomförd medborgardialog.
Kapitlet Planförslag beskriver de utpekade LISområdena samt planeringsförutsättningar och
rekommendationer för respektive område.

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i tillägget:
DP		

Detaljplan

FÖP		

Fördjupning av översiktsplan

KML		

Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS		
Landsbygdsutveckling i strand		nära lägen
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LIS-område
		

Område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen

MB		

Miljöbalken (1998:808)

MKB		

Miljökonsekvensbeskrivning

MKN		

Miljökvalitetsnormer

OB		

Områdesbestämmelser

PBL		

Plan- och bygglagen (2010:900)

TÖP		

Tillägg till översiktsplan

ÖP		

Översiktsplan
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INLEDNING
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog
den 29 november 2016 beslut om att ta fram en
ny översiktsplan, med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Riksdagen beslutade år 2009 om förändringar
i MB och PBL avseende strandskyddet. De förändringar som avsåg områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) trädde i kraft
den 1 februari 2010.
Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt
från ett fortsatt generellt strandskydd, bättre
anpassa strandskyddet till de lokala förhållandena och förutsättningarna. Det differentierade
strandskyddet skapar möjligheter till en ökad
nybyggnation längs stränderna inom vissa
områden som ska redovisas i den kommunala
översiktsplanen. Avsikten är att främja utvecklingen av landsbygden i de delar av landet där
bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte
har exploaterats i hög grad.
Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i
områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan
att strandskyddets syften åsidosätts.

Bakgrund
Översiktsplanering

Varje kommun ska, enligt 3 kap. PBL, ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande
utan endast vägledande för efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
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Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap.
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.
Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket MB,
7. kommunens syn på risken för skador på den
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan
minska eller upphöra, och
8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och
skälen för avvikelsen.
Utöver lagregleringen styrs innehållet i översiktsplanen även av politiska beslut som kommit
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldokument och liknande på nationell, regional och
kommunal nivå.
En översiktsplan kan ändras dels för en viss del
av kommunen, genom en fördjupning, och dels
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse,
genom ett tillägg.
Förslaget utgör en ändring av översiktsplanen
för att tillgodose ett särskilt allmänt
intresse, genom ett tillägg för områden för
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landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För
ett tillägg till översiktsplanen gäller samma
krav på innehåll och förfarande som för en
översiktsplan.

Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller
strandskydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden samt bevarandet av
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten.
Det generella strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen
vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst
300 meter från strandlinjen, om det behövs för
att säkerställa något av strandskyddets syften.

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

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

Som särskilda skäl får beaktas om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.
Som särskilda skäl får även beaktas om området utgör ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen om ett strandnära läge för en
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd
bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om
prövningen gäller en dispens för att uppföra
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra åtgärder får
man i stället beakta om huset eller husen avses
att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som:
är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
är av ett sådant slag och har en så begränsad
omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt, och
endast har en liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.

Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd
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En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömning om en plats ligger inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Ett upphävande av eller dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan
användning av området närmast strandlinjen är
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Området för fri passage bör inte vara smalare
än några tiotals meter, men dess bredd kan
variera beroende på förhållandena på platsen
såsom topografi och vegetation. Passagen ska
vara så bred att den upplevs som tillräckligt
bred för att människor inte ska avhålla sig från
att vistas på platsen eller passera.

Syfte

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att
peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i
det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt
skäl vid bedömningen av om ett upphävande
av eller en dispens från strandskyddet avser ett
område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e §
MB.
Det är först vid prövningen i det enskilda fallet
som det på ett rättsligt bindande sätt, med vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs
om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller
kriterierna.
Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen
sträcker sig fram till år 2030.

Planprocessen

I planprocessen vägs olika samhällsintressen
mot varandra i en demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. Innan
kommunen antar ett tillägg till översiktsplanen
ska kommunen, enligt PBL, samråda med myndigheter, kommuner och andra som är berörda
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samt ställa ut planförslaget och låta det granskas.

Här är

Samråd

vi nu!

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 tillägget till översiktsplanen
laga kraft, om ingen överklagar. Om tillägget till
översiktsplanen överklagas vinner det istället
laga kraft när överklagandet slutgiltigt prövats
och avslagits.
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Tidsplan

Framtagande av samrådshandling februari 2018
- februari 2019
Samråd mars - maj 2019
Utställning juni - augusti 2019
Antagande av kommunfullmäktige oktober 2019
Laga kraft november 2019
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METOD
Metoden för att identifiera lämpliga LIS-områden
har skett med utgångspunkt i begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling samt Lindesbergs kommuns definition av dessa begrepp.
Därefter har ett antal urvalskriterier, som överensstämmer med översiktsplanens inriktning
och intentioner, använts för att identifiera lämpliga områden.

Definition av landsbygd

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna
definitioner av vad som menas med landsbygd.
Gleshet, avstånd och tillgänglighet används
ofta som indikatorer för att avgränsa och indela
landsbygden. Bland annat har OECD, Statistiska centralbyrån (SCB) och Glesbygdsverket
definierat vad som menas med landsbygd. En
jämförelse mellan definitionerna visar att det
finns stora skillnader i fråga om hur stor andel
av befolkningen i Sverige som anses bo på
landsbygden, från 13 till 76 procent.
Enligt propositionen Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119) bör det
inte krävas att någon av de angivna definitionerna av landsbygd används vid redovisningen av
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen i den kommunala översiktsplanen. Vid behov kan någon av definitionerna väljas som utgångspunkt för bedömning om ett visst område
är lämpligt för lättnader i strandskyddet i syfte
att utveckla landsbygden. Enligt propositionen
är det dock upp till kommunen att bedöma vilka

områden som har sådan karaktär att de kan
vara lämpliga för en utveckling av landsbygden.
Enligt EU:s statistikbyrås, Eurostat, definition bodde år 2011 ca 22 procent av Sveriges
befolkning på landsbygden. Eurostat definierar
urbaniseringsgraden genom att dela upp områden i tre olika klasser: storstäder, mindre städer
och förorter samt glest befolkade områden.
Enligt denna definition räknas hela Lindesbergs
kommun till kategorin glest befolkade områden.
OECD definierar landsbygden utifrån en befolkningstäthet som är lägre än 150 personer per
kvadratkilometer, vilket för Sveriges del skulle
innebära att omkring 99 procent av landets
totala yta definieras som landsbygd och att runt
70 procent av Sveriges befolkning räknas som
landsbygdsboende. Även enligt OECD:s definition utgör hela Lindesbergs kommun landsbygd.
I Jordbruksverkets webbpublikation Allt om
landet definieras landsbygd genom att Sveriges
kommuner delas in i fyra olika regiontyper: storstadsområden, stadsområden, landsbygd och
gles landsbygd. Enligt definitionen bor ca 34
procent av Sveriges befolkning på landsbygden.
Enligt Jordbruksverkets definition ingår hela
Lindesbergs kommun i regiontypen landsbygd.
Enligt SCB:s definition har en tätort minst 200
invånare och består av en kärna med max 150
meter mellan huskropparna. Kärnan knyts ihop
med annan bebyggelse om avståndet mellan
huskropparna inte överstiger 200 meter. Dock
kan flera tätortskärnor slås samman även om

Lindesberg vid Stora Lindesjön , foto Lindesbergs kommun
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avståndet är större än 200 meter, om tillräckligt
många bor och arbetar i de olika delarna.
I Sverige bodde år 2015, enligt SCB, ca 13
procent av befolkningen utanför tätort. I Örebro
län bodde samma år ca 16 procent utanför tätort
och i Lindesbergs kommun var motsvarande
siffra ca 34 procent.
Utifrån detta och ovanstående definitioner görs
bedömningen att hela kommunen, förutom Lindesbergs tätort, utgör landsbygd. Detta innebär
att möjligheten att peka ut LIS-områden därmed
finns inom hela kommunens yta, förutom inom
Lindesbergs tätort.
Lindesbergs tätort har i detta avseende avgränsats till det område som enligt översiktskartan
från Lantmäteriet, i skala 1:100 000, utgör bebyggelse i tätorter. Området motsvarar ungefär
det område som i översiktsplanen för Lindesbergs kommun utgör användningen stadsbygd
inom Lindesbergs tätort.

åtminstone en avsevärd fördel. Det kan även
tänkas handla om tillkomst av bostäder för permanent- och fritidsboende i syfte att upprätthålla
ett ekonomiskt och personellt underlag för olika
former av kommersiell och offentlig service.
I propositionen anges samtidigt att kriterierna för
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen bör vara förhållandevis öppna. Samtidigt
kommer kommunerna vid redovisningen att vara
begränsade av syftet med områdena, dvs. att
genom bostäder, verksamheter, anläggningar
eller åtgärder främja utvecklingen av landsbygden.
Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Genom att öka förutsättningarna
för att bo och arbeta på landsbygden skapas
attraktiva livs- och företagsmiljöer som kan
stimulera utvecklingen på landsbygden. Dessa
miljöer kan långsiktigt bidra till ökad ekonomisk
aktivitet i både kommunen och regionen. Vidare
kan miljöerna stärka kommunens och regionens
attraktivitet.
Med landsbygdsutveckling avses i Lindesbergs
kommun:
• nya bostäder som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget, och
• utveckling av nya och befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen som kan ge
positiva sysselsättningseffekter.

Avgränsning av Lindesbergs tätort

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

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

Sjö i kommunen, foto Lindesbergs kommun

Urvalskriterier

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

Bostäder

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

Verksamheter

För verksamheter för friluftslivet och turismen
räcker det att något av urvalskriterierna uppfylls
för att ett område ska vara lämpligt för LIS.
1. Strandskyddsområden med intilliggande
befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen.
2. Strandskyddsområden med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet och
turismen.
Med goda förutsättningar avses strandskyddsområden där det finns goda förutsättningar för
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nya verksamheter för friluftslivet och turismen,
utifrån tidigare förfrågningar samt genomförd
medborgardialog.

Urvalskriterium 1 för bostäder

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

tenån, Brattforsbäcken, Dalkarlshytteån, Dammsjön, Drakabäcken, Dysjön, Fröviån, Gällingen,
Hammarskogsån, Hidingsbäcken, Hunstorpssjön, Högstabosjön, Lilla Lindesjön, Norrsjön,
Risängsbäcken, Råsvalen, Sjömosjön, Stora
Andsjön, Stora Lindesjön, Storån, Sverkestaån,
Sörsjön, Talboms bäck, Torphyttebäcken, Ullsättersbäcken, Usken, Vedevågssjön, Vretsjön, Vågaren, Väringen, Åtsjöbäcken, Åtsjön, Ässingån
och Ölsjön.
Vidare uppfyller ett fåtal tjärnar urvalskriterium 2
för bostäder, såsom Tjärnen.

Urvalskriterium 3 för bostäder

Strandskyddsområden med bebyggelsetryck
har behållits. De strandskyddsområden som inte
uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.

Storån

Urvalskriterium 2 för bostäder

Strandskyddsområden inom och mellan utvecklingsområdena, i ett stråk längs Arbogaån, samt
inom eller i anslutning till befintliga byar samt
övriga bebyggelsekoncentrationer i översiktsplanens utvecklingsstrategi har behållits. De
strandskyddsområden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort.

Strandskyddsområden vid 17 sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium 3 för bostäder. Dessa är Arbogaån, Björkasjön, Borsån,
Bottenån, Dalkarlshytteån, Dysjön, Norrsjön,
Råsvalen, Stora Lindesjön, Storån, Sörsjön,
Usken, Vedevågssjön, Vågaren, Väringen, Ässingån och Ölsjön.

Båtbrygga, foto Lindesbergs kommun

Urvalskriterium 1 och 2 för verksamheter

Befintlig bebyggelse vid Råsvalen

Strandskyddsområden vid 37 sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium 2 för bostäder.
Dessa är Arbogaån, Björkasjön, Borsån, Bot-

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

Kommunens invånare, föreningar och företagare har kunskaper och synpunkter som är
värdefulla i planarbetet. Under framtagandet av
tillägget till översiktsplanen, innan samrådet, har
kommunens invånare, föreningar och företagare
getts möjlighet att lämna synpunkter.
Syftet med medborgardialogen var att skapa ett
bättre beslutunderlag genom att få svar på frågeställningar utifrån fyra teman, där ett tema var
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Vidare syftade medborgardialogerna till att öka
intresset för kommunens fysiska planering samt
förståelsen för den politiska processen.
Medborgardialogen bestod av medborgardialogmöten på fem orter i Lindesbergs kommun samt
en webbenkät. Mötena hölls i Ramsberg, Storå,
Lindesberg, Frövi och Fellingsbro under oktober
och november år 2017.
Vidare fanns en webbenkät tillgänglig på Lindesbergs kommuns hemsida och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens hemsida,
under november och december år 2017.

Planeringsförutsättningar

För att kunna peka ut och avgränsa lämpliga
LIS-områden inom de strandskyddsområden
som uppfyller urvalskriterierna har dessa inventeras i fält. I oktober år 2017 och maj år 2018
genomfördes en översiktlig naturvärdesbedömning. Vidare har även en översiktlig bedömning
i fält av värden för friluftslivet och bra boplatser
genomförts under hösten år 2018 och kommer
att utföras under våren år 2019.
Vidare har nationellt, regionalt och lokalt planeringsunderlag gåtts igenom för de strandskyddsområden som uppfyller urvalskriterierna.
De planeringsunderlag som, tillsammans med
fältinventeringarna, har legat till grund för det
slutliga urvalet och avgränsningen av lämpliga
LIS-områden återfinns i översiktsplanen. Dessa
är bl.a. riksintressen, miljökvalitetsnormer,
natur- och kulturmiljöer, teknisk försörjning samt
miljö- och riskfaktorer.
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget omfattar 29 LIS-områden kring
15 sjöar och vattendrag. Dessa är Arbogaån,
Björkasjön, Borsån, Bottenån, Långvattnet,
Norrsjön, Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten,
Stora Lindesjön, Sörsjön, Usken, Vedevågssjön,
Väringen och Ölsjön.
Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden kring de utvalda
sjöarna och vattendragen, men inverkan på
strandskyddet bedöms bli minst inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-områdena
bedöms åtgärder kunna ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. LIS-områdena utgör
sammantaget endast en begränsad del av de
strandområden inom kommunen som omfattas
av strandskydd.
Inom de utpekade områdena kan nya bostäder
byggas samt nya och befintliga verksamheter
för friluftslivet och turismen kunna utvecklas.
Kommunen bedömer att dessa åtgärder kan
bidra till att långsiktigt upprätthålla serviceunderlaget och ge positiva sysselsättningseffekter
i kommunen samt angränsande kommuner.

LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfarande god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, både på land och i vatten. Sammantaget
bedöms planförslaget innebära att det långsiktiga skyddet av stränderna upprätthålls.
För de utpekade LIS-områdena följer en beskrivning samt planeringsförutsättningar och
rekommendationer för föreslagen utveckling.
Inom eller i närheten av de utpekade LIS-områdena kan det utifrån de vattennära lägena finnas okända fornlämningar och föroreningar, risk
för höga vattenstånd, dammhaverier samt rasoch skredrisk. Vidare kan det finnas värdefulla
livsmiljöer och arter som inte har identifierats i
den översiktliga naturvärdesbedömningen. Vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
ska detta klargöras. Dessutom ska fri passage,
där det är möjligt, säkerställas inom de utpekade LIS-områdena.

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

Stora Kloten
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Långvattnet och Stora Kloten
Strand-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

skydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 29 km +

ca 450 +

3

25 km

400 + 400 =
1 250 m

Allmän beskrivning

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

Områdenas syfte

Vindskydd vid Stora Kloten

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

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

Riksintressen

Hela LIS-områdena omfattas av Malingsbo-Kloten som är av riksintresse för friluftslivet enligt 3
kap. 6 § MB och av Kloten som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms dock
inte medföra åtgärder som kan påtagligt skada
riksintressenas natur- eller kulturmiljöer samt
natur- och kulturvärden, utan snarare stärka
riksintressena ytterligare.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.
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Miljökvalitetsnormer

Långvattnet uppnår i dag måttlig ekologisk
status och inte god kemisk status. Stora Kloten
uppnår i dagsläget god ekologisk status, men
inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Långvattnet och Stora Kloten gäller generellt strandskydd på 100 meter. Länsstyrelsen
har föreslagit ett utvidgat strandskydd på 300
meter för Klotensjöarna. Dialog angående en
eventuell utvidgning pågår mellan kommunen
och länsstyrelsen.
LIS-områdena ligger även inom naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten.
De norra LIS-områdena ligger även i närheten
av ett område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Back-Ekers holmar. Området
omfattar sammanlagt sju holmar i sjön Långvattnet. Holmarna är täckta av morän och bevuxna
med gammal, gles tallskog med ris i fältskiktet.
Gamla tallbestånd av denna typ är relativt ovanliga i kommunen. Holmarna är även omtyckta
utflyktsmål och rastplatser för den omfattande
kanot- och båtsporten i Långvattnet. Holmarna
är avsatta som domänreservat.

En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturvårdsområdet, landskapsbilden och områdets vildmarkskaraktär.
Antalet nya byggnader inom LIS-områdena bör
därför begränsas, för att områdena inte ska
upplevas för exploaterade.

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till
fritidsbyn, campingen, rastplatsen och de stigar
som finns inom områdena samt Bergslagsleden
som sträcker sig mellan områdena.

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

Del av stigsystemet kring Stora Kloten

Kloten är ett populärt besöksmål för aktiviteter
kopplat till natur-, vildmarks- och friluftslivsturism. Inom området finns bl.a. möjlighet till
vandring, kanotpaddling, fiske, skridskoåkning
och längdskidåkning.
Befintlig bebyggelse inom området
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Allmänhetens tillgång till stränderna är god. En
utveckling inom LIS-områdena bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stränderna negativt. Eventuell anordning av bad- och båtplatser
samt övernattningsmöjligheter bedöms snarare
kunna öka tillgången.

Rekommendationer

Teknisk försörjning

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Malingsbo-Kloten som är av riksintresse för
friluftslivet,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten,
• landskapsbilden,
• områdets vildmarkskaraktär,
• fornlämningar,
• Bergslagsleden,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• vattenskyddsområdet,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• transporter av farligt gods på länsväg 233,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg
233,
• elektriska och magnetiska fält från kraftledningen, och
• markradon.

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten, men ligger i närheten av
kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inom områdena finns i
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom
LIS-områdena omhändertas i dagsläget främst
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse
inom LIS-områdena bedöms kunna anslutas
till de kommunala ledningsnäten, men frågan
behöver utredas vidare.
Det södra LIS-området ligger i närheten av
Kloten grundvattentäkt, som utgör ett vattenskyddsområde som förser Lindesbergs kommun
med vattenförsörjning. Hänsyn behöver tas till
vattenskyddsområdet.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns två potentiellt förorenade områden, det ena i riskklass tre och det
andra är inte riskklassat. Inom områdena fanns
tidigare ett järn- och lättmetallgjuteri samt en
verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel.

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

Vidare finns en miljöfarlig verksamhet, PersboKlotens fiskodling, mellan LIS-områdena.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Länsväg 233 utgör primär transportväg för
transporter av farligt gods. Vidare gäller utökad
tillståndspliktig zon utmed länsvägen på 30 meter från vägområdet.
Öster om det södra LIS-området finns en kraftledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska
och magnetiska fält.

26

SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

Norrsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 15 km

ca 1000+

3

500+550 =
2 050 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den norra delen av kommunen vid Norrsjön, ca tre kilometer från Löa.
Områdena nås enklast med bil eller buss, via
riksväg 50 som sträcker sig öster om områdena.
Från riksvägen finns anslutningsvägar till LISområdena. Offentlig och kommersiell service
finns närmast i Löa, Ramsberg, Guldsmedshyttan-Storå och Kopparberg.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och sluttar ner mot
Norrsjön.
Det södra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän, isälvssediment, torv, lera och silt.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Löa, Ramsberg och
Guldsmedshyttan-Storå men även i Kopparberg.
Inom områdena bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

LIS-områdena omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Däremot
sträcker sig riksväg 50 öster om LIS-områdena.
Riksväg 50 är av riksintresse för anläggningar
för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB.
Vidare gäller utökad tillståndspliktig zon utmed
riksvägen på 30 meter från vägområdet. Hänsyn
behöver tas till riksintresset och den tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LIS-områdena bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av riksvägen.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Norrsjön uppnår i dag måttlig ekologisk status
och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
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Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

Naturmiljö

Runt Norrsjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
LIS-områdena ingår i två områden utpekade i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Kulturlandskapet vid Norrsjöns östra strand och Rävudden
vid Landboäng.
Landskapet mellan landsvägen och sjön längs
Norrsjöns östra strand består omväxlande av
odlad mark, betesmarker och skogspartier.
Kulturlandskapet inom området har stort landskapsvärde då det ligger vid en stor och livligt
trafikerad väg. Från denna har man utblick över
kulturlandskapet och sjön.
I Norrsjöns södra del finns en udde, Rävudden, och två öar, Boholmarna, uppbyggda av
åsmaterial. Stränderna är sandiga, grusiga och
relativt långgrunda. Strandremsan och Rävudden är oskadade liksom Boholmarna, i övrigt
finns flera gamla täkter. Området har stora förutsättningar för bad och är redan nu flitigt besökt.
Även Boholmarna är av betydelse, dels för det
båtburna friluftslivet, dels tack vare närheten till
Rävudden.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till landskapsbilden och utblickar från riksväg 50.

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

Badplatsen vid Norrsjön

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

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

Utsikt över Norrsjön

Inom det södra LIS-området finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns ett potentiellt förorenat område i riskklass två. I Norrsjön finns
förorenat sediment.

översiktliga översvämningskartering från år
2015. Dessutom ligger delar av det nordvästra
LIS-området inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

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

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens

SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG

31

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

Sörsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 10 km

500+350+

4

350+400 =
1 650 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den norra delen av kommunen vid Sörsjön, söder om Löa. Områdena
nås enklast med bil eller buss, via riksväg 50
som sträcker sig väster om områdena. Från
riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Löa, Ramsberg, GuldsmedshyttanStorå och Kopparberg.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner
mot Sörsjön.

i kommunen, framförallt i Löa, Ramsberg och
Guldsmedshyttan-Storå men även i Kopparberg.
Inom områdena bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Åker vid Sörsjön

Det sydöstra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan. Övriga
LIS-områden är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av morän, berg, lera
och silt.

Områdenas syfte

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

32

Riksintressen

Hela LIS-områdena omfattas av Kloten som är
av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4
kap. 2 § MB. En utveckling inom LIS-områdena
bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden, då de endast omfattar en mycket
begränsad del av riksintresset.
Dessutom sträcker sig riksväg 50 väster om
LIS-områdena. Riksväg 50 är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap.
8 § MB. Vidare gäller utökad tillståndspliktig zon
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utmed riksvägen på 30 meter från vägområdet.
Hänsyn behöver tas till riksintresset och den
tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LISområdena bedöms dock inte medföra åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av riksvägen.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Sörsjön uppnår i dag god ekologisk status, men
inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats. För
det sydöstra LIS-området kommer en översiktlig
naturvärdesbedömning att genomföras under
våren eller sommaren, varför området kan
komma att justeras.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

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

Sörsjön

Naturmiljö

Runt Sörsjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.

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

Strandkanten vid Sörsjön

Det sydvästra LIS-området ligger delvis inom
en skoglig värdetrakt, Östra Fellingsbro-Usken-
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Teknisk försörjning

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens
översiktliga översvämningskartering från år
2015. Dessutom ligger delar av det nordvästra
LIS-området inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Inom det nordvästra LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden
med erosionsförutsättningar.

Befintlig bebyggelse inom området

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• riksväg 50 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
50,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• transporter av farligt gods på riksväg 50, och
• markradon.

Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Riksväg 50 utgör primär transportväg för transporter av farligt gods.
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Ölsjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 29 km

ca 700 m

1

Allmän beskrivning

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

Områdets syfte

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

Riksintressen

Hela LIS-området omfattas av Kloten som är
av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4
kap. 2 § MB. En utveckling inom LIS-området

bedöms dock inte medföra åtgärder som kan
påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden, utan snarare stärka riksintresset ytterligare.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-området
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Ölsjön är i dag oklassad avseende ekologisk
status och uppnår inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Ölsjön gäller generellt strandskydd på 100
meter.
Norr om LIS-området ligger Notkojuddens naturreservat.
LIS-området ligger inom ett område utpekat i
länsstyrelsens naturvårdsprogram, Åsområde
vid Ölsjöns östra strand. Området omfattar
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Notkojudden samt åsområdet längs sjöns östra
strand. Udden är uppbyggd av en markerad
5-10 meter hög ås medan åsen på östra stranden är utbildad som ett sandfält med 10 meter
sluttning ned mot sjön. Åspartiet är i huvudsak
oskadat och har en markerad form, framför allt
Notkojudden. Området har även rekreativa värden då åsen har sjökontakt och naturliga sandstränder har utbildats. Flera badplatser finns
varav en kommunal.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-området.
Däremot finns två fornlämningar utanför LISområdet, söder om det. Fornlämningarna utgörs
av en dammvall och en milstolpe.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

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

Teknisk försörjning

LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inom området finns i
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom
LIS-området omhändertas i dagsläget främst
lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse
inom LIS-området bedöms kunna anslutas till de
kommunala ledningsnäten, men frågan behöver
utredas vidare.

Badplats vid Ölsjön
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Inom LIS-området finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Inom LIS-området finns ett potentiellt förorenat
område i riskklass två. Inom området fanns
tidigare ett sågverk som bedrevs med doppning.
Vidare finns ett potentiellt förorenat område som
inte är riskklassat söder om LIS-området, i branschen betong- och cementindustri.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.
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Usken
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 27 km

ca 150+400

2

= 550 m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den västra delen av kommunen vid Usken, ca 10 kilometer från Guldsmedshyttan-Storå. Områdena nås enklast med
bil eller buss via länsväg 769, Tre sjöars väg,
som sträcker sig öster om områdena. Turistvägen Tre sjöars väg trafikeras av turister såväl
som resande mellan Nora och Lindesberg. Från
länsvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Guldsmedshyttan-Storå och Nora.
Inom områdena finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består områdena av skog och jordbruksmark. Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner
mot Usken.
Det södra LIS-området är till viss del detaljplanelagt och omfattas av en detaljplan.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av sandig morän och
glacial lera.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i
kommunen, framförallt i Guldsmedshyttan-Storå
men även i Nora.
Inom områdena bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Usken uppnår i dag god ekologisk status, men
inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
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Naturmiljö

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

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

Rekreation och friluftsliv

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

Natur inom området

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

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt
Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-

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

Badplats vid Usken

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

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten och ligger heller inte i närheten
av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena
finns i dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet
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inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration. Det pågår
en utredning om de kommunala ledningsnäten
och huruvida bebyggelse vid Usken kan anslutas till dem.
Beroende på utfallet i utredningen bör nya bostäder inom LIS-områdena endera anslutas till
de kommunala ledningsnäten eller så bör istället
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Om
områdena inte kan anslutas till de kommunala
ledningsnäten bör antalet nya bostäder inom
LIS-områdena begränsas, för att områdena inte
ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om
allmänna vattentjänsters definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Usken

Miljö, hälsa och säkerhet

Utanför LIS-områdena finns två potentiellt förorenade områden som inte är riskklassade.

Trädridå mot sjön

Rekommendationer

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

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
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Råsvalen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 26 km

600+2200+

4

1600+600 =
5 000 m

Allmän beskrivning

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

Befintlig bebyggelse inom området

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

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya

bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i kommunen, framförallt i Guldsmedshyttan-Storå. Inom områdena bör nya bostäder
uppföras med en mer lantlig bebyggelsestruktur,
exempelvis att bostäder uppförs relativt tätt
längs en byväg (enkel- eller dubbelsidigt) eller
på tomter med stora trädgårdar och uthus. Nya
bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1
500 kvadratmeter bör eftersträvas.
Vidare är syftet med LIS-områdena att koppla
samman områdena med intilliggande tätorter
och stärka tillgången till stränderna. LIS-områdena möjliggör bl.a. att en gång- och cykelväg
kan anläggas mellan Guldsmedshyttan-Storå
och Lindesbergs tätort samt att en strandpromenad, grillplatser och vindskydd kan anläggas
närmast strandlinjen.
För det norra LIS-området är syftet även att
möjliggöra utvecklingen av befintlig verksamhet,
inom den norra delen av området. LIS-området
möjliggör bl.a. att badplatsen kan utöka sin
verksamhet. Detta bedöms långsiktigt kunna
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ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka
serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Råsvalen uppnår i dag god ekologisk status,
men inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

asp- och barrskog, medan områdena med naturvärden består av sekundära lövnaturskogar.
Det södra LIS-området ingår även i ett område
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Finnatorpsängen. Finnatorpsängen är en fuktäng
på kalkberggrund med glest trädskikt av bl.a.
ädla lövträd. Floran består delvis av ängsväxter
delvis av mer fuktkrävande arter. Vacker röjd
äng av lokalt intresse.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats. För
den norra delen av det södra mellersta LIS-området kommer en översiktlig naturvärdesbedömning att genomföras under våren eller sommaren, varför området kan komma att justeras.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn behöver dock tas till nyckelbiotoperna och
områdena med naturvärden.

Naturmiljö

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

Utsikt över Råsvalen

Kulturmiljö

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

Råsvalen

Inom den norra delen av det södra mellersta
LIS-området finns tre nyckelbiotoper och två
områden med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering. Nyckelbiotoperna består av

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

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till badplatsen och de stigar som finns inom områdena.
Råsvalen fyller en viktig funktion för friluftslivet
i kommunen och sjön nyttjas frekvent för rekreation, bad och fiske. I sjön förekommer bl.a.
gädda, abborre, vitfisk, siklöja, gös och öring.
Råsvalen nyttjas även för kanotpaddling och är
en del av Arbogaåns norra kanotled. I närheten
av LIS-områdena sträcker sig cykelleden Råsvalen runt.

ningsnäten, men frågan behöver utredas vidare.
Även ny bebyggelse inom de övriga LIS-områdena bedöms kunna anslutas till de kommunala
ledningsnäten, om antalet nya bostäder utgör
samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna
vattentjänsters definition. Om antalet nya bostäder inte utgör samlad bebyggelse bör istället
främst gemensamma lösningar eftersträvas.
Söder om LIS-områdena finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

Mellan LIS-områdena finns två potentiellt förorenade områden, det ena i riskklass tre och det
andra är inte riskklassat. Dessa utgörs av två
gruvområden.
Vidare finns en miljöfarlig verksamhet, Global
Castings, norr om det norra LIS-området.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Befintlig väg och bebyggelse inom området

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

Teknisk försörjning

LIS-områdena är inte anslutna till de kommunala ledningsnäten. Det norra LIS-området
ligger dock i närheten av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning samt spillvatten. Inom områdena finns i dagsläget enskilda
lösningar. Dagvattnet inom LIS-områdena
omhändertas i dagsläget främst lokalt genom
markinfiltration.
Ny bebyggelse inom det norra LIS-området
bedöms kunna anslutas till de kommunala led-

Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd,
klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från
år 2015. Dessutom ligger delar av de två norra
LIS-områdena inom områden som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

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

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 26 km

750+700+

3

650 = 2 100
m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den mellersta delen av
kommunen vid Bottenån, mellan Guldsmedshyttan-Storå och Lindesbergs tätort. Områdena
nås enklast med bil eller buss, via riksväg 68
som sträcker sig norr om områdena. Från riksvägen finns anslutningsvägar till LIS-områdena.
Offentlig och kommersiell service finns närmast
i Lindesbergs tätort och GuldsmedshyttanStorå.
Inom det norra LIS-området finns Lindebåtklubb med bl.a. klubbstuga och båtplatser.
Vidare finns friliggande enbostadshus inom
områdena. I övrigt består områdena av skog.
Landskapet är kuperat och sluttar ner mot Bottenån.
LIS-områdena är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-områdena av isälvssediment,
postglacial finsand, svämsediment och postglacial silt.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i GuldsmedshyttanStorå. Inom områdena bör nya bostäder uppföras med en mer lantlig bebyggelsestruktur,
exempelvis att bostäder uppförs relativt tätt
längs en byväg (enkel- eller dubbelsidigt) eller
på tomter med stora trädgårdar och uthus. Nya
bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1
500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Vidare är syftet med LIS-områdena att koppla
samman områdena med intilliggande tätorter
och stärka tillgången till stränderna. LIS-områdena möjliggör bl.a. att en gång- och cykelväg
kan anläggas mellan Guldsmedshyttan-Storå
och Lindesbergs tätort samt att en strandpromenad, grillplatser och vindskydd kan anläggas
närmast strandlinjen.
För det norra LIS-området är syftet även att
möjliggöra utvecklingen av befintlig verksamhet,
inom den norra delen av området. LIS-området
möjliggör bl.a. att båtklubben kan utöka sin
verksamhet. Detta bedöms långsiktigt kunna
ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt
även kunna bidra till att upprätthålla och stärka
serviceunderlaget i kommunen.

Riksintressen

LIS-områdena omfattas inte av några områden
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Norr om
LIS-områdena sträcker sig riksväg 68. Riksväg
68 är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Vidare gäller
utökad tillståndspliktig zon utmed riksvägen på
30 meter från vägområdet.
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Norr om LIS-områdena ligger även Kloten,
som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet
enligt 4 kap. 2 § MB, och Natura 2000-området
Råsvalens naturreservat, som är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns inom området enligt 4 kap. 8 § MB.
Hänsyn behöver tas till riksintressena inom den
tillståndspliktiga zonen. En utveckling inom LISområdena bedöms dock inte medföra åtgärder
som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av riksvägen eller påtagligt skada riksintressenas natur- och kulturvärden.
I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Björkbacke vid Bottenån

Mellan de två västra LIS-områdena finns en
nyckelbiotop.

Miljökvalitetsnormer

LIS-områdena ingår även i tre områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Finnatorpsängen, Magasinshagen-Bäcketorpshagen
och Latorpsängarna.

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

Finnatorpsängen är en fuktäng på kalkberggrund med glest trädskikt av bl.a. ädla lövträd.
Floran består delvis av ängsväxter delvis av mer
fuktkrävande arter. Vacker röjd äng av lokalt
intresse.

Bottenån uppnår i dag god ekologisk status,
men inte god kemisk status.

De intensivt betade hagarna har ett trädskikt av
främst ädla lövträd samt al längs de bäckar som
genomkorsar hagarna. Buskskiktet domineras
av nypon. Floran är relativt rik i de för gödsling
skyddade partierna vid buskage och dylikt. I
sydost finns ett par täta askskogspartier. De
öppna kuperade hagarna utgör ett mycket tilltalande och väl synligt inslag i landskapsbilden.
Arealen är stor, träd- och buskskiktet är varierat
och floran är relativt rik.
Befintlig bebyggelse inom området

Naturmiljö

Runt Bottenån gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Norr om LIS-områdena, norr om riksväg 68, ligger Råsvalens naturreservat.
LIS-områdena ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.

Latorpsängarna, kallade Kantängen och Torrängen, har kalkstensberggrund. Kantängen
utgörs av lövskog med lövängskaraktär i sydost
medan Torrängen är öppen, betad ängsmark.
Området hyser en ovanligt rik vegetation och
kalkpåverkad flora med en lång rad ovanliga
och värdefulla arter.
Det östra LIS-området angränsar i norr till
en ängs- och betesmark enligt ängs- och
betesmarksinventeringen samt en våtmark enligt våtmarksinventeringen.
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Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-områdena som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturreservatet, nyckelbiotopen, ängs- och betesmarken samt våtmarken.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-områdena. Däremot finns två fornlämningar i närheten
av det östra LIS-området. Norr och öster om det
östra LIS-området finns bebyggelselämningar.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till
båtklubben och de stigar som finns inom områdena.
Bottenån nyttjas flitigt för båttrafik på
sommaren. Det finns även möjlighet till fiske av
framförallt gädda och abborre. Bottenån nyttjas
även för kanotpaddling och är en del av Arbogaåns norra kanotled. Söder om det östra LISområdet, i Norsviken, finns en badplats.

Befintlig bebyggelse vid Bottenån

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad inom både båtklubbens område och vid de
befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt
är tillgången till stränderna god. En utveck-
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ling inom LIS-områdena bedöms inte påverka
allmänhetens tillgång till stränderna negativt.
Nya bostäder med tillhörande kommunikationer
och eventuell anordning av bryggor, en gångoch cykelväg, strandpromenad, grillplatser och
vindskydd samt en utveckling av båtklubben
bedöms snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

Stora delar av LIS-områdena är anslutna till det
kommunala ledningsnätet för vattenförsörjning
och ligger inom kommunens verksamhetsområde för detta. LIS-områdena är däremot inte
anslutna till det kommunala ledningsnätet för
spillvatten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområde för detta. Dagvattnet
inom LIS-områdena omhändertas i dagsläget
främst lokalt genom markinfiltration. Ny bebyggelse inom LIS-områdena bedöms kunna
anslutas till de kommunala ledningsnäten, men
frågan behöver utredas vidare.
Inom det nordvästra och det östra LIS-området
finns en rullstensås.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet

Inom det östra LIS-området finns ett potentiellt
förorenat område som inte är riskklassat. Inom
området fanns tidigare en pälsdjursfarm.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-områdena ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd,
klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från
år 2015. Dessutom ligger delar av det sydvästra
och det östra LIS-området inom områden som
översvämmades vid vårfloden år 1977.
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Inom LIS-områdena finns erosionskänsliga
jordarter och därmed områden med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-områdena omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-områdena
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Riksväg 68 utgör primär transportväg för transporter av farligt gods.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-områdena bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• riksväg 68 som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg
68,
• Kloten som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet,
• Natura 2000-området Råsvalens naturreservat,
• naturreservatet,
• nyckelbiotopen,
• ängs- och betesmarken,
• våtmarken,
• fornlämningar,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• transporter av farligt gods på riksväg 68, och
• markradon.
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Stora Lindesjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 5,5 km

ca 300 m

1

Allmän beskrivning

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

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

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Rastplatsen Carlssons

LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg och postglacial silt.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra utvecklingen av befintliga verksamheter samt

Stora Lindesjön uppnår i dag otillfredsställande
ekologisk status och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

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

Inom LIS-området finns även en sankmark.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till naturreservatet, nyckelbiotopen, området med naturvärden, landskapsbilden, ängs- och betesmarken, våtmarkerna samt
sankmarken.

Kulturmiljö

Näsets naturreservat

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

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

Rekreation och friluftsliv

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

Grillplats vid rastplatsen Carlssons

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

LIS-området angränsar i norr till en ängs- och
betesmark enligt ängs- och betesmarksinventeringen. Norr och väster om LIS-området finns
två våtmarker enligt våtmarksinventeringen.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid de befintliga friliggande enbostadshusen. I övrigt är tillgången till stränderna god.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka allmänhetens tillgång till stränderna
negativt. En utveckling av rastplatserna med fler
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vindskydd, en raststuga och bryggor bedöms
snarare kunna öka tillgången.

Teknisk försörjning

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Norr om LIS-området finns ett potentiellt förorenat område som inte är riskklassat, en gammal
avfallsdeponi.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, 50-årsflöde, klimatanpassat 100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta
flöde, enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps översiktliga översvämningskartering
från år 2013. Vidare ligger delar av LIS-området
inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.
Dessutom ligger delar av LIS-området inom
områden som översvämmades vid vårfloden år
1977.

Inom den norra delen av LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden
med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske genom
lovgivning och strandskyddsdispens.
Vid lovgivning behöver hänsyn tas till:
• Näsets naturreservat,
• nyckelbiotopen,
• området med naturvärden,
• landskapsbilden,
• ängs- och betesmarken,
• våtmarkerna,
• sankmarken,
• rastplatserna,
• vandringsleden,
• potentiellt förorenade områden,
• risk för höga vattenstånd,
• erosionsrisk,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.
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Björkasjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 8 km

ca 1300 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den mellersta delen av
kommunen vid Björkasjön, i närheten av Lindesbergs tätort. Området nås enklast med bil, via
länsväg 845 som sträcker sig söder om området. Från länsvägen finns anslutningsvägar till
LIS-området. Offentlig och kommersiell service
finns närmast i Lindesbergs tätort och Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog. Området är
beläget på den västra sidan av Nabbudden.
Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner mot
Björkasjön.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg, glacial lera och kärrtorv.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Vedevåg.
Inom området bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

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

Björkasjön uppnår i dag otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Björkasjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Öster om LIS-området finns en våtmark enligt
våtmarksinventeringen.
Inom och öster om LIS-området finns även två
sankmarker.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
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En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till våtmarken och sankmarkerna.

Kulturmiljö

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

Strömförsörjning finns inom LIS-områdena.

Miljö, hälsa och säkerhet

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

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

Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.

I de omgivande skogsområdena finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Björkasjön
nyttjas flitigt för båttrafik på sommaren. Det finns
även möjlighet till fiske av framförallt gädda,
abborre och gös. Björkasjön nyttjas även för
kanotpaddling och är en del av Arbogaåns norra
kanotled.

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

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

Rekommendationer

Rekreation och friluftsliv

Teknisk försörjning

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

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• våtmarken,
• sankmarkerna,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.

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

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 18 km

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den södra delen av kommunen vid Borsån, i närheten av Vedevåg.
Området nås enklast med bil eller buss, via
länsväg 845 som sträcker sig öster om området.
Från länsvägen finns anslutningsvägar till LISområdet. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Vedevåg.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog. Landskapet är
lätt kuperat och sluttar ner mot Borsån.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän, glacial lera och kärrtorv.

stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Borsån uppnår i dag otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk status.
Borsån

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Vedevåg.
Inom området bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
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En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Borsån gäller generellt strandskydd på 100
meter.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
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Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt.

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

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

Teknisk försörjning

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

området inte ska utgöra samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters definition.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• markradon.

Ny bebyggelse inom LIS-området bedöms inte
kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten. Här bör istället främst gemensamma
lösningar eftersträvas. Antalet nya bostäder
inom LIS-området bör därför begränsas, för att
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Vedevågssjön
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 7,5 km

ca 350 m

1

Allmän beskrivning

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

(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän,
urberg och postglacial lera.

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

Områdets syfte

Miljökvalitetsnormer

Vedevågssjön

LIS-området är inte detaljplanelagt.

Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Vedevåg.
Inom området bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
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Vedevågssjön uppnår i dag måttlig ekologisk
status och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
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Naturmiljö

Runt Vedevågssjön gäller generellt strandskydd
på 100 meter.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom LIS-området som
är så höga att de har naturvärdesklassats.

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

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

Vedevågssjön

Teknisk försörjning

Befintlig bebyggelse vid sjön

Kulturmiljö

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till de stigar som finns inom området.
Vedevågssjön nyttjas för kanotpaddling och
är en del av Arbogaåns norra kanotled. Drygt
två kilometer norr om LIS-området finns ortens
idrottsplats Smedvallen med bl.a. fotbollsplan
och friidrottsanläggning samt ett elljusspår på
2,5 kilometer. På vintern finns även skidspår.
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LIS-området är inte anslutet till de kommunala
ledningsnäten, men ligger i närheten av kommunens verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Inom området finns i
dagsläget enskilda lösningar. Dagvattnet inom
LIS-området omhändertas i dagsläget främst
lokalt genom markinfiltration.
Ny bebyggelse inom LIS-området bedöms kunna anslutas till de kommunala ledningsnäten,
om antalet nya bostäder utgör samlad bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänsters
definition, men frågan behöver utredas vidare.
Om antalet nya bostäder inte utgör samlad
bebyggelse bör istället främst gemensamma
lösningar eftersträvas.
Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
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översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015. Dessutom ligger delar av LIS-området inom områden
som översvämmades vid vårfloden år 1977.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
På Bergslagsbanan sker transporter av farligt
gods i någon omfattning.

Rekommendationer

En utveckling inom LIS-området bör ske
genom planläggning och upphävande av
strandskyddet. För enstaka mindre åtgärder
kan prövning ske genom lovgivning och
strandskyddsdispens.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Bergslagsbanan som är av riksintresse för
anläggningar för kommunikationer,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• transporter av farligt gods på Bergslagsbanan, och
• markradon.
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Väringen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 60 km

ca 350+350

3

+250 = 950
m

Allmän beskrivning

LIS-områdena ligger i den södra delen av kommunen vid Väringen, i Frövi. Områdena nås
enklast med bil eller buss, via länsväg 831 som
sträcker sig norr om områdena. Från länsvägen
finns anslutningsvägar till LIS-områdena. Offentlig och kommersiell service finns närmast i
Frövi.
Inom det mellersta LIS-området finns Frövi båtklubb med bl.a. klubbstuga och småbåtshamn.
Genom områdena finns och planeras en strandpromenad. I övrigt består områdena av skog,
öppen mark, vall i träda och jordbruksmark.
Landskapet är lätt kuperat och sluttar ner mot
Väringen.
Det mellersta LIS-området är detaljplanelagt
och omfattas av en detaljplan. Övriga LIS-områden är inte detaljplanelagda.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av gyttjelera, postglacial finlera, glacial lera och urberg.

Områdenas syfte

Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Frövi.
Inom det västra LIS-området bör nya bostäder
uppföras med en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis att bostäder uppförs relativt tätt
längs en byväg (enkel- eller dubbelsidigt) eller
på tomter med stora trädgårdar och uthus. Nya
bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1
500 kvadratmeter bör eftersträvas.

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

Riksintressen

Delar av det mellersta LIS-området omfattas av
Hinseberg som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB. Hänsyn behöver
tas till riksintresset. En utveckling inom LISområdena bedöms dock inte medföra åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
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I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt
3 eller 4 kap. MB i närheten av LIS-områdena
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer

Väringen uppnår i dag måttlig ekologisk status
och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-områdena bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

rinner Arbogaån ut i sjön. Mellan åkrarna och
sjön finns ett smalt bälte med madmarker. Från
landsvägen ovanför Vibyn har man en fin utsikt
över det öppna kulturlandskapet, Väringen och
mot Näsby kyrka. Även Arbogaåns mynning
med den lummiga vegetationen på holmen och
stränderna är ett tilltalande inslag i landskapsbilden.
Området är beläget vid Väringens norra strand
och innefattar tre huvuddelar: det lövskogsbevuxna åspartiet vid Prästryggen med bad- och
campingplats, den i huvudsak lövskogsbevuxna
Harkes udde samt granskogsområdet Kilsskogen. Hela området får anses vara av värde som
strövområde eller framtida strövområde för Fröviborna då det ger goda möjligheter till kontakt
med Väringen.
Söder om det östra LIS-området finns en sumpskog.

Väringens strandkant

Naturmiljö

Runt Väringen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Söder om det västra LIS-området finns ett
biotopskyddsområde bestående av äldre naturskogsartad skog med främst barrblandskog.
Det mellersta och östra LIS-området ligger inom
en skoglig värdetrakt, Östra Fellingsbro-UskenRåsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Söder om det västra LIS-området finns en
nyckelbiotop. Vidare finns två områden med naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassificering
öster och söder om det västra LIS-området.
Det västra och östra LIS-området ingår även i
två områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Vibyn-Frövibro och PrästryggenHarkes udde-Kilsskogen.
Den nordvästligaste delen av Väringen omges av öppet odlingslandskap och intill denna

Väringen är ett värdefullt vattenområde för fiske.
Delar av LIS-områdena ingår i det utpekade
området.
Inom det västra och det östra LIS-området finns
även två sankmarker.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns inga naturvärden inom det västra eller
östra LIS-området som är så höga att de har
naturvärdesklassats. För det mellersta LIS-området kommer en översiktlig naturvärdesbedömning att genomföras under våren eller sommaren, varför området kan komma att justeras.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn
behöver dock tas till biotopskyddsområdet,
nyckelbiotopen, landskapsbilden, utblickar från
länsväg 831, sumpskogen och sankmarkerna.

Kulturmiljö

Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inom LIS-områdena. Däremot finns flera fornlämningar utanför
LIS-områdena.
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Näsby kyrka

Söder om det västra LIS-området finns en fornlämning, i form av en bebyggelselämning. Öster
om det mellersta LIS-området finns två fyndplatser där bl.a. en sländtrissa och en stockbåt har
hittats. Öster om det östra LIS-området finns en
fornlämning, Prästryggen, i form av grusåsrester
klädd med bl.a. ekar, alar och andra lövträd. Vidare finns flera fornlämningar norr om det östra
LIS-området, vid Näsby kyrka.

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

Vidare utgör Näsby kyrka, norr om det östra
LIS-området, kyrkligt kulturminne.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-områdena är främst kopplade till den
befintliga och planerade strandpromenaden
samt de stigar som finns inom områdena.
Väringen nyttjas flitigt för båttrafik på sommaren. Det finns även möjlighet till fiske av framförallt abborre, mört, gädda och gös. Väringen
nyttjas även för kanotpaddling och är en del av
Arbogaåns norra kanotled. Öster om det östra
LIS-området finns Prästryggens camping och
bad med bl.a. tältplatser, ställplatser, badplats
och kiosk.
Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad vid småbåtshamnen. I övrigt är tillgången
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Gång- och cykelväg vid sjön

Teknisk försörjning

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

ledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska
och magnetiska fält.

Rekommendationer

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

Väringen

Miljö, hälsa och säkerhet

Inom det mellersta LIS-området finns ett potentiellt förorenat område som inte är riskklassat.
Inom området fanns tidigare ett sågverk som
bedrevs utan doppning och impregnering.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Stora delar av LIS-områdena ligger inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat
100- och 200-årsflöde samt beräknat högsta
flöde, enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps översiktliga översvämningskartering från år 2013. Vidare ligger stora delar av
LIS-områdena inom riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering
från år 2015. Dessutom ligger stora delar
av LIS-områdena inom områden som
översvämmades vid vårfloden år 1977.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn
tas till:
• Hinseberg som är av riksintresse för kulturmiljövården,
• biotopskyddsområdet,
• nyckelbiotopen,
• landskapsbilden,
• utblickar från länsväg 831,
• sumpskogen,
• sankmarkerna,
• fornlämningar,
• Näsby kyrka som är kyrkligt kulturminne,
• vatten- och spillvattenlösningar,
• rullstensåsen,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• transporter av farligt gods på länsväg 831,
• elektriska och magnetiska fält från kraftledningen, och
• markradon.

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

80

SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG

TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR LINDESBERGS KOMMUN

Arbogaån
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 18 km

ca 2 500 m

1

Allmän beskrivning

LIS-området ligger i den södra delen av kommunen vid Arbogaån, i Oppboga. Området nås
enklast med bil eller buss, via länsväg 249 och
815 som sträcker sig öster om området. Från
länsvägarna finns anslutningsvägar till LISområdet. Offentlig och kommersiell service finns
närmast i Fellingsbro.
Inom området finns friliggande enbostadshus.
I övrigt består området av skog och jordbruksmark. Landskapet är kuperat och sluttar ner mot
Arbogaån.
LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän, urberg, postglacial finlera, svallsediment, kärrtorv,
glacial lera och svämsediment.

Områdets syfte

Syftet med LIS-området är att möjliggöra nya
bostäder. Detta bedöms långsiktigt kunna bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget
i kommunen, framförallt i Fellingsbro.
Inom området bör nya bostäder uppföras med
en mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis
att bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med
stora trädgårdar och uthus. Nya bostäder bör
främst uppföras i form av friliggande enbostadshus där en tomtstorlek på minst 1 500 kvadratmeter bör eftersträvas.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Arbogaån uppnår i dag måttlig ekologisk status
och inte god kemisk status.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

Runt Arbogaån gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Söder om LIS-området ligger Kapellets naturreservat.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.
Inom LIS-området finns två nyckelbiotoper. Vidare finns fem nyckelbiotoper väster och söder
om LIS-området.
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Stora delar av LIS-området ingår även i tre
områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Dysjön-Venaviken, Del av Käglan och
Del av Arbogaån väster om Oppboga.

behöver dock tas till naturreservatet, nyckelbiotoperna, landskapsbilden, sumpskogarna och
sankmarkerna.

Dysjön och Venaviken är utvidgningar av Arbogaån. Den norra stranden utgörs av tidvis
översvämmade sankängar. Den östra delen betas, medan den västra är på väg att växa igen.
Bankängarna utgör under våröversvämningen
en omtyckt rastplats för andfåglar. De är också
exempel på en landskapstyp som blir allt ovanligare, den betade maden.

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns
en fornlämning inom LIS-området. Vidare finns
flera fornlämningar utanför LIS-området.

Området omfattar östra delen av Käglan med
en del av förkastningsbranten mot Fellingsbroslätten i norr. Tallskog dominerar men i förkastningsbranten växer även gran och lövträd.
Hela skogspartiet Käglan är ett flitigt nyttjat
utflyktsområde för bl.a. Örebro och Arboga. Den
här beskrivna delen är dessutom det viktigaste
närströvområdet för Fellingsbro och Oppboga.
Mellan Dysjön och Oppboga har ån ett ganska
vindlande lopp med flera öar i fåran. Norr om
ån dominerar odlingsmarker och söder om ån
skog. Vid norra stranden finns en badplats.
Detta parti av ån har framför allt för Oppboga
men även för Fellingsbro stort värde både från
landskapsbildssynpunkt och rekreationssynpunkt.

Kulturmiljö

Fornlämningen inom LIS-området utgörs av en
boplats med flera fyndplatser. Fornlämningarna
utanför LIS-området utgörs bl.a. av bebyggelselämningar, fossil åkermark, en färdväg och
källor.
I övrigt finns inga kända kulturvärden eller
kulturmiljöer inom eller i anslutning till LIS-områdena.

Rekreation och friluftsliv

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

Arbogaån är ett värdefullt vattenområde för
fiske. Delar av LIS-områdena ingår i det utpekade området.

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

Inom LIS-området finns även fyra sankmarker.

Teknisk försörjning

Inom LIS-området finns tre sumpskogar. Vidare
finns två sumpskogar i närheten av LIS-området.

För LIS-området kommer en översiktlig naturvärdesbedömning att genomföras under våren
eller sommaren, varför området kan komma att
justeras.
En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn

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

Miljö, hälsa och säkerhet

Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Delar av LIS-området ligger inom riskområde
för höga vattenstånd, klimatanpassat 100- och
200-årsflöde samt beräknat högsta flöde, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
översiktliga översvämningskartering från år
2013. Vidare ligger delar av LIS-området inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens översiktliga översvämningskartering från år 2015. Dessutom ligger delar av LIS-området inom områden
som översvämmades vid vårfloden år 1977.

Rekommendationer

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

Inom LIS-området finns erosionskänsliga jordarter och därmed områden med erosionsförutsättningar.
Delar av LIS-området omfattas av ras- och
skredrisk. Vidare utgör delar av LIS-området
områden med förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktsamhetsområden. Förväntade
klimatförändringar, med bl.a. ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar ras- och skredrisken.
Inom LIS-området finns en kraftledning. Kraftledningar ger upphov till elektriska och magnetiska fält.
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Oppäsen
Strands-

Meter

Meter LIS-

Antal LIS-

kydd

strandlinje

område

områden

100 m

ca 12 km

ca 500 m

1

Allmän beskrivning

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

utöka sin verksamhet med bad- och båtplatser
samt ytterligare övernattningsmöjligheter. Detta
bedöms långsiktigt kunna ge positiva sysselsättningseffekter samt på sikt även kunna bidra till
att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i
kommunen.

Riksintressen

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

Miljökvalitetsnormer

Finnåkers kursgård

LIS-området är inte detaljplanelagt.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs
jorden inom LIS-området av sandig morän.

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

Områdets syfte

Naturmiljö

Syftet med LIS-området är att möjliggöra utvecklingen av befintliga verksamheter samt
nya verksamheter för friluftslivet och turismen.
LIS-området möjliggör bl.a. att kursgården kan
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Oppäsen uppnår i dag god ekologisk status,
men inte god kemisk status.

Runt Oppäsen gäller generellt strandskydd på
100 meter.
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Söder om LIS-området finns ett biotopskyddsområde.
LIS-området ligger inom en skoglig värdetrakt,
Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt, som består av triviallövskog.

En utveckling inom LIS-området bedöms inte
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn behöver dock tas till biotopskyddsområdet,
nyckelbiotoperna och de naturvärdesklassade
områdena.

Kulturmiljö

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

Oppäsen

Öster och söder om LIS-området finns fyra
nyckelbiotoper.
En mindre del av LIS-området ingår även i ett
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram, Område vid Finnåkers bruk.
Finnåkers bruk ligger nära sjön Oppäsen och
från den rinner genom området två forsande
vattendrag. Vegetationen består delvis av
tomtmark delvis av skog av olika typer. Området hyser flera tilltalande landskapspartier som
tillsammans med sjökontakten ger området
rekreationsvärde. Närheten till kursgården i
Finnåkers bruk medför att det är flitigt nyttjat
som strövområde.
Enligt den översiktliga naturvärdesbedömningen
finns tre områden med naturvärden inom LISområdet som är så höga att de har naturvärdesklassats. Det norra området har visst naturvärde, naturvärdesklass fyra, och består av öppna
ytor med buskage och lövträd. Det södra området har påtagligt naturvärde, naturvärdesklass
tre, och består av öppna ytor med buskage och
träd av ädellöv. Det östra området har högt naturvärde, naturvärdesklass två, och består av ett
större sammanhängande skogsområde med tre
nyckelbiotoper och en stor fördämd vattenyta.
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En av dammarna inom området

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

Rekreation och friluftsliv

De rekreations- och friluftslivsvärden som finns
inom LIS-området är främst kopplade till kursgården och de stigar som finns inom området.
I de omgivande skogsområdena finns goda
möjligheter till rekreation och friluftsliv.
Möjlighet till fiske finns i Oppäsen där förekomsten av bl.a. gädda, abborre och vitfisk är god.
Allmänhetens tillgång till stränderna är god. En
utveckling inom LIS-området bedöms inte på-
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verka allmänhetens tillgång till stränderna negativt. Eventuell anordning av bad- och båtplatser
samt övernattningsmöjligheter bedöms snarare
kunna öka tillgången.

Brygga vid Oppäsen

Teknisk försörjning

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

Rekommendationer

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

Strömförsörjning finns inom LIS-området.

Miljö, hälsa och säkerhet

Söder om LIS-området finns två potentiellt
förorenade områden som inte är riskklassade.
Inom området fanns tidigare Finnåkers bruk, en
verkstadsindustri som bedrevs utan halogenerade lösningsmedel. Vidare finns ett avloppsreningsverk inom området.
Enligt länsstyrelsens skyfallskartering finns ett
fåtal lågpunkter inom LIS-området.
Väster om LIS-området finns en kraftledning.
Kraftledningar ger upphov till elektriska och
magnetiska fält.
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1

Inledning
Lindesbergs kommun arbetar med framtagandet av ett tillägg till översiktsplanen
avseende områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Syftet med att redovisa LIS-områden inom kommunen är att stimulera den lokala och
regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en
viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. Utpekade LISområden är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra
ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från
strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § miljöbalken (MB).
Det är först vid prövningen i det enskilda fallet som det på ett rättsligt bindande sätt, med
vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs om den tänkta platsen för en åtgärd
uppfyller kriterierna.

2

Miljöbedömning
Enligt 6 kap. MB ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan göra
en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Vidare finns det bestämmelser i Miljöbedömningsförordningen
(2017:966) om vilka planer som alltid kan anses medföra en betydande miljöpåverkan
eller inte. En översiktsplan, samt tillhörande tematiska tillägg, ska nästan undantagslöst
antas medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning.
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande förslag till LIS-tillägg för
Lindesbergs kommun är att identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta
miljöeffekter som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra. MKB:n ska även
ange hur planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen
samt de globala hållbarhetsmålen eller om målen motverkas. I MKB:n lämnas förslag på
åtgärder för att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter av föreslagna åtgärder och
inriktningar i planförslaget.

2.1

Avgränsningssamråd
Vid en strategisk miljöbedömning ska myndigheten eller kommunen samråda om hur
omfattningen av, och detaljeringsgraden i, en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas.
Avgränsningssamrådet ska hållas med de kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen
eller programmet.
Samråd avseende denna MKB:s avgränsning har genomförts med Länsstyrelsen i Örebro
län i januari 2019. I förslaget till saklig avgränsning för MKB ingick följande miljöaspekter:
vattenmiljö, naturmiljö och rekreation, klimatrelaterade risker samt transporter.
I Länsstyrelsens yttrande efter samrådsmötet framhålls att den sakliga avgränsningen är
bra, men att även kulturmiljö är av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet.
Exploatering vid strandnära lägen kan påverka landskapsbilden och samtliga LISområden bedöms kunna innehålla tidigare okända fornlämningar (främst boplatser från
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stenåldern). Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att kulturlandskapsfrågor beaktas
vid utpekande av LIS-områden, även om inte några områden av riksintresse för
kultmiljövården berörs.
Därmed togs även aspekten Kulturmiljö och landskapsbild med i MKB.
Vidare framhöll Länsstyrelsen även att ett flertal av de globala hållbarhetsmålen är
relevanta för samhällsplaneringen, och att en koppling till målen därför bör finnas med i
MKB.

3

Avgränsning
Nedan följer en beskrivning av avgränsningen av MKB:n, uppdelat efter geografisk, saklig
och tidsmässig avgränsning.

3.1

Geografisk avgränsning
Geografiskt omfattar MKB:n primärt Lindesbergs kommun och konsekvenserna för
väsentliga miljöaspekter beskrivs på en övergripande strategisk nivå. För en del aspekter,
t.ex. vattenmiljö, är det geografiska påverkansområdet större. För andra miljöaspekter,
såsom t.ex. översvämningsrisker, är det mer relevant att beskriva konsekvenserna
specifikt för respektive utpekat LIS-område och dess närområde.

3.2

Saklig avgränsning
Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan
som kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter har, utifrån nedanstående
motiveringar, bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet:
•

Vattenmiljö – strandnära exploatering kan påverka vattenmiljön bl. a genom
hantering av dagvatten och avlopp.

•

Naturmiljö och rekreation - djur, växter och biologisk mångfald påverkas generellt
av exploatering. Bebyggelse i strandnära områden kan förändra allmänhetens
tillgång till vatten.

•

Klimatrelaterade risker - strandnära bebyggelse är generellt särskilt utsatt för
förhöjda vattenflöden och översvämningar samt ras och skred.

•

Transportsystemet – bullernivåer och utsläpp till luft kan påverkas.

•

Kulturmiljö och landskapsbild – uppförandet av ny bebyggelse kan stå i konflikt
med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig landskapsbild.

Vidare bedöms även planens påverkan utifrån berörda nationella miljömål samt globala
hållbarhetsmål.
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3.3

Tidsmässig avgränsning
Bedömningarna i denna MKB utgår från år 2030, då LIS-planen förväntas vara fullt
genomförd.
Påverkan inom vissa miljöaspekter kan dock sträcka sig längre än till planeringsperiodens
slut. I den mån det är möjligt, rimligt och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa effekter.

4

Alternativ

4.1

Nollalternativ
Nollalternativet i denna miljöbedömning innebär att det tematiska tillägget inte genomförs.
Nollalternativet innebär vidare att den föreslagna nya översiktsplanen för Lindesbergs
kommun genomförs fullt ut samt att antagna fördjupningar av översiktsplanen (avseende
tätorterna Lindesberg och Frövi) liksom detaljplaner fortsätter att gälla. Föreslagen
bostadsutveckling i översiktsplanen som sträcker sig längs med sjöar och vattendrag
genomförs på mark utanför strandskyddat område, och strandskyddade områden förblir i
stort sett oexploaterade.
Konsekvenser vid utvecklingen enligt nollalternativet avgränsas till bostads- och
verksamhetsutveckling i närheten av strandzoner.

4.2

Planförslag
Planförslaget omfattar 29 LIS-områden kring 15 sjöar och vattendrag inom Lindesbergs
kommun. Dessa sjöar och vattendrag är Arbogaån, Björkasjön, Borsån, Bottenån,
Långvattnet, Norrsjön, Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten, Stora Lindesjön, Sörsjön,
Usken, Vedevågssjön, Väringen och Ölsjön.
LIS-områdena utgör sammantaget endast en begränsad del av de strandområden inom
kommunen som omfattas av strandskydd.
Inom de utpekade områdena kan nya bostäder byggas samt nya och befintliga
verksamheter för friluftslivet och turismen utvecklas. Av de 29 utpekade LIS-områdena
har sex stycken som syfte att möjliggöra utveckling av verksamheter, 21 stycken för
bostadsutveckling och tre stycken för utveckling av både verksamheter och bostäder.
Lämpliga LIS-områden har valts utifrån ett antal urvalskriterier. För områdena med
bostadsutveckling som syfte användes följande kriterier: närhet till befintliga vägar och
service, närhet till kollektivtrafik samt bebyggelsetryck.
För områden med syfte att utveckla verksamheter för friluftsliv användes kriterier gällande
att det ska finnas intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet samt att det finns
goda förutsättningar för utveckling av nya sådana verksamheter.
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5

Metod och bedömningsgrunder
Konsekvenserna av det tematiska tillägget och nollalternativet bedöms och redovisas i
text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta
miljökvalitetsmål, regionala och lokala planer, program och strategier samt riktvärden och
miljökvalitetsnormer.
I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna.
Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd
miljöpåverkan. Skalan beskriver såväl positiva som negativa konsekvenser.
Med hänsyn till LIS-tilläggets relativt övergripande karaktär är de direkta konsekvenserna
ibland mycket svåra att bedöma, där många olika faktorer i samband med efterföljande
exploatering kan påverka dem. Därför görs bedömningarna utifrån om LIS-tillägget
medför möjlighet till positiva konsekvenser eller risk för negativa konsekvenser. I de fall
ställningstagandena i LIS-tillägget medför tydligare konsekvenser bedöms de som
förväntade positiva konsekvenser eller förväntade negativa konsekvenser. Förslag till
åtgärder och fortsatt arbete för att stärka positiva konsekvenser eller mildra negativa
konsekvenser av planförslaget redovisas under respektive miljökonsekvens. En samlad
bedömning av konsekvenserna redovisas i kapitel Fel! Hittar inte referenskälla.,
Samlad bedömning.
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6

Konsekvenser av planförslaget
I följande kapitel beskrivs förväntade konsekvenser vid nollalternativet respektive
planförslaget. De olika miljökonsekvenserna redovisas i separata avsnitt.
Under varje miljöaspekt i detta kapitel redovisas bedömningsgrunder, förutsättningar,
konsekvenser av nollalternativ och planförslag samt förslag till åtgärder. Under rubriken
bedömningsgrunder redovisas aktuella miljökvalitetsmål, planer, program och strategier,
riktlinjer, miljökvalitetsnormer och/eller allmänt vedertagna mål inom bedömt
konsekvensområde.
Utifrån varje miljöaspekt följer sedan en översiktlig beskrivning och bedömning av de
miljökonsekvenser som nollalternativet respektive planförslaget medför. I slutet av varje
avsitt finns en samlad bedömning av planförslagets konsekvenser för den aktuella
miljöaspekten.
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6.1

Vattenmiljö

6.1.1 Bedömningsgrunder
Fysisk planering av vattenmiljöer berör de nationella miljökvalitetsmålen, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Miljökvalitetsnormer
Nedanstående miljökvalitetsnormer (beslutade förvaltningscykel 2, 2010-2016) berörs av
det tematiska tillägget:
Norrsjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus
Sörsjön – God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus
Fellingsbroåsen, Ölsjönområdet - God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ
status
Getryggsån mellan Gryssjön och Glien (går igenom Ölsjön) – God ekologisk status
2027 och God kemisk ytvattenstatus
Usken – God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus
Långvattnet – God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus
Stora Kloten – God ekologisk status och God kemisk status
Råsvalen - God ekologisk status och God kemisk status
Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön (Bottenån) - God ekologisk status
och God kemisk ytvattenstatus
Lindesbergsåsen, Lindeområdet - God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ
status
Stora Lindessjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus
Björkasjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus
Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (Borsån) - God ekologisk status 2027
och God kemisk ytvattenstatus
Vedevågssjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus
Väringen - God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus
Oppäsen - God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus
Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån - God ekologisk status 2027 och God
kemisk ytvattenstatus
För att skydda viktiga vattentäkter mot föroreningar – både på kort och lång sikt – kan
länsstyrelser och kommuner fastställa vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken. Då
skyddas grund- eller ytvattentillgången med föreskrifter.
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6.1.2 Förutsättningar
Enligt Vatteninformationsystem Sverige (VISS, 2019) berörs 17 vattenförekomster (se
ovan) av det tematiska tillägget, två grundvattenförekomster och 15 ytvattenförekomster.
Sex av ytvattenförekomsterna uppnår god ekologisk status, sex har måttlig ekologisk
status och tre har otillfredsställande status. De mest förekommande miljöproblemen i
ytvattenförekomsterna är miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan.
Ölsjön är påverkat av försurning och Norrsjön, Stora Lindesjön samt Norrsjön är
påverkade av övergödning. Grundvattenförekomsterna uppnår god kvantitativ och kemisk
status.
6.1.3 Konsekvenser vid nollalternativ
Kompletteras med text efter tidigt utkast
6.1.4 Konsekvenser vid planförslag
Flera av de utpekade LIS-områdena kommer inte kunna anslutas till kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp. För de områden som inte kommer att kunna
anslutas till kommunalt VA måste tillfredsställande enskilda eller mindre gemensamma
lösningar för vatten och avlopp säkerställas så att miljökvalitetsnormen inte påverkas för
respektive vattenförekomst.
Nybyggnation kan påverka dagvattnets kvalitet negativt och därmed även beröra grundoch ytvatten. Påverkan beror framförallt allt på ett ökat trafikarbete vilket ger upphov till
större utsläpp av föroreningar till dagvattnet. Vid förtätning kan andelen hårdgjorda ytor
öka. Det kan i sin tur medföra att större volymer vatten leds till recipienten snabbare än
tidigare. Dagvattnet inom LIS-områdena omhändertas idag främst lokalt genom
markinfiltration. Det kan därför finnas behov att avsätta mark för fördröjning av dagvatten.
I planförslaget är två av de utpekade LIS-områdena (Ölsjön och Bottenån) belägna inom
grundvattenförekomster, som är viktiga för dricksvattenförsörjning. Här är det av största
vikt att exploateringen genomförs på ett sådant sätt att vattenkvaliteten inte påverkas
negativt. Viktiga frågor att ta ställning till här är avloppslösningar, dagvattenhantering och
hantering av eventuella förorenade områden.
Inom några av de föreslagna LIS-områdena finns det potentiella förorenade områden.
När sådana områden ska exploateras är det av stor vikt att föroreningssituationen
klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder för att förhindra att föroreningar
sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva vidtas vid exploateringen.
Vid exploatering följer sannolikt behov och önskemål om att nyttja angränsade
vattenmiljöer för båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är positivt för friluftslivet, men det
bör utformas så att en försämring av vattenkvaliteten förhindras. Vid behov att anlägga
bryggor för fritidsbåtar är det lämpligt att kommunen verkar för att dessa i hög grad
samlas till gemensamhetsanläggningar i syfte att begränsa ytan där vattenmiljöer
påverkas. Att samla bryggor innebär även att stränder inte behöver tas i anspråk i samma
utsträckning.
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Det tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och vattendrag. De negativa
konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av
att exploateringen kan utföras samlat. Det innebär att möjligheterna till att etablera
gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dylikt ökar. Sammantaget bedöms
planförslaget medföra risk för negativa konsekvenser avseende vattenmiljö.
6.1.5 Förslag till åtgärder
• Verka för att bryggor och fritidsbåtar förläggs till gemensamhetsanläggningar.
• Där anslutning till kommunalt VA inte är möjlig bör kommunerna förorda
gemensamhetsanläggningar istället för enskilda lösningar.
• För de områden där föroreningar har identifierats är det av stor vikt att
föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder för att
förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva vidtas vid
exploateringen.

6.2

Naturmiljö och rekreation

6.2.1 Bedömningsgrunder
Fysisk planering av naturmiljöer berör de nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och
djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.
Det finns flera lagstiftade skyddsformer för natur- och rekreationsområden i Sverige, och
dessa regleras i 7 kapitlet i miljöbalken. Ett område kan exempelvis klassificeras som
nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, riksintresse, djur- och
växtskyddsområde, miljöskyddsområde eller strandskyddsområde.
FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) undertecknades vid konferensen om miljö
och utveckling i Rio år 1992. Inom ramen för konventionen har sedan protokoll och
strategiska mål antagits för att rädda den biologiska mångfalden och därigenom säkra
fungerande ekosystem. Ett av målen är att år 2020 ska minst 17% av alla land- och
sötvattensområden vara bevarande genom rättvist förvaltade, ekologiskt representativa
och väl förbundna system av reservat. För det flesta naturtyper i Sverige, undantaget
kalfjället, är det långt kvar till detta mål.

Strandskydd
Strandskyddet omfattar marken i strandområden kring alla sjöar och större vattendrag i
Sverige. Syftet med strandskyddet är att göra dessa områden tillgängliga för allmänheten,
samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Vidare finns även Natura 2000, som
instiftades av EU och syftar till att bevara utrotningshotade arter och känsliga
landskapstyper, som bedöms vara särskilt värdefulla ur ett europeiskt perspektiv.
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Naturvårdsprogram Lindesbergs kommun
Ett naturvårdsprogram antogs för Lindesbergs kommun 2009. Programmet syftar till att
klargöra kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet samt att ta fram lokala
miljömål och definiera hur de kommunala verksamheterna ska bidra till att målen uppnås.
Skötsel av kommunal tätortsnära naturmark är i fokus för programmet, den ska värna
biologisk mångfald, rekreation och social verksamhet samt främja folkhälsa, pedagogiska
möjligheter och estetiska värden. Programmet följer viljeinriktningen i översiktsplanen
2007–2010. En uppdaterad kortversion publicerades 2014.
6.2.2 Förutsättningar
Naturen inom Lindesbergs kommun karaktäriseras till stor del av skogsmark, med öppna
kultur- och jordbrukslandskap insprängda emellanåt. I norra delen av kommunen ligger
merparten av de större sammanhängande skogsområdena. Kalkstråket i västra delen av
kommunen ger upphov till en mycket rik vegetation med inslag av ädla lövträd även norr
om norrlandsgränsen.
Cirka 10% av kommunens areal utgörs av områden med någon form av lagstadgat
naturskydd (naturreservat, riksintresse för naturmiljö, Natura 2000 samt
biotopskyddsområden). Det är en högre andel än alla andra kommuner i Örebro län.
Inga av de föreslagna LIS-områdena ligger inom eller i anslutning till något utpekat
naturreservat, riksintresse för naturvård eller Natura 2000 område.
Tre LIS-områden ligger inom Malingsbo-Klotens riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6
§ MB samt riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB. Turismen och
främst det rörliga friluftslivets intressen ska här särskilt beaktas vid bedömning av
lämplighet för exploatering inom dessa områden.
Arton av de utpekade LIS-områdena ligger inom Östra Fellingsbro-Usken-Råsvalens
lövskogstrakt, som består av triviallövskog och är utpekat som Skoglig värdetrakt i länet.
Ett av de utpekade LIS-områdena kring Råsvalen omfattar tre nyckelbiotoper bestående
av asp- och barrskog med höga naturvärden. Vidare finns 2 nyckelbiotoper, bestående av
alsumpskog, inom LIS-området Arbogaån. Fler av de utpekade LIS-områdena ligger i
anslutning till ytterligare områden där nyckelbiotoper identifierats.
LIS-områden längs Bottenån, Norrsjön, Råsvalen, Stora Lindesjön, Usken, Väringen och
Ölsjön ligger inom områden som pekats ut som värdefulla inom Länsstyrelsens
naturvårdsprogram. Samtliga områden inom Länsstyrelsens naturvårdsprogram som
ligger inom utpekade LIS-områden har klassningen 3, dvs. högt värde.
6.2.3 Konsekvenser vid nollalternativ
Kompletteras med text efter tidigt utkast
6.2.4 Konsekvenser vid planförslag

Naturmiljö
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Ett genomförande av LIS-tillägget medför möjlighet till ökad exploatering av mark som
idag till stor del utgörs av oexploaterade naturområden av varierande slag. Genomförd
översiktlig naturvärdesbedömning har möjliggjort för att särskilt skyddsvärda områden
kunnat undvikas vid utpekandet av LIS-områdena. Trots det bedöms den exploatering
som ett fullt genomförande av planen skulle innebära kunna medföra negativa
konsekvenser med avseende på naturmiljön jämfört med nuläget. Många av de utpekade
LIS-områdena ligger inom områden med utpekade naturvärden enligt Länsstyrelsens
naturvårdsprogram samt omfattar skoglig värdetrakt. Inom vissa områden finns även
nyckelbiotoper, som är av mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det finns
även risk att miljöer med högre värden för djur- och växtlivet påverkas indirekt genom att
närheten till vattnet medför ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller
siktröjning i värdefulla trädskikt.
Konsekvenserna bedöms inte bli stora eftersom ersättningsmiljöer finns i så stor
utsträckning.
Sammanfattningsvis kan sägas att för de flesta föreslagna LIS-områden kommer
naturmiljöer att omvandlas till exploaterade miljöer och det tematiska tillägget bedöms
därav medföra förväntade negativa konsekvenser med avseende på naturmiljö.

Rekreation
Ett genomförande av LIS-tillägget bedöms medföra både möjlighet till positiva
konsekvenser och risk för negativa konsekvenser med avseende på
rekreationsvärden.
Utpekade LIS-områden med syfte att utveckla verksamheter inom turism och friluftsliv
kommer att gynna rekreationsvärdena inom kommunen.
Exploatering i de föreslagna LIS-områdena med bostadsbebyggelseutveckling som syfte
kan medföra både positiva och negativa konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten
eller upplevelsevärdet kan öka i ett område i samband med att vägar anläggs. De nya
boende får närhet till rekreationsmiljöer med hög kvalitet och nära till vatten. Samtidigt
finns det risk för att tillgängligheten till strandområden via strövområden och skogsstigar
begränsas i samband med att bostadshus med tomter uppförs. Att nya bostäder anläggs
inom strandskyddszonen påverkar också allmänhetens tillträde. Det kan finnas risk för att
strandzonerna tas i anspråk av boende på ett sätt som begränsar allmänhetens tillträde
till området, eller åtminstone allmänhetens uppfattning av ifall området är tillgängligt eller
inte.
6.2.5 Förslag till åtgärder
•

Områden som omfattar nyckelbiotoper bör undantas exploatering som kan
påverka dess värden för den biologiska mångfalden negativt.

•

Även om ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska strandskyddets
intressen tillgodotas, tillexempel behövs ytor för allemansrättslig passage vid till
stränderna.
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•

6.3

Risken för privatisering av allemansrättslig tillgänglig mark utanför tomtgräns
behöver beaktas i samband med detaljplanering och bygglovsgivning.
Bestämmelser om markering av tomtgräns kan vara ett sätt att minska risken.

Klimatrelaterade risker

6.3.1 Bedömningsgrunder
Länsstyrelsernas gemensamma rapport Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning
från Länsstyrelserna (2012) och Boverkets rapport Klimatanpassning i byggande och
planering (2010) utgör bra informationsunderlag gällande frågor som berör
klimatanpassning och samhällsplanering.
6.3.2 Förutsättningar
På grund av klimatförändringarna väntas medeltemperaturen stiga och de totala
nederbördsmängderna öka i Sverige i framtiden. Vidare väntas nederbörden bli mer
intensiv och antal skyfall öka vilket kan innebära stora utmaningar för dagens
samhällsinfrastruktur, däribland dagvattensystemen, vägar och järnvägar.
Tätorter som Lindesberg, Vedevåg och delar av Frövi har flera gånger drabbats av
omfattande översvämningar. MSB har identifierat Lindesberg som en tätort med
betydande översvämningsrisk och har genomfört en översvämningskartering av
Arbogaåns avrinningsområde, från Ställdalen till Mälaren (MSB, 2013). Vid karteringen
har flödesmängder beräknats för 100-årsflöde (återkomsttid på ca 100 år), 200-årsflöde
(återkomsttid på ca 200 år) samt beräknat högsta flöde (BHF1).
Enligt karteringen skulle vattenflöden vid ett 100-årsflöde översvämma mycket stora delar
av LIS-områdena vid Väringen, och relativt stora delar av LIS-områdena längs med
Bottenån norr om Lindesberg. Vidare ligger mindre delar av LIS-områdena inom
riskområde för höga vattenstånd, klimatanpassat 100-årsflöde, enligt länsstyrelsens
översiktliga översvämningskartering från år 2015. Även mindre delar av följande LISområden ligger inom områden som riskerar att översvämmas vid höga vattenstånd; Stora
Lindesjön, Björkasjön, Borsån, Vedevågsjön (stora delar vid BHF) samt Arbogaån (stora
delar av västra delen av LIS-området vid BHF).
Enligt Länsstyrelsens skyfallskartering finns ett fåtal lågpunkter inom LIS-områdena.
Inom LIS-områden i anslutning till följande sjöar och vattendrag finns områden med
förutsättningar för skred i finkorniga jordarter (SGU:s aktsamhetsområde skred); Norrsjön,
Sörsjön, Ölsjön, Usken, Råsvalen, Bottenån, Stora Lindesjön, Björkasjön (endast ett
mycket begränsat område), Borsån, Vedevågsjön (begränsat område), Väringen, samt
Arbogaån.
1

Baseras på en systematisk kombination av kritiska faktorer som bidrar till ett flöde (regn, snösmältning, hög
markfuktighet, högt vattenstånd i sjöar samt magasinsfyllning i reglerade vattendrag). Flödet har ingen beräknad
återkomsttid.
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Ev. info om LIS-områden som ligger nedströms från dammanläggning läggs till i senare
skede.
6.3.3 Konsekvenser vid nollalternativ
Kompletteras med text efter tidigt utkast
6.3.4 Konsekvenser vid planförslag
Ett större antal av de utpekade LIS-områdena ligger inom områden där det enligt
översiktliga karteringar kan finnas risker för översvämning och skred.
Vid intensiva regn och höga flöden riskerar översvämningar och överbelastning av VAnätet att medföra att föroreningar och näringsämnen sprids till sjöar och vattendrag.
Områden eller delar av områden inom förhöjd risk för översvämningar behöver för den
skull inte vara olämpliga att bebygga, eftersom åtgärder kan vidtas för att bygga säkert.
För de områden där översvämningsrisk förekommer står det i planförslaget att hänsyn
behöver tas till bland annat risk för höga vattenstånd. Det står ingen mer information kring
hur detta ska göras. Med hänsyn till att mycket stora delar av vissa utpekade LISområden ligger under vatten vid beräknade 100-årsflöden, skulle ett tydligare ställningstagande kring hur hänsyn till översvämningsrisker kan tas för dessa områden behövas.
På grund av osäkerheten kring hur hänsyn kommer att tas till översvämningsrisker
bedöms det tematiska tillägget medföra risk för negativa konsekvenser avseende
klimatrelaterade risker.
6.3.5 Förslag till åtgärder

6.4

•

Inom potentiella riskområden för skred bör faktiska skredrisker utredas inför
detaljplaneläggning eller bygglov för nybyggnad.

•

Ta fram kommunala riktlinjer för exploatering i riskområden för höga vattenflöden.

•

Innan exploatering i riskområden för översvämning bör möjligheten och
lämpligheten för uppförande av bostadsbebyggelse utredas. Sedan bör åtgärder
vidtas för att förebygga risker för skador vid översvämningar. Exempelvis kan en
lägsta golvhöjd regleras i detaljplan, avstånd till strandlinje regleras i plan och vid
bygglov, krav ställas på anpassad bärighet i mark etc.

Kulturmiljö och landskapsbild
Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en tillämpbar bedömningsgrund
för detta avsnitt.

Riksintressen för kulturmiljövården
Områden som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot alla
ingrepp som påtagligt kan skada dess värden. Riksintresseområden för kulturmiljövård
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kan variera mycket i storlek och innehåll, allt från små bebyggelsemiljöer till vidsträckta
landskapsavsnitt. Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark och
vattenområden är det Riksantikvarieämbetet som bedömer om ett område är av
riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. De utpekade riksintressena ska hanteras i
kommunens översiktsplanering.

Nationella kulturmiljömål
Sedan 1 januari 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regeringen och riksdagen har
uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal
nivå. Målen är:
„ Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas.
„ Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön.
„ Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser.
„ En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Fornlämningar
Kulturminneslagen (KML) omfattar bestämmelser kring fasta fornminnen,
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Fasta fornlämningar har allmänt skydd och
omfattas av ett skyddsavstånd. Det är förbjudet att ändra, skada, täcka eller ta bort en
fornlämning. Tillsynsmyndighet över kulturminnesvården är länsstyrelsen. Samma
myndighet beslutar om eventuellt tillstånd till ingrepp i en fornlämning.
6.4.1 Förutsättningar
Lindesbergs kommun är rikt på kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.
Kulturmiljön präglas av den gruvindustri som tidigare funnits i kommunen och resten av
Bergslagen. Det tematiska tillägget berör följande objekt som klassats som riksintresse
för kulturmiljövården:
•

Siggebohyttan: Bergslagsmiljö med välbevarad bergsmansgård från omkring
1800 med omgivande odlings- och skogslandskap. Till området hör gruvor och
hyttruin.

•

Hinseberg: Herrgårdsmiljö med bevarad 1800-talsbebyggelse.

Vidare utgör Näsby kyrka kyrkligt kulturminne och flertalet fornlämningar finns inom och
intill de föreslagna LIS-områdena.
6.4.2 Konsekvenser vid nollalternativ
Kompletteras med text efter tidigt utkast
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6.4.3 Konsekvenser vid planförslag
Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och
befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att
försvagas och landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya
bebyggelsen anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses eftersom
kommunen i det tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och landskapsbild inom varje
LIS-område. Det ger en bra grund för att lämpliga restriktioner kommer att anges i
samband med bygglov. Vidare anges i planförslaget att särskild hänsyn ska tas
fornlämningar och riksintresse för kulturmiljövården.
Flertalet av de föreslagna LIS-områdena kommer att få en förändrad karaktär, från glest
bebyggda skogs- och naturstråk till områden med en tätare lantlig bebyggelse. Detta kan
upplevas som negativt av befintliga boende i dessa områden. Hur stora konsekvenserna
för landskapsbilden blir är beroende av hur exploateringen genomförs, exempelvis kan en
”skogstomt” anses smälta in bättre i omgivande skogsmiljö. Kommunen har i
detaljplaneskedet möjligheter att ta hänsyn landskapsbilden och på så sätt minska
konsekvenserna. Exempelvis kan krav ställas på marklov för trädfällning.
Vid exploatering i de LIS-områden som består av helt oexploaterad mark såsom Usken
(södra området) mellersta området vid västra Norrsjön, två områden vid Sörsjön, två
områden vid Väringen kan påverkan på landskapsbilden dock bli av mer betydande
karaktär.
Sammantaget bedöms det tematiska tillägget medföra risk för negativa konsekvenser
avseende landskapsbild för befintliga boende vid LIS-områdena där bebyggelse
planeras. Vidare bedöms det tematiska tillägget avseende kulturmiljö medföra ingen
skillnad i konsekvenser under förutsättning att hänsyn tas till kulturmiljövärden vid
exploatering.
6.4.4 Förslag till åtgärder
•

6.5

I samband med detaljplanering och bygglov bör särskild hänsyn tas till
kulturmiljövärden och landskapsbild. Exempel kan en strategi tas fram kring hur
kulturmiljövärden ska hanteras i den vidare processen.

Transporter

6.5.1 Bedömningsgrunder
De nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig
försurning och God bebyggd miljö är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt.

Riksintresse för kommunikationer
Väg, järnväg, luftfart och sjöfart som har pekats ut som riksintresse för kommunikationer
ska enligt 3 kap. 8 § MB skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten av
repo001.docx 2015-10-05

15(20)
RAPPORT
2019-03-08
[UTKAST]
MKB TÖP LIS LINDESBERG

MM p:\21533\13007604_mkb_töp_lis_lindesberg\000\10 arbetsmtrl_dok\utkast mkb lis lindesberg 2019-03-08.docx

utnyttjandet av anläggningen. Med det avses att det är funktionen hos transportsystemet
som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en
anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida
nyttjande av anläggningen.

Regionalplanering och styrdokument
För Örebroregionen finns en regional utvecklingsstrategi (RUS) med tre övergripande
mål; Stark konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet samt God resurseffektivitet. Alla
dessa tre mål har koppling till Transporter och infrastruktur, som utgör ett av de
prioriterade områden i RUSen. Ett viktigt mål för transporterna är att vi till 2030 har skapat
ett hållbart transportsystem, där andelen kollektivtrafik, cykling och gång har ökat.
6.5.2 Förutsättningar
Örebro län är ett transporttungt län och den största enskilda källan till utsläpp av
växthusgaser i länet kommer från resor och transporter (cirka 40%). År 2015 stod
transporter för cirka 36% av Lindesbergs kommuns utsläpp av växthusgaser.
Transportsektorns utsläpp domineras av utsläpp från vägtrafik, där bilar och lastbilar är
det huvudsakliga färdsättet för såväl persontransporter som godstransporter.
Örebro län har ett geografiskt läge i landet och i Skandinavien som gör det väl lämpat
som logistikcentrum. Riksväg 50, riksväg 68, länsväg 249, länsväg 831, länsväg 846
samt motorvägen E18/E20 utgör viktiga transportsamband inom, till och från Lindesbergs
kommun. Kommunen ansluter omlandet i flera riktningar med järnväg via Bergslagsbanan
och Mälarbanan.
6.5.3 Konsekvenser vid nollalternativ
Kompletteras med text efter tidigt utkast
6.5.4 Konsekvenser vid planförslag
Bostäderna inom LIS-områdena kommer bestå av spridd villabebyggelse vilket sannolikt
kommer att innebära en ökning av det totala trafikarbetet med enskilda bilresor om
planförslaget realiseras. Boende på landsbygden har ofta två bilar i en familj. Samtidigt
kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för utökad kollektivtrafik. En utökad
kollektivtrafik gör områdena mer attraktiva. Det kräver dock att frågan om utbyggnad
prioriteras i kommunen, t.ex. genom fördjupade analyser tillsammans med Länstrafiken.
Vid de LIS-områden som ligger intill större vägar eller järnväg bör särskild hänsyn till
buller tas vid detaljplanering.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med avseende på transportsystemet
medföra ingen skillnad i konsekvenser.
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6.5.5 Förslag till åtgärder
•

7

Busshållplatser bör anläggas helst mindre än 200 meter från ny bebyggelse.
Förslagsvis görs en fördjupad analys i samråd med länstrafiken i samband med ny
bebyggelse.

Samlad bedömning
Kompletteras med text efter tidigt utkast

7.1

Samlad bedömning
Kompletteras med text efter tidigt utkast

7.2

Påverkan på de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen
Kompletteras med text efter tidigt utkast

Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till.

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig
försurning

Giftfri miljö

Skyddande
ozonskikt

Säker
strålmiljö

Ingen
övergödning

Levande
sjöar och
vattendrag

Grundvatten
av god
kvalitet

Hav i
balans
samt
levande
kust och
skärgård

Myllrande
våtmarker

Levande
skogar

Ett rikt
odlingslandskap

Storslagen
fjällmiljö

God bebyggd
miljö

Ett rikt
växt- och
djurliv
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Miljökvalitetsmålens koppling till de globala hållbarhetsmålen
Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft

Giftfri miljö
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Ingen övergödning

Levande sjöar och
vattendrag

Grund-vatten av
god kvalitet

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och
djurliv

8

Uppföljning

9
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-04
Stadsarkitektkontoret
Björn Nettelbladt
Planarkitekt
info@sbbergslagen.se

Diarienr: S-2018-1180

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

AKK2016/433-21

Överlåtelse av tillfällig delegation, för att gå ut med samråd
av utkastet MKB för TÖP LIS Lindesberg
Förslag till beslut
Enhetschef för stadsarkitektkontoret vid samhällsbyggnadsförvaltningen ges
mandat att fatta beslut om att gå ut med samråd med tillhörande utkast av MKB för
ärendet, tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, TÖP
LIS Lindesberg Dnr S-2018-1180.
Motivering till beslut
Motiveringen till förslaget är att tjäna tid i planprocessen och att påbörja samrådet
med ett utkast till en MKB, vilken sedan kommer att komplettera LIS-planen i sin
helhet senare under samrådstiden. MKB beräknas vara fullständig i mars 2019.

För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Björn Nettelbladt
Planarkitekt

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se
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