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SAMMANFATTNING 
Detta tematiska tillägg till Utvecklings- och översiktsplanen för Vansbro kommun behandlar 
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). Tillägget ersätter den gällande LIS-planen 
som antogs av kommunfullmäktige 2013-06-17. 

Syftet med LIS-planeringen i Vansbro kommun är att bidra till såväl kommunens utveckling 
som den regionala utvecklingen i Västerdalarna. Kommunens attraktionskraft kan stärkas 
genom att utveckla landsbygden. Strävan är bl.a. att utöka underlaget för service på lands-
bygden i Vansbro kommun. Planen ska bidra till att öka kommunens attraktivt som bostads-
ort. Detta innebär att attraktiva tomter för permanentboende ska kunna erbjudas, men också 
att ett attraktivt fritidsboende ska finnas för kommunens invånare. 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Syftet är att lång-
siktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara 
goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten. Om särskilda skäl finns kan strand-
skyddsdispens lämnas alternativt kan strandskyddet upphävas i samband med detaljplane-
läggning. Utpekade LIS-områden är ett sådant särskilt skäl. 

I detta tematiska tillägg pekas LIS-områden ut vid 22 av kommunens cirka 1 200 sjöar och 
dessutom LIS-områden i anslutning till sex tätorter/byar, några av dessa områden finns i 
anslutning till Västerdalälven men de flesta utgöras av avstyckade, obebyggda tomter som 
berörs av strandskydd från mindre vattendrag. 

Kommunen har lagt fast ett antal urvalskriterier för att inledningsvis peka ut ett antal sjöar 
som bedöms lämpliga för landsbygdsutveckling. Det innebär bl.a. att sjöar med obebyggda 
stränder ska sparas. Sjöar med utpekade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden får endast tas 
i anspråk för landsbygdsutveckling om detta kan ske utan att de höga natur-, kultur- och 
friluftsvärdena påverkas negativt. Sjöar inom utpekade vindkraftsområden liksom sjöar inom 
större orörda områden bedöms som olämpliga.  

Vid dessa sjöar har sedan tänkbara LIS-områden analyserats och inventerats utifrån ett antal 
kriterier, se sid 10. Exempel på kriterier som har utgjort grund för urval av områden är: 
passagemöjligheter ska alltid finnas utmed stränderna, uddar, näs och öar ska inte bebyggas, 
strandpartier med sandstrand undantas, utsiktspunkter och gångstråk undantas, områden med 
biologiska, geologiska eller friluftsvärden undantas. Det är också av betydelse att markbe-
skaffenheten är lämplig för bebyggande. 

Områdena ska vara av sådan art och ha sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften 
kan tillgodosed på lång sikt. 

Konsekvenser 
Tillägget till översiktsplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär 
att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver utarbetas. 

I avsnitt 5 Konsekvenser redovisas konsekvenser av planförslaget. De konsekvenser som 
redovisas är påverkan på: Miljö, Samhälls- och näringslivsutveckling och infrastruktur samt 
Mellankommunala frågor.  

Skillnaden mot gällande LIS-plan, antagen 2013, är att utpekade LIS-områden har preciserats 
närmare vad gäller områdenas utsträckning och också vad gäller områdenas beskaffenhet, 
vilket underlättar efterföljande handläggning av bygglov och strandskyddsdispenser. 
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Översiktskarta som redovisar sjöar och vattendrag med utpekade LIS-områden  

  



Tematiskt tillägg till översiktsplan  
- Områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden – LIS-områden  juni 2015  
 

3 
 

Miljö 
Genomförandet av planen innebär möjligheter till nybyggnation på flera platser, framför allt 
fritidshus samt en- och tvåbostadshus, men även för turismutveckling. Bostadsbebyggelsen 
bedöms inte bli så omfattande att den orsakar miljöproblem. Vid utpekandet av LIS-områden 
har områden med höga natur- och kulturvärden, större orörda områden samt områden som har 
särskilt värde för friluftslivet undvikits. 

I en tabellsammanställning redovisas de fåtal LIS-områden som berör något riksintresse eller 
andra utpekade värdefulla natur- och kulturvärden. Påverkan på miljökvalitetsnormer avse-
ende vattenförekomster redovisas också. 

Planen bedöms, tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen, tillgodose de redo-
visade riksintressena. 

De flesta sjöar och större vattendrag där LIS-områden föreslås omfattas av miljökvalitets-
normer, och några LIS-områden ligger på grundvattenförekomster med miljökvalitetsnormer. 
Hänsyn krävs till miljökvalitetsnormerna i fortsatt planering, men förutsättningarna för att 
klara miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas av LIS-utbyggnaden. (Morfologiska för-
ändringar och flödesförändringar, som är orsaken till att god ekologisk status inte uppnås i 
vissa av de berörda vattendragen, påverkas inte av LIS-utbyggnaden. De berörda grundvatten-
förekomsterna är mycket stora områden, där LIS-utbyggnaden inte bedöms kunna medföra 
några större förändringar.)  

Samhälls- och näringslivsutveckling och infrastruktur 
Bebyggelsetrycket i kommunen är relativt begränsat.  Under den senaste 10-årsperioden har 
totalt omkring 49 nya bostads- och fritidshus tillkommit, varav 17 stycken inom strand-
skyddat område. Även om utbyggnadstakten är låg bedöms varje nytillskott vara av väsentligt 
betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. 

Möjligheterna till fritidsboende bedöms stödja utvecklingen av näringslivet i kommunen 
liksom möjligheterna att utveckla några anläggningar för turism och friluftsliv. 

Huvuddelen av föreslagna LIS-områden ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 
vatten- och avlopp, vilket innebär att enskilt avlopp krävs i dessa fall. Olika lösningar finns 
för enskilda anläggningar. 

Mellankommunala frågor 
Kommunens bedömning är att de LIS-områden som föreslås inte är till antalet så många eller 
har en sådan omfattning att den tillkommande bebyggelsen eller andra anordningar kan få en 
sådan betydelse att de kan anses vara en mellankommunal fråga. 

Fortsatt planering 
Översiktsplanen med dess tematiska tillägg är vägledande men inte juridiskt bindande vid 
fortsatt planering eller hantering av andra ärenden och tillstånd. De flesta av de LIS-områden 
som föreslås i översiktsplanetillägget är enstaka kompletteringar i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Dessa kan prövas genom bygglov och strandskyddsdispens. För vissa områden 
anges att detaljplan eller områdesbestämmelser behöver upprättas innan ny bebyggelse kan 
komma till stånd.  
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1 INLEDNING 
1.1 Kommunens förutsättningar  
Kommunens vision 
Visionen för Vansbro kommun är att vara en attraktiv kommun, där människor kan finna både 
arbetsglädje och livskvalitet.  

Kommunens mål - boende: 

 Verka för att boendemöjligheter med hög grad av valfrihet med avseende på boendes 
ålder, servicebehov och tillgänglighet erbjuds samt att en bred variation av boendelägen 
även i exklusiva och natursköna miljöer (till exempel LIS) skapas. 

 Kommunen ska aktivt medverka till en boendeplanering som stöder de olika byarnas/-
orternas utveckling. 

 Tillse att ny bebyggelse i första hand uppförs i eller i direkt anslutning till befintliga 
tätorter och byar och där det finns tillgång till kollektivtrafik. Detta ska dock inte hindra 
bebyggelse i andra delar. 

Befolkning  
Vansbro är en typisk glesbygdskommun. I kommunen bor 6 694 personer (2014-12-31). 
I kommunen finns fyra tätorter: Vansbro, Dala-Järna, Nås och Äppelbo. Utöver dessa tätorter 
finns ett stort antal småorter och byar. Huvuddelen av befolkningen är bosatt utmed Väster-
dalälvens dalgång. Även om det finns mindre tätorter så är hela kommunen att betrakta som 
landsbygd.  

Kommunen har en vikande befolkningsutveckling. Varje åtgärd som kan bidra till att öka 
befolkningsantalet i kommunen är viktig. Att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen i strandnära lägen är att aktivt dra nytta av de möjligheter till utveckling som 
finns för boende och verksamheter. 

Sjöar och vattendrag 
Genom Vansbro kommun flyter Västerdalälven med både lugna partier och forssträckor. 
Utmed de flackare partierna av älven råder översvämningsrisk vid höga flöden, främst vår och 
höst. 

Vansbro kommun är en sjörik kommun med ca 1 200 sjöar. Av dessa är 1041 mindre än 5 ha. 
24 är större än 100 ha. 43 är mellan 20 och 100 ha och 52 är mellan 10 och 20 ha. Den sam-
manlagda strandlängden utmed sjöarna är 1 119 km. Endast en bråkdel av dessa stränder är 
bebyggd. 

1.2 Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) 
Vansbro kommun antog 2013 ett tillägg till gällande kommuntäckande översiktsplan. 
Tillägget är ett tematiska tillägg som behandlar områden för landsbygdsutveckling i strand-
nära områden, så kallade LIS-områden.  

Kommunstyrelsen har gett en särskilt utsedd plankommitté i uppdrag att se över den gällande 
LIS-planen, bl.a. för att underlätta handläggningen av bygglovärenden som berör områden 
med strandskydd.  
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Målsättningen med översynen är att öka kommunens attraktivitet som bostadsort. Detta 
innebär att attraktiva tomter för permanentboende ska kunna erbjudas, men också att ett 
attraktivt fritidsboende ska finnas för kommunens invånare.  

Gällande översiktsplan 
Utvecklings- och översiktsplan för Vansbro kommun 2011 antogs av kommunfullmäktige 
2011-10-03. I denna översiktsplan finns även fördjupade områdesstudier för Vansbro, Dala-
Järna, Äppelbo och Nås.  

Till den kommuntäckande översiktsplanen finns ett tematiska tillägg Områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära områden som antogs av kommunfullmäktige 2013-06-17. 

Planprocess 
För att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, följs en viss arbetsgång, den s.k. plan-
processen, som finns reglerad i plan- och bygglagen. 

Under det inledande planarbetet tas underlag fram och förslag till planutformning. I detta 
skede kan olika former av underhandskontakter tas. Kommunens plankommitté har varit 
rådgivande för planarbetet.  

Samråd ska enligt plan- och bygglagen hållas med allmänhet, intresseorganisationer, övriga 
intressenter, angränsande kommuner samt myndigheter. Samrådstiden varade två månader 
och samrådsmöten har hållits i Vansbro, Dala-Järna, Äppelbo, Nås och Närsen. Inkomna syn-
punkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planen har därefter 
revideras baserat på synpunkterna och ett reviderat översiktsplanetillägg ställas sedan ut minst 
två månader. LIS-planen var utställd 2015-07-20 – 2015-09-30, varvid ytterligare synpunkter 
inkommit. Inkomna synpunkter har sammanställs i ett särskilt utlåtande. Översiktsplane-
tillägget antas av kommunfullmäktige.  

Översiktsplanen med dess tematiska tillägg är vägledande men inte juridiskt bindande. Den 
visar en politisk viljeinriktning för hur mark och vatten i kommunen ska användas samt utgör 
ett strategiskt underlag för kommande beslut.  

  

Allmänhetens tillgång till stränderna ska säkerställas. 
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Detaljplan 
Genom upprättande av detaljplan kan man juridiskt reglera mark- och vattenanvändningen 
inom begränsade områden. Enligt plan- och bygglagen ska detaljplan upprättas bl.a. för ny 
sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovpliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Alternativt kan områdesbestämmelser upprättas. I detaljplan kan 
strandskyddet upphävas om det finns särskilda skäl. 

1.3 Syfte 
Syftet med LIS-planeringen i Vansbro kommun är att bidra till såväl kommunens utveckling 
som den regionala utvecklingen i Västerdalarna. Kommunens attraktionskraft kan stärkas 
genom att utveckla landsbygden. Strävan är bl.a. att utöka underlaget för service på lands-
bygden i Vansbro kommun.  

Kommunen vill kunna tillåta ny bebyggelse i lämpliga strandnära lägen för att göra det mer 
attraktivt att besöka Vansbro, att bo kvar eller att flytta hit.  

Genom att i ett antal utpekade områden i attraktiva, strandnära lägen, som inte har starka 
natur- eller kulturmiljövärden och där det finns god tillgång på sjöar och vattendrag för det 
rörliga friluftslivet, möjliggöra utförande av byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i 
strandnära lägen som främjar något av följande huvudsyften: 

 Ge kommuninnevånarna så attraktiva bostadsförutsättningar att de väljer att stanna kvar i 
kommunen 

 Attrahera till inflyttning i kommunen, exempelvis för att tillgodose kommunens och 
företagens behov av kvalificerad arbetskraft 

 Ge kommuninvånare och andra möjlighet att bygga fritidshus i attraktiva lägen i 
kommunen 

 Möjliggöra etablering/utveckling av företag som är beroende av vattennära lägen  

 Möjliggöra övriga verksamheter, t.ex. olika turistverksamheter, som lockar besökare och 
ger underlag för både själva verksamheten och övrig service. 

 

Ur fastighetsägarens synvinkel ska LIS-områden ses som en möjlighet att utveckla markan-
vändningen, inte som ett krav. Det är fastighetsägarna själva som bedömer om möjligheterna 
ska utnyttjas eller inte. 

1.4 Regionala förutsättningar 
I arbetet med regional utveckling är landsbygdsutvecklingen, med en levande landsbygd och 
ett öppet landskap, en viktig del. Landsbygdsprogram 2007-2013 var en del av EU:s strategi 
för att nå målen med den gemensamma landsbygdspolitiken. När ett land beslutar om sitt eget 
sjuåriga landsbygdsprogram väljer landet ut de stödformer som passar bäst för de egna 
förhållandena. Regeringen har 5 juni 2014 beslutat om förslag till nytt Landsbygdsprogram 
för 2014-2020.  

Programmet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar 
utveckling är också prioriterat. Landsbygdsprogrammet ska ge:  

 Lönsamma och livskraftiga företag 
 Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur 
 Modern landsbygd  
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2 STRANDSKYDD OCH PLANERINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR  
2.1 Generella strandskyddsbestämmelser 
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd enligt 7 kap. 14 § miljöbalken. 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
vattenstånd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för alle-
mansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på 
land och i vatten.  

Inom ett strandskyddsområde får inte:  

1 nya byggnader uppföras, 

2 byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt, 

3 grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
 

För att kunna bygga inom strandskyddsområde krävs att strandskyddet hävs i detaljplan eller 
att dispens ges från strandskyddet, se nedan. 

Hävande av strandskydd i detaljplan 
Kommunen kan enligt 4 kap 17 § plan- och bygglagen i samband med upprättandet av 
detaljplan bestämma att strandskydd ska upphävas för ett område, om det finns särskilda skäl 
och intresset för att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Upphävandet får dock inte omfatta områden som Länsstyrelsen har beslutanderätt om enligt 
7 kap. 18 § miljöbalken. Det gäller områden som behövs för försvarsanläggning, allmän väg 
eller järnväg eller områden som utgör skyddad natur, t.ex. naturreservat, nationalparker, 
vattenskyddsområden och Natura 2000-områden. 

De särskilda skälen är de samma som för att kunna meddela dispens, se nedan. 

Utöver dessa särskilda skäl ska intresset att ta ett område i anspråk väga tyngre än strand-
skyddsintresset. 

Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan får inte omfatta ett område som behövs 
för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara 
goda livsvillkor för växt och djurliv. Detta gäller dock inte om en sådan användning av 
området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 
anläggningarnas funktion. Den fria passagen bör inte vara smalare än några tiotal meter. Den 
bör också anpassas till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetäthet, landskapets karaktär och 
bebyggelsetradition. 
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Dispens från strandskydd 
Enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från 
strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser:  

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 tillgodo-
ses utanför området, 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) får det, enligt 
7 kap 18 d § miljöbalken, beaktas som ett särskilt skäl om ett strandnära läge för byggnad, 
anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Inom LIS-
område får det också beaktas som särskilt skäl för uppförande av enstaka en- eller två-
bostadshus om dessa uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

  

Vissa byggnader, t.ex. båthus, måste för sin funktion ligga i anslutning till vatten 
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Enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken avses med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid 
tillämpningen av 7 kap. 18 d § miljöbalken ”ett område som  

1. är lämpligt för utveckling av landsbygden  

2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt.” 

 

Dispens kan inte ges om det inte finns några särskilda skäl eller om det finns särskilda skäl, 
men syftet med strandskyddet motverkas, det vill säga djur- och växtlivet påverkas på ett 
oacceptabelt sätt eller allmänhetens tillgång till strandområden försämras på kort eller lång 
sikt. 

Redovisningen i översiktsplanen är vägledande vid bedömning i det enskilda fallet. 

Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut om dispens. 

Fri passage och avgränsad tomtplats 
Ett beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplan eller ge 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. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller 
annars användas för det avsedda ändamålet. 

2.2 Principer för landsbygdsutveckling (LIS) 
Urvalskriterier - sjöar 
Kommunen har bestämt att följande bedömningsgrunder ska gälla vid utpekning av strandnära 
landsbygdsutvecklingsområden vid sjöar: 

1. Varje sjö måste behandlas utifrån sina speciella förutsättningar. 

2. Sjöar med obebyggda stränder ska sparas. 

3. Sjöar med utpekade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden får endast tas i anspråk för 
landsbygdsutveckling om detta kan ske utan att de höga natur-, kultur- och friluftsvärdena 
påverkas negativt. 

4. Sjöar inom utpekade vindkraftsområden får ej bebyggas. 

5. Sjöar inom större orörda områden ska sparas. 

6. Sjöar med långa avstånd till tätorterna ska inte prioriteras. 

 
Vid varje sjö som föreslås utredas för strandnära utvecklingsprojekt, gäller att endast en 
begränsad del av stränderna får tas i anspråk. 

Efter utpekaden av ett antal sjöar – fokusområden – som översiktligt har bedömts som 
lämpliga för utpekande av LIS-områden har närmare inventering gjorts av tänkbara 
strandpartier. 
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Följande frågor har analyserats och utgjort kriterier vid urval av områden vid sjöar: 

1. Möjligheter till passage längs stranden ska finnas. 

2. Ej bebyggda uddar, näs, sund, öar och holmar ska som regel undantas. 

3. Sträckor med sandstrand ska undantas. 

4. Områden kring inlopp och utlopp ska som regel undantas. 

5. Utsiktspunkter och gångstråk både inom och utanför strandskyddat område ska undantas. 

6. Hänsyn ska tas till de miljöer som finns utpekade i kommunens kulturmiljöinventering. 

7. Utpekade områden med biologiska, geologiska eller friluftslivsvärden ska undantas.(t.ex. 
ängs- och hagmarker, nyckelbiotoper, sumpskogar, naturvårdsområden, rullstensåsar, 
sanddyner). 

8. Områden med rödlistade arter ska skyddas. 

9. Områden med radonrisk bör undvikas eller undersökas närmare. 

10. Områden med översvämningsrisk får ej bebyggas. 

11. Skyddsområden för vattentäkt får ej bebyggas. 

12. Markbeskaffenheten ska vara lämplig för bebyggelse (t.ex. ej sankmark eller rikblockig 
terräng). 

Utgångspunkter för bedömning av ett områdes lämplighet har även varit hur lätt området kan 
nås via befintligt vägnät. Vid bygglovsansökan måste godtagbar avloppslösning kunna 
redovisas. 

Urvalskriterier – övriga områden vid Västerdalälven och inom tätorter 
Utöver analys av lämpliga sjöar för landsbygdsutveckling har även lämpliga områden utmed 
Västerdalälven inventerats. Dessutom har tänkbara utvecklingsområden inom befintliga 
tätorter identifieras, om de ligger inom strandskydd för mindre vattendrag (bäckar m.m.).  

Samma bedömningsgrunder har tillämpats för dessa områden som för områden i anslutning 
till sjöar. 

2.3 Inventering och avgränsning av LIS-områdena 
För att underlätta kommunens hantering av bygglov och strandskyddsdispenser har samtliga 
föreslagna LIS- områdena besökts och inventerats. Vid platsbesöken har planarkitekt, land-
skapsarkitekt, plan- och bygglovhandläggare samt t.f. miljö- och byggchef deltagit. Eftersom 
områdena är relativt begränsade har områdenas naturtyp, karaktär och egenskaper kunnat 
bedömas och eventuella behov av fördjupade naturvärdesinventeringar angetts i rekommen-
dationer.  

De utpekade områdena har bedömts vara av sådan karaktär att strandskyddets syften kan 
tillgodoses långsiktigt. Det innebär att områdena inte är av vikt för friluftslivet, att passage-
möjlighet finns utmed stranden och att områdena inte är av betydelse för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växter. Likartad natur/biotoper som den som tas i anspråk finns i stor 
omfattning i intilliggande områden som inte utpekas som LIS-områden.  

Vid fältbesöken har även markens lämplighet att bebyggas bedömts översiktligt. 

Områdenas avgränsning har även anpassats till möjlighet att i aktuella fall få passagemöj-
lighet även upp till ovanliggande skogsområden, dvs områdena har begränsats i längd. 
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2.4 Planeringsförutsättningar 
Planeringsförutsättningar i den kommuntäckande översiktsplanen 
I kommunens Utvecklings- och översiktsplan 2011 finns utförlig redovisning av planerings-
förutsättningarna vad gäller allmänna intressen både i text och på tillhörande plankarta. 
I planbeskrivningen finns ett antal temakartor under respektive intressebeskrivning. 
Inledningsvis beskrivs även kommunens vision, styrkor och svagheter samt viktiga utveck-
lingsområden. Dessa mål ska i tillämpliga delar tillämpas vad gäller LIS-områdena. 

Natur- och friluftsliv och turism 
I kommunen finns åtta områden av riksintresse för naturmiljö enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, 
varav delar av Västerdalälven samt Bysjön är vattenområden med tillhörande stränder, 
dessutom utgörs tre av de övriga objekten av myrområden.  

Det finns också tio Natura 2000-områden och ett antal naturreservat samt andra utpekade 
värdefulla naturmiljöer i kommunen som redovisas i översiktsplanen.  

Delar av Västerdalälven är både av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken. Södra delen av kommunen ingår i ett stort område, Säfsnäs-Grangärde, som 
sträcker sig in i angränsande kommuner och som är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 
6§ miljöbalken. Utöver dessa områden finns bl.a. ett antal vandringsleder och andra områden 
som är värdefulla för friluftslivet i kommunen.  

Turismen är en näring som har stora utvecklingsmöjligheter i Vansbro kommun. Redan idag 
har kommunen ett betydande antal besökare till stora evenemang som särskilt Vansbro-
simningen och Flygfesten. I översiktsplanen anges att kommunens natur- och kulturvärden är 
attraktioner som kan nyttjas mer för sysselsättning och utveckling. Speciellt bör fritidsfisket 
nämnas.  

Kulturmiljö 
I kommunen finns sex områden som är av riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken. Dessa är jordbruksbygden i Nås (Borgbyarna-Malmsta-Kvarnnäset), fornläm-
ningsområdena i Högosta, Van och norra Busjön, Järnvägsgatan i Vansbro samt Norra 
Brudskogens fäbodar. 

Utöver riksintressena finns många värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Odlingslandskapet 
längs Västerdalälven med tillhörande byar med traditionell bebyggelse, finnbyar, bruks-
miljöer, kyrkor, såg-, kvarn- och kraftstationsmiljöer för att bara nämna några exempel. 

Inom kommunen finns ett stort antal fornlämningar. Dessa är skyddade enligt kultur-
miljölagens 2 kap. och får ej förändras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Alla fäbodar, torp och 
finnbosättningar anlagda före 1850-talet, är att betrakta som fornlämningar. Det innebär att 
alla ingrepp i mark inom fäbodmiljöer är tillståndspliktiga. 

Strandnära lägen vid sjöar, älvar, åar och bäckar har varit attraktiva för människor i förhisto-
rien när det gäller placering av t ex boplatser, gravar, fångstanordningar samt myr- och sjö-
malmsbaserad järnframställning, men även för placering av olika verksamheter under 
historisk tid. Utmed framförallt Västerdalälven och vid Van, Busjön och Bysjön finns det ett 
stort antal registrerade fornlämningar. 

Kommunikation, service och bebyggelse 
Kommunen har ett väl utbyggt vägnät liksom elnät. Kommunen genomkorsas av E16 (Väster-
dalsvägen) och riksväg 26 (Inlandsvägen), som båda är av riksintresse för kommunikation. 

Genom kommunen går även Västerdalsbanan, som är av riksintresse för kommunikation, samt 
av den nerlagda Inlandsbanan, som nyttjas delvis för turistisk dressintrafik. 
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Kommersiell service med bl.a. livsmedel finns i Vansbro, Dala-Järna, Äppelbo och Nås. 
Kommunal och social service beskrivs i de fördjupade områdesstudierna i den kommun-
täckande översiktsplanen.  

Översvämningsrisker och geotekniska risker 
Översvämningsrisker och geotekniska riskfaktorer redovisas i kommunens Utvecklings- och 
översiktsplan under avsnittet Miljö- och riskfaktorer. Dessa faktorer har studerats översiktligt 
för samtliga LIS-områden, men tas bara upp i texten (beträffande översvämningsrisk även på 
karta) för de LIS-områden där risk har bedömts kunna föreligga utifrån nuvarande 
kunskapsläge.  

Grund- och ytvatten  
Alla EU-länder är skyldiga att säkerställa tillgången på vatten samt att allt vatten har en god 
kvalitet. Vattenförvaltningsarbetet omfattar både grundvatten, inlands- och kustvatten. För att 
samordna arbetet har fem vattendistrikt bildats. Vansbro kommun sträcker sig in i tre av dessa 
vattendistrikt. Vattentillgångarna har klassats utifrån kvantitativ och kemisk status för grund-
vatten samt ekologisk och kemisk status för ytvatten.  

För Vansbro kommun är den ekologiska statusen för samtliga vatten god eller måttlig. De 
problem som finns handlar mest om vattenregleringar och vandringshinder. Ett antal sjöar är 
dessutom försurade. 

Havs- och vattenmyndigheterna har fastställt miljökvalitetsnormer för ytvatten och grund-
vatten. Se vidare kapitel 4 Konsekvenser. 

Farligt gods 
E16 och väg 26 samt Västerdalbanan utgör rekommenderad transportled för farligt gods. 

Koppling till gällande kommuntäckande översiktsplan 
De generella ställningstaganden som görs i kommunens Utvecklings- och översiktsplan gäller 
även vid hantering av ärenden rörande LIS-områden. I översiktsplanen finns ett kort avsnitt 
om strandskydd, i det nu aktuella tillägget till översiktsplanen utvecklas vad som krävs för att 
kunna få dispens från strandskyddet eller grund för hävandet av strandskyddet vid detaljplane-
läggning. 
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3 UTPEKADE LIS-OMRÅDEN 
Val av sjöar  
Kommunen har inledningsvis gjort ett urval av ett antal sjöar där möjligheterna ska studeras 
att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i anslutning till strandnära lägen (LIS-
områden).  

Utgångspunkten för urvalet bland kommunens ca 1 200 sjöar har varit: 

 Sjöar, vid vilka det redan finns bebyggelsegrupper 
 Sjöar nära befintliga tätorter, där det redan finns permanentbebyggelse prioriteras 
 Sjöar som har tämligen bra väganslutning 
 Sjöarnas storlek - sjöar under 25 hektar har inte pekats ut  
 Utmed Västerdalälven har fokus legat på utvecklingsområden i anslutning till 

Vansbro, Dala-Järna, Nås och Äppelbo samhällen 

Följande sjöar har bedömts lämplig för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-
områden):  

1 Busjön  (625 ha) 
2 Stora Flögsjön  (77 ha, varav 38 ha i Vansbro) 
3 Van och norra Vanån (442 ha, omfattar både Mora och Vansbro kommun) 
4 Stora Säxen (465 ha) 
5 Hulen (280 ha) 
6 Marsjön (49 ha) 
7 Skramsen (184 ha) 
8 Gänsen (320 ha) 
9 Storsjön (201 ha) 
10 Älgsjön (84 ha) 
11 Idsjön (63 ha) 
12 Halsjön (131 ha) 
13 Vassgalen (135 ha) 
14 Mellansjön (29 ha) 
15 Nåsen  (140 ha) 
16 Mellanvakern (83 ha) 
17 Östervakern (178 ha) 
18 Bysjön - Orsalen (Bysjön 790 ha, Orsalen 108 ha)  
19 Långsjön (108 ha) 
20 Flatsjön (205 ha) 
21 Närsen (913 ha) 

Utöver dessa sjöar har områden även LIS-områden pekats ut i anslutning till tätorter och 
större byar dels utmed Västerdalsälven, dels i anslutning till små vattendrag: 

- Område A vid Äppelbo (vid Västerdalsälven, vattendraget Noret samt ett mindre 
vattendrag) 

- Område B vid Vansbro (vid Västerdalälven, Vanån samt små vattendrag) 
- Område C vid Dala-Järna (vid Västerdalälven, Hulån samt små vattendrag)  
- Område D vid Snöån (vid Snöån) 
- Område E vid Nås (vid små vattendrag) 
- Område F vid Lindesnäs (vid Äskan samt små vattendrag) 
- Område G vid Sågen och Laxtjärn (vid Svartälven och Laxtjärnen)       
- Område H vid Högåsflån  
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Avgränsning av LIS-områden 
Kommunen har valt att studera tänkbara LIS-områden grundligt, för att underlätta för 
kommunens bygglovhandläggare att handlägga dispensärenden respektive detaljplaner inom 
strandskyddat område. Grunden för detta arbete beskrivs närmare i avsnitt 2.3 Inventering och 
avgränsning av LIS-områdena.  

När det gäller utpekade områden i anslutning till tätorterna och större byar så är huvuddelen 
av dessa områden avstyckade tomter som inte är bebyggda, men som ligger inom strand-
skyddsområde. De avgränsningar som redovisas på följande kartor ska dock tolkas i det 
enskilda fallet. Avgränsningar är gjorda utifrån att läsas i en ungefärlig skala på 1:50 000.  

Beskrivning av LIS-områdena 
På efterföljande sidor beskrivs samtligs utpekade LIS-områden utifrån utpekade sjöar 
respektive utpekade områden i anslutning till kommunens tätorter. 

Sjöarna beskrivs översiktligt varefter möjlig landsbygdsutveckling anges. Planförhållandena 
för respektive sjö beskrivs och en kort kommentar ges angående skillnaderna mellan den nu 
aktuella LIS-planen och tidigare LIS-plan. Därefter beskrivs föreslagna LIS-områden mer i 
detalj för befintliga förhållanden och därefter ges rekommendationer för LIS-områdena. Vissa 
områden har dock inte hunnits inventeras innan marken snötäcktes. Dessa områden beskrivs 
utifrån flygfoton och kommer att inventeras före utställningen av planförslaget.  

Vid all hantering av ärenden rörande LIS-områden gäller: 

- Vid nytillkommande bebyggelse ska alltid passage för allmänheten finnas utmed 
stränder.  

- Inga öar, näs och mindre uddar ska tas i anspråk till tomtplats. 
 

Nedan redovisas teckenförklaring för delområdeskartorna på följande sidor: 
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1 Busjön 
Övergripande områdesbeskrivning  
Busjön ligger strax nordväst om Äppelbo och har en yta på cirka 625 ha. På grund av närheten 
till kommunens tätorter har sjön länge varit av intresse för byggandet av fritidshus. Delar av 
strandområdena har redan bebyggts tätt. 

Naturen runt sjön är varierad med både granskog, tallskog och sumpmarker. Södra delen av 
Busjön utgörs av myr- och våtmarker. På flera ställen finns sandstränder, bl.a. den populära 
badplatsen vid Ticknäsviken på östra sidan.  

Busjöåsen, benämnd Äppelboåsen i äldre inventeringar, ligger utmed sjöns nordöstra strand 
och löper ut i sjön vid Haren. Åsen har en vacker landskapsbild och ett attraktivt läge vid sjön. 
Åsen fortsätter under vattnet och dyker upp i sjöns södra ände där Lämåsen når upp 14 m över 
Busjön. 

Området kring Södra Skåltjärnen och udden i norr vid Haren utgör ett riksintresse för kultur-
miljövården, (Busjön K117), som är en fornlämningsmiljö med stora gravfält. Ett flertal 
fornlämningar finns inom området. På åsspetsen vid Haren ligger ett gravfält från järnåldern. I 
området finns ytterligare fornlämningar.  

Vid norra delen av sjön ligger de gamla fäbodmiljöerna Larsmorheden och Storkyan, som 
båda är värdefulla kulturmiljöer. I nordöstra delen av Storkyan i anslutning till Busjöns strand 
finns en stenåldersboplats. 

Busjön ingår även i ett område benämnt ”Västerdalälven uppströms Hummelforsen”. Älven 
med käll- och biflöden, där Busjön ingår, är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 §. 
Denna riksintressebestämmelse avser att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål inte får utföras.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin närhet till Äppelbo sedan länge haft hög attraktivitet för kommun-
invånarna för både permanentbebyggelse och fritidsboende. Kollektivtrafik och viss service 
finns i Äppelbo. LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, både 
permanentbebyggelse och fritidsbebyggelse.  

Tre olika delområden redovisas, som vart och en innehåller ett antal mindre områden som 
bedöms lämpliga för utbyggnad: 

- Busjön N vid Lillsjön 

- Busjön SV vid Långmoren  

- Busjön SO vid Råholen 
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Kartan redovisar Busjön och de tre delområdena med LIS-områden  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen ingår södra delen av Busjön i den fördjupade 
områdesstudien för Äppelbo. I övrigt är befintliga bebyggelseområden utmed stränderna 
markerade, liksom kulturmiljöns riksintresse i nordöst. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Busjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling. Ett 
antal stora sammanhängande ututvecklingsområden pekades ut.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har utvecklingsområdena preciserats och delats upp. 
Områdena har utgått runt Hunutjärnen och stora delar av området runt Bustjärnen. Vissa 
områden har tillkommit, främst utmed vägen utmed östra stranden (ovanför vägen, ej mellan 
stranden och vägen) samt två mindre områden vid Busjöåsen.  

Busjön N vid Lillsjön  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Busjöns norra ända, Lillsjön, föreslås åtta mindre LIS-områden för fritidsbebyggelse. 
Områdena ligger i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper, och väl avskilda från 
strandområdet. Samtliga LIS-områden utom 1f nås via befintliga vägar. El finns inom delar av 
området.  

LIS-området norr om Bustjärnen (1a) ligger mellan mindre allmän väg och befintlig byväg. 
På östra sidan av byvägen finns område med fångstgropar (enligt Skogsstyrelsens underlag). 
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LIS-områdena vid norra delen av Busjöåsen (1b, 1e, 1f, 1g och 1h) berör i öster Busjöåsen, 
som är en värdefull naturmiljö. Områdena har avgränsats så att de inte berör den upphöjda 
åsryggen.  

LIS-områdena i Storkyan (1c och 1d) ligger mellan mindre allmän väg och befintlig be-
byggelse. Båda områdena ligger inom kulturmiljöintresset Storkyan, en äldre fäbodmiljö. 
Område 1c ligger i närheten av en stenåldersboplats. 

Tre LIS-områden på Busjöåsen (1f - 1 h) ligger inom kulturmiljöns riksintresse, medan ett 
område (1e) ligger helt nära riksintresset. Samtliga dessa LIS-områden ligger i direkt anslut-
ning till befintlig bebyggelse, och avgränsas i öster av befintliga vägar så att själva åsryggen 
inte berörs. Område 1h ligger norr om en boplatslämningar vid stranden, som dock är 
bebyggd med ett fritidshus. 

Befintliga förhållanden 
Från område 1a har man utsikt över Bustjärnen. Från de övriga LIS-områdena har man utsikt 
över Busjön.  

LIS-områdena inom området Busjön N vid Lillsjön utgörs av skogsmark som ligger i anslut-
ning till mindre eller större bebyggelsegrupper. De flesta områdena är bevuxna i huvudsak 
med gles tallskog, område 1c utgörs dock till del även av björkskog. Skogen går i allmänhet 
ända ner till stranden. I norra delen av sjön, vid område 1b, finns vass i strandområdet.  
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Vid planering av tomtplatser i anslutning till Busjöåsen ska särskild hänsyn tas till åsbildningen, 
grundvattenförekomst och landskapsbilden.  

Vid uppförande av ny bebyggelse inom LIS-områdena 1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 1g och 1h behöver 
kulturmiljövärden särskilt beaktas och behovet av arkeologisk utredning prövas. 

Busjön SV vid Långmoren 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Busjöns västra strand i anslutning till Långmoren föreslås fem LIS-områden (1i, 1j, 1k, 
1L och 1m). Områdena ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena inom området Busjön SV vid Långmoren utgörs av skogsmark. Område 1i är 
gles, gallrad tallskog, område 1j och 1k är ung tallskog. Område 1L utgörs av tät, blockrik 
blandskog med tall, björk och gran. Område 1m är en ungskog av tall, med enstaka äldre 
tallar. Samtliga områden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och är utformade så att 
strandområdet inte ingår. Skogen går ända ner till stranden, men utblickar genom skogen ger 
utsikt över Busjön.  

 

 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.   
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Busjön SO vid Råholen 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Busjöns östra strand föreslås sex små LIS-områden i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Den nya bebyggelsen föreslås i första hand förläggas på ovansidan av den befintliga vägen. 
Områdena är så lokaliserade och utformade att passagemöjligheter finns både ner till och 
utmed stranden och också upp i den vidsträckta skogsmarken. 

Vid lilla Ticknäset finns ett LIS-område som till del redan har ianspråktagits för bebyggelse. 

Längst i norr finns ett LIS-område på sjösidan av vägen. Här är strandområdet bredare och 
passagemöjligheter kan ordnas utmed stranden. 

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena inom området Busjön sydost vid Råholen utgörs av skogsmark, främst gran-
skog i de södra delarna och tallskog i de norra. Området är bebyggt med ett flertal fritidshus. 
Alla LIS-områdena utom det nordligaste (1n) och det sydligaste (1s) ligger avskilda från 
stranden, vilket gör att utsikten över sjön delvis skyms av skog och befintlig bebyggelse.  

  

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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2 Stora Flögsjön 
Övergripande områdesbeskrivning 
Stora Flögsjön är belägen i nordvästra delen av Vansbro kommun och sjöns norra del ligger i 
Malung-Sälens kommun. Sjöns totala yta är cirka 77 ha, varav cirka 38 ha inom Vansbro 
kommun. Sjön avvattnas av Flögan. Sjön ligger i delvis kuperad, barrskogsklädd terräng och 
med delvis sanka partier, särskilt i den del som ligger i Malung-Sälens kommun. Utmed 
sydöstra stranden ligger några enstaka fritidshus. Sjön nyttjas för fritidsfiske.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är attraktivt för kommuninvånarna för fritidsboende med närhet till vidsträckta 
skogsmarker och med attraktivt fritidsfiske.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av fritidsbebyggelse. 

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen finns inga särskilda intressen utpekade vid Stora 
Flögsjön, men norr om sjön redovisas utredningsområde för vindkraft.   

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inte Stora Flögsjön med bland utvalda sjöar för lands-
bygdsutveckling.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Stora Flögsjöns sydöstra sida föreslås tre LIS-områden, i anslutning till befintlig bebygg-
else. Vid sjöns sydvästra ett LIS-område i anslutning till befintlig skogsbilväg.  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Stora Flögsjön utgörs av skogsmark med nya hyggen för område 2a-2c. På 
del av område 2a finns även tallskog och ungskog av tall. Område 2d utgörs av likåldrig 
tallskog.  
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov. 

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område 2d.  
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3 Van  
Övergripande områdesbeskrivning 
Sjön Van är belägen i norra delen av Vansbro kommun och dess norra del ligger i Mora 
kommun. Sjöns totala yta är cirka 412 ha, vilket omfattar både Mora och Vansbro kommun. 
Sjön, som delvis är en del av Vanån, ligger i kuperad, barrskogsklädd terräng och avvattnas 
söderut av Vanån. Stränderna är bebyggda med mindre, spridda bebyggelsegrupper av 
fritidshus. Vid Van finns en större bebyggelseansamling. Längs sjöns östra strand och utmed 
Vanån finns en nedlagd del av Inlandsbanan, som används som dressinspår. Utmed östra 
stranden går även riksväg 26.  

Van-Vanån är av riksintresse för kulturmiljön och utgörs av fornlämningsmiljö med strand-
nära boplatser av stenålderskaraktär, enstaka lågtekniska järnframställningsplatser. Bland 
annat finns ett gravfält vid Torsnäset, slaggförekomster vid Van samt fäbodlämning vid 
Vansliden,  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är attraktivt för bl.a. kommuninvånarna för fritidsboende, med närhet till vidsträckta 
skogsmarker. 

LIS-områden pekas ut på västra och östra stranden för utbyggnad av fritidsboende.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas riksintresse för kulturvård kring hela Van 
och utloppet i söder till Vanån. Bebyggelseområden redovisas i södra delarna av sjön och 
område med värdefulla grusåsar finns i sydost.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns Van inte med bland utvalda sjöar för landsbygdsut-
veckling.  

Föreslagna LIS-områden 
Ett flertal mindre LIS-områden föreslås utmed Vans västra strand och två områden på östra 
stranden. Samtliga områden är komplettering av befintlig bebyggelse. De ligger inom 
kulturmiljö av riksintresse.  

LIS-områdena 3a, 3b och 3c ligger inom fäboden Stövlingsvallen, tidigare kallad Wansberget. 
Område 3d ligger i anslutning till fäboden Kilfallet. LIS-områdena vid Olarsvallen 3g, 3h i 
och 3i ligger inom fäboden Olarsvallen. Olarsvallen är även utpekad av länsstyrelsen som 
värdefull kulturmiljö (fäbodmiljö) och LIS-områdena 3h och 3i ligger inom det utpekade 
objektet.  

El finns inom delar av området.  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Van utgörs av barrskog. Ett flertal av områdena omfattar ungskog av tall 
med lövinslag (delområde 3a, 3c-e) samt gallrad yngre tallskog (delområde 3f). Område 3b 
utgörs av flerskiktad äldre barrskog med fältskikt av husmossa med blåbärsris. Område 3g 
utgörs av barrskog med lövinslag, varav ett mindre område med grov asp. Område 3h är ett 
kalhygge med enstaka större naturvårdsträd. Område 3i utgörs av ungskog (gran och björk) 
med enstaka större naturvårdsträd. Område 3j utgörs av barrskog/ungskog med lövinslag och 
några äldre tallar. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov. 

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område 3a.  

Naturvärdesinventering bör utföras i fortsatt planering för område 3g, 3h och 3i. 

Vid uppförande av ny bebyggelse inom LIS-områdena 3a, 3b, 3c, 3g, 3h och 3i behöver 
kulturmiljövärden särskilt beaktas och behovet av arkeologisk utredning prövas.   
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4 Stora Säxen 
Övergripande områdesbeskrivning 
Stora Säxen ligger öster om riksväg 26 ca 1 mil norr om Vansbro och har en yta på cirka 465 
ha. Bebyggelse finns spridd längs Östra stranden. Udden i norr ingår i Lill-Gnupens urskogs-
område. Även nordost och nordväst om sjön finns skogsområden med stora värden enligt 
skriften Vildmarksriket. Längs västra sidan går en högspänningsledning. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har god tillgänglighet från väg 26 och är intressant för fritidsboende med närhet till 
stora orörda skogsområden, Vildmarksriket.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av främst fritidsbebyggelse. 

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas två större områden med naturvärden norr 
och nordväst om Stora Säxen.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Stora Säxen i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling. 
Två områden, ett i sydväst och ett i nordväst, har pekats ut.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har tidigare områden, som inte låg i anslutning till 
befintlig bebyggelse utgått, och i stället har tre mindre områden i anslutning till befintlig 
bebyggelse på östra stranden pekats ut som lämpliga för komplementering av befintlig 
bebyggelse.  

Föreslagna LIS-områden 
Tre LIS-områden föreslås på ovansidan av den väg som går längs Stora Säxens nordöstra 
strand, i anslutning till befintlig bebyggelse. Två av områdena (4b och 4c) ligger inom 
vidsträckta skogsområden med friluftslivsvärden och ingår även i ett naturskogsparti utpekat 
av Länsstyrelsen.  

Befintliga förhållanden  
Det norra LIS-området (4a) utgörs av tät tallskog. De två södra områdena (4b och 4c) utgörs 
av glesare, uppväxt tallskog.  

 
Strandparti vid Stora Säxen, nedanför vägen utmed östra stranden 



Tematiskt tillägg till översiktsplan  
- Områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden – LIS-områden  juni 2015  
 

27 
 

 

 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov. Större samlad utbyggnad kräver detaljplaneläggning. 

Naturvärdesinventering bör utföras i fortsatt planering för områdena 4b och 4c. 
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5. Hulen  
Övergripande områdesbeskrivning 
Hulen (280 ha) ligger inom ett sjörikt område ett par kilometer norr om Dala-Järna som 
omfattar sjöarna Hulen, Marsjön, Skramsen och Gänsen. På grund av närheten till Dala-Järna 
har ett stort antal fritidshus byggts runt sjöarna.  

Kring Hulen finns flera skogsområden med stora värden enligt skriften Vildmarksriket. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin relativa närhet till Dala-Järna varit attraktivt för kommuninvånarna för 
fritidsboende.  

LIS-områden pekas ut på norra sidan av Hulen för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, 
främst fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen finns bebyggelseområden redovisade vid Hulen.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Hulen i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: Vid Hulen har mindre precisering gjorts av tidigare föreslagna områden, 
dessutom har några mindre områden lagts ut som komplettering till befintlig bebyggelse.  

Föreslagna LIS-områden 
Längs Hulens norra sida föreslås fem LIS-områden, varav alla ligger i anslutning till 
befintliga fritidshus  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Hulen i nordväst (5a, 5bI och 5bII) utgörs av tallskog som ingår i ett natur-
skogsparti utpekat av Länsstyrelsen. Områdena i nordost är av varierande karaktär gles 
tallskog (5c och 5d) respektive tät, yngre tallskog (5e). Alla LIS-områdena utom det östligaste 
(5e) ligger på ovansidan av vägar och därmed avskilda från stranden. Område 5e är utformat 
så att strandområdet inte ingår.   

 
Befintlig stuga i anslutning till områden 5c och 5d vid Hulen. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov. 

Naturvärdesinventering bör utföras i fortsatt planering för områdena 5a, 5bI och 5bII.  
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6 Marsjön 
Övergripande områdesbeskrivning 
Marsjön (49 ha) ligger inom ett sjörikt område ett par kilometer norr om Dala-Järna som 
omfattar sjöarna Hulen, Marsjön, Skramsen och Gänsen. På grund av närheten till Dala-Järna 
har ett stort antal fritidshus byggts runt sjöarna.  

Sydväst om Marsjön finns en biotopskyddad äldre naturskogsartad tallskog. 

Marsjön nyttjas för fritidsfiske.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin relativa närhet till Dala-Järna varit attraktivt för kommuninvånarna för 
fritidsboende.  

LIS-områden pekas ut vid nordvästra sidan av Marsjön för att möjliggöra utbyggnad av 
bostäder, främst fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen finns bebyggelseområden redovisade vid nordöstra 
delen av Marsjön.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Marsjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: Vid Marsjön har de tidigare utpekade utvecklingsområdena vid östra stranden 
preciserats och delats upp, utvecklingsområdet på västra stranden har utgått (svåråtkomligt 
utan anknytning till befintlig bebyggelse).  

Föreslagna LIS-områden 
Längs Marsjöns nordvästra sida föreslås tre LIS-områden, i närheten till befintliga fritidshus.  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Marsjön utgörs av skogsmark, med gles tallskog i norra och södra 
delområdet (6a och 6c) respektive tätare tallskog i det mellersta (6b). Två områden, (6a och 
6b), ligger på ovansidan av en väg, och är därmed avskilda från stranden. Det södra området 
(6c) är utformat så att strandområdet inte ingår.   

 
Befintlig bebyggelse inom område 6c vid Marsjön. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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7 Skramsen 
Övergripande områdesbeskrivning 
Skramsen (184 ha) ligger inom ett sjörikt område ett par kilometer norr om Dala-Järna som 
omfattar sjöarna Hulen, Marsjön, Skramsen och Gänsen. På grund av närheten till Dala-Järna 
har ett stort antal fritidshus byggts runt sjöarna.  

Skramsen nyttjas för fritidsfiske.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin relativt närhet till Dala-Järna varit attraktivt för kommuninvånarna för 
fritidsboende.  

LIS-områden pekas ut vid södra sidan av Skramsen för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, 
främst fritidsbebyggelse,   

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas bebyggelseområde utmed västra stranden.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Skramsen i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: I den gällande LIS-planen finns större sammanhängande området på Skramsens 
västra strand, dessa föreslås utgå på grund av att området är svåråtkomligt och glest 
bebyggt. Området vid Vargklövet har preciserats och ett mindre nytt område föreslås i sydost.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Skramsens södra sida föreslås tre LIS-områden. Samtliga ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. El finns inom delar av området. 

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Skramsen utgörs av tallskog. Skogen går ner till stranden. Områdena är 
utformade så att strandområdet inte ingår.   

 
Del av stranden i anslutning till område 7b vid Skramsen. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område 7b, enstaka 
bostadshus kan dock om så bedöms lämpligt uppföras i anslutning till bebyggelsen norr om området. 
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8 Gänsen 
Övergripande områdesbeskrivning 
Gränsen (320 ha) ligger inom ett sjörikt område ett par kilometer norr om Dala-Järna som 
omfattar sjöarna Hulen, Marsjön, Skramsen och Gänsen. På grund av närheten till Dala-Järna 
har ett stort antal fritidshus byggts runt sjöarna.  

I Gänsen sticker Vifarnäsudden ut, en halv km lång och endast några tiotal meter bred 
åsbildning. Udden ger ett nästan parkartat intryck där tallarna visserligen inte är grova men 
säkert över hundra år gamla. Frapperande i markvegetationen är de kortvuxna kråkris-
mattorna. 

Vid Gänsens norra strand finns rester av en järnframställningsplats med mycket slagg. Fynd 
av gamla stockbåtar har gjorts vid flera av sjöarna. Gänsflotten söder om Gänsen tas upp i 
länsstyrelsens våtmarksinventering (klass III).  

Vid Gänsens södra strand ligger en badplats. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin relativt närhet till Dala-Järna och väg 570 mot Leksand varit attraktiva 
för kommuninvånarna för fritidsboende.  

LIS-områden pekas ut vid västra och sydöstra sidan av Gänsen för att möjliggöra utbyggnad 
av bostäder, främst fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen finns bebyggelseområden redovisade vid Hulen, 
nordöstra delen av Marsjön, och västra sidan av Gänsen.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Gänsen i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: Vid Gänsens västra strand har tidigare utpekade utvecklingsområden 
preciserats (bl.a. med hänsyn till låglänta, fuktiga partier) och området innanför Länsta-
holmen har utgått (svårtillgängligt och kräver detaljplaneläggning). 

Föreslagna LIS-områden 
Längs Gänsens västra sida föreslås fyra LIS-områden och vid sydöstra sidan ett LIS-område. 
Samtliga ligger i anslutning till befintliga fritidshus. El finns inom delar av området. 

Befintliga förhållanden 
De fyra LIS-områdena vid Gänsens västra sida utgörs av tät blandskog (8a), tät, ung tallskog 
(8b och 8c) respektive nyligen avverkad skog med enstaka stora tallar (8d). Område 8a ligger 
på ovansidan av en väg, avskilt från stranden. Övriga områden är utformade så att strand-
området inte ingår.  
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område 8d.  
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9. Storsjön 
Övergripande områdesbeskrivning 
I anslutning till Storsjön ligger Snöå bruk. Storsjön inklusive Översjön har en yta på cirka 201 
ha. Runt sjön finns ett 30-tal fritidshus. Den västra stranden är ganska sank.  

Snöå bruk är av stort kulturhistorisk intresse och det finns lämningar bl.a. stångjärnssmedja, 
sågverk, kvarn dammar och en herrgårdsanläggning. Här finns ett fritidscentrum med vandrar-
hem, golfbana, skidskyttebana och skogsarbetarby.  

Utmed sydöstra stranden av sjön går en vandringsled i anslutning till befintlig väg. 

På norra sidan låg de gamla fäbodarna Sörbergsbodarna och Pålsbodarna, som är övrig kultur-
lämning enligt Riksantikvarieämbetets register.  

Sjön nyttjas för fritidsfiske.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Byggnation i anslutning till Snöå bruk kan förstärka Snöåns status som fritidscentrum och ge 
underlag till den service som finns inom bruksområdet och i Dala-Järna. 

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas området kring Snöå bruk, som område av 
intresse för friluftsliv. De föreslagna LIS-områden, som ligger utanför gällande detaljplan, 
ingår inte i det utpekade friluftlivsintresset. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns två större sammanhängande LIS-områden redovisade 
utmed sydöstra stranden av Storsjön. Området kring Snöå bruk är detaljplanelagt och delar av 
det utpekade LIS-området har redovisats som mark som är planlagd som naturmark 
(NATUR).  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har området i nordost vid Sörbergsbodarna utgått (en 
ev. utveckling i detta område bör knytas till befintlig bebyggelse och kan ske utanför 
strandskyddet).  

Föreslagna LIS-områden 
Längs Storsjöns södra sida föreslås fyra LIS-områden, i närheten av befintliga fritidshus samt 
två områden i anslutning till Snöå bruk inom detaljplanelagt område. 

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Storsjön utgörs av skogsmark. Område 9a och 9b ligger inom gällande 
detaljplan inom område som utgörs av allmän platsmark (NATUR). Det östligaste (9f) är 
delvis ett hygge, delvis tät, ung tallskog. De två mellersta (9d och 9e) är tät, ung, tallskog och 
det västligaste (9c) utgörs av uppväxt blandskog. Längs stranden går en grusväg, som även är 
vandringsled. LIS-områdena ligger på ovansidan av denna väg och är därmed avskilda från 
stranden.  
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Upprättande av ny detaljplan krävs för utbyggnad inom område 9a och 9b.  

Hänsyn ska tas till vandringsleden. 
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10 Älgsjön  
Övergripande områdesbeskrivning 
Strax norr om E 16 mellan Äppelbo och Vansbro ligger sjöarna Halsjön (131 ha), Älgsjön 
(84 ha), Idsjön (63 ha) och Vassgalen (135 ha). Dessa sjöar har varit populära att bygga 
fritidshus vid, på grund av sin närhet till tätorterna.   

Norra delen av Älgsjön utgörs delvis av sankmarker.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin närhet till Äppelbo och Vansbro länge varit attraktiva för kommun-
invånarna för fritidsboende.  

LIS-områden pekas ut vid östra delen av Älgsjön för att möjliggöra utbyggnad av fritids-
bostäder.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas våtmarker norr om Älgsjön.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Älgsjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har ett större utvecklingsområde på västra sidan utgått 
(kräver detaljplaneläggning). Områden på östra sidan har preciserats och ytterligare ett 
område har tillkommit.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Älgsjöns sydvästra sida föreslås två LIS-områden för fritidsbebyggelse, som ligger i 
anslutning till befintliga fritidshus.  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid utgörs av tallskog som går ända ner till stranden och är utformade så att 
passagemöjligheter finns utmed denna.  

 
 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

  



Tematiskt tillägg till översiktsplan  
- Områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden – LIS-områden  juni 2015  
 

39 
 

11 Idsjön  
Övergripande områdesbeskrivning 
Strax norr om E 16 mellan Äppelbo och Vansbro ligger sjöarna Halsjön (131 ha), Älgsjön 
(84 ha), Idsjön (63 ha) och Vassgalen (135 ha). Dessa sjöar har varit populära att  

Vid södra delen av Idsjön finns bitvis sankmarker. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin närhet till Äppelbo och Vansbro länge varit attraktiva för kommun-
invånarna, främst för fritidsboende. LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av 
fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas ett större område med naturvärden 
(våtmark) i södra delen av Idsjön.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Idsjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har tidigare områden preciserats och delats upp. Ett 
område i nordost har utgått och ersatts av ett nytt område i vägkorset mot Älgsjön. 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Idsjöns sydvästra sida föreslås tre LIS-områden. Samtliga är avsedda för fritidsbe-
byggelse och ligger i anslutning till befintliga fritidshus 

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena ligger avskilda från stranden av en väg och utgörs av ung tallskog (11a och 
11b) respektive gallrad tallskog (11c). Utsikten över sjön skyms delvis av skog, särskilt från 
område 11a. 

 
Skogsmark vid vägen utmed Idsjöns östra strand. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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12. Halsjön  
Övergripande områdesbeskrivning 
Strax norr om E 16 mellan Äppelbo och Vansbro ligger sjöarna Halsjön (131 ha), Älgsjön 
(84 ha), Idsjön (63 ha) och Vassgalen (135 ha). Dessa sjöar har varit populära att bygga 
fritidshus vid, på grund av sin närhet till tätorterna.   

Runt Vassgalen finns ett antal myrar som tas upp i länsstyrelsens våtmarksinventering (klass 
II).  

Sydost om Skamrisberget ner mot N och S Hällsjön ligger ett myrområde vars centrala delar 
utgörs av en halvö i sjön.  

Runt sjöarna finns bitvis sankmarker och mindre sumpskogsområden. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin närhet till Äppelbo och Vansbro länge varit attraktiva för kommun-
invånarna, främst för fritidsboende. LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av 
främst fritidsbostäder.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av bostäder vid västra sidan Halsjön. 

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas ett större område med naturvärden 
(våtmark) mellan Halsjöns nordvästra del och Idsjöns södra del.   

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Halsjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har utvecklingsområdet vid Halsjön utgått (åsbildning) 
och ersatts av tre nya områden.  

Föreslagna LIS-områden 
Längs Halsjöns västra sida föreslås tre LIS-områden för fritidsbebyggelse. Samtliga ligger i 
anslutning till befintlig fritidsbebyggelse och är utformade så att passagemöjligheter finns 
utmed stranden. 

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Halsjön utgörs av skogsmark. Det nordligaste området (12a) är en 
avverkad, blockig sluttning, med ett skogsbälte längs stranden. Det mittersta området, 12b, 
utgörs av högväxt tallskog och det sydligaste, 12c, av tät ungskog. Samma typ av skog går 
ned till stranden. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område 12b.  
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13 Vassgalen  
Övergripande områdesbeskrivning 
Strax norr om E 16 mellan Äppelbo och Vansbro ligger sjöarna Halsjön (131 ha), Älgsjön 
(84 ha), Idsjön (63 ha) och Vassgalen (135 ha). Dessa sjöar har varit populära att bygga 
fritidshus vid, på grund av sin närhet till tätorterna. Runt Vassgalen, som även benämns 
Vassgaln, finns ett antal myrar som tas upp i länsstyrelsens våtmarksinventering (klass II).  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har med sin närhet till Äppelbo och Vansbro länge varit attraktiva för kommun-
invånarna, främst för fritidsboende men till del även för permanentbebyggelse. LIS-område 
pekas ut i sydöstra delen av Vassgalen för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, både 
fritidsbebyggelse och permanentbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
Den kommuntäckande översiktsplanen redovisar bebyggelse vid sydöstra delen av Vassgalen.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Vassgalen i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: ett större område på västra sidan av Vassgalen har utgått (svåråtkomligt 
område som kräver detaljplaneläggning). Ett nytt område tillkommit på östra sidan vid 
Vassgalen. 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Vassgalens sydöstra strand sida föreslås två LIS-områden för fritidsbebyggelse alternativt 
permanentboende. Område 13a ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. I närområdet till 
område 13b finns några fritidshus. Båda områdena är utformade så att passagemöjlighet finns 
utmed stranden.  

Befintliga förhållanden 
LIS-område 13a vid Vassgalen utgörs av storblockig, gles tallskog, som går ända ner till 
stranden. Området berör inga våtmarker. Område 13b, som utgörs av ett hygge på ett höjd-
parti, med gles återväxt av tall och gran. Nedanför område 13b, längs stranden, finns ett bälte 
av hög tallskog, som huvudsakligen ligger utanför LIS-området.  

 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område 13b.  
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14. Mellansjön 
Övergripande områdesbeskrivning 
Mellansjön ligger ett par kilometer nordöst om Vansbro. Vid Mellansjön finns fem fritidshus. 
Söder om sjön går Västerdalsbanan. Stora partier runt sjöarna utgörs av sankmark. 

Vid Mellansjöns nordvästra strand finns en nyckelbiotop. Mellansjön nyttjas för fritidsfiske. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är med sin närhet till Vansbro samtidigt med närhet till skogsmark och fiske attrak-
tivt för kommuninvånarna för fritidsboende. LIS-områden pekas ut för att möjliggöra 
utbyggnad av fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen är området söder om sjön utpekat som intresse för 
friluftslivet.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Mellansjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling. 
Kommentar: ett större område på västra sidan av Mellansjön har utgått (svåråtkomligt 
område som kräver detaljplaneläggning). Området vid sjöns östra sida har preciserats. 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Mellansjöns östra sida föreslås tre LIS-områden, i närheten av befintliga fritidshus.  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena 14a och 14c utgörs av äldre tallskog. 14b är ungskog av tall. Två av områdena, 
(14a och 14b), ligger väl avskilda från stranden. Det södra området (14c) är avskilt från 
strandområdet av mindre väg. 

 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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15. Nåsen 
Övergripande områdesbeskrivning 
Nåsen (140 ha) ligger strax nordväst om Nås. Ett 30-tal fritidshus och några hus för perma-
nentboende är byggda runt den sydöstra delen av sjön. Vid sydöstra ändan finns även en 
badplats. 

Odlingslandskapet norr om Nås, på ömse sidor om Västerdalälven, är en kulturmiljö av 
riksintresse. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är med sin närhet till Nås attraktivt för kommuninvånarna för både permanent-
bebyggelse och fritidsboende. Kollektivtrafik och viss service finns i Nås. LIS-områden pekas 
ut för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, både permanentbebyggelse och fritids-
bebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen gränsar sydöstra delen av Nåsen till den fördjupade 
områdesstudien för Nås.  I övrigt är befintliga bebyggelseområden upp till Rudhålet på södra 
stranden och till Ormnäsudden på nordöstra stranden markerade. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Stor-Nåsen i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling. 
Flera utvecklingsområden pekades ut.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har utvecklingsområdena preciserats och delats upp. 
Nya mindre områden har pekats ut i anslutning till befintlig bebyggelse på nordöstra 
stranden, varav ett område ligger inom fördjupningen för Nås samhälle.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid södra delen av Nåsen föreslås sju LIS-områden längs norra stranden och fyra längs södra. 
De flesta ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, dock inte områdena 15a, 15b och 15h. El 
finns inom delar av området. 

LIS-område 15g tangerar riksintresse kulturmiljö, men berör inte odlingslandskapet, som 
utgör motiv för riksintresset. 

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Nåsen utgörs av skogsmark, huvudsakligen tät tallskog i områdena 15a och 
15d, både tät och glesare tallskog i område 15b, tät barrskog med både tall och gran i 
områdena 15c, 15f, 15g, 15j och 15k, gles, uppväxt tallskog i område 15h, tät granskog i 
område 15e samt hygge i område 15j.  

Skogen går ner till stranden. LIS-områdena 15a, 15b, 15f, 15g och 15k ligger på ovansidan av 
vägar och är därmed avskilda från stranden. Resterande områden är utformade så att 
strandområdet inte ingår.  

Väster och nordväst om Kvarnnäset finns äldre gruvor/upplag med sulfidmalm, vilket innebär 
markföroreningar.  
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område 15a, 15b och 
15h.  
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16 Mellanvakern  
Övergripande områdesbeskrivning 
Mellanvakern ligger cirka 15 km sydväst om Vansbro. Mellanvakern har sammanlagt en yta 
på cirka 83 ha. Bebyggelsen vid sjön är koncentrerad till byn Mellanvakern som ligger öster 
om sjön.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är attraktivt för kommuninvånarna för fritidsboende med närhet till vidsträckta 
skogsmarker.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen är ett bebyggelseområde utpekat vid byn Mellarn-
vakern. Mellanvakern är en finnbosättning som har funnits sedan åtminstone början av 1700-
talet. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Mellanvakern i utvalda sjöar för 
landsbygdsutveckling. Utvecklingsområden pekades ut vid byn Mellanvakern  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har utvecklingsområdet vid Mellanvakern preciserats 
och anpassats till befintlig bebyggelse i byn.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Mellanvakerns nordöstra sida föreslås två LIS-områden, i anslutning till befintlig 
bebyggelse. El finns inom delar av området. 

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Mellanvakern utgörs av blandskog på tidigare betesmarker. Skogen går ner 
till stranden. Direkt öster om det ena området ligger ett sumpskogsparti. 

LIS-områdena ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och strandområdet ingår inte.  

 
Bebyggelsen vid Mellanvakern är vackert belägen, i ett öppet landskap på en höjd ovanför sjön.  
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov. Bebyggelsens lokalisering och utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse i 
Mellanvakern.  
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17 Östervakern 
Övergripande områdesbeskrivning 
Östervakern ligger cirka 15 km sydväst om Vansbro. Vid Östervakerns södra ända ligger det 
gamla stationssamhället Vakern och Inlandsbanan (som inte trafikeras) passerar öster om 
sjön. Vid norra ändan, på östra sidan, låg Andersfors bruk som är av kulturhistoriskt intresse. 
Östervakern har sammanlagt en yta på cirka 178 ha. 

Runt om sjön finns ett antal hus, främst vid byarna Andersfors och Vakern, men även enstaka 
hus i andra lägen.  

I närheten av sjön, särskilt i norr, finns flera sumpskogsområden. Östervakern nyttjas för 
fritidsfiske.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är attraktivt för kommuninvånarna för fritidsboende med närhet till vidsträckta 
skogsmarker.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen är området kring Vakern vid sjöns sydspets redovisat 
som bebyggelseområde.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Östervakern i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling. 
Utvecklingsområden pekades ut vid Östervakern, dels vid Mörtbäckudden, dels utmed 
sydöstra stranden.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har ett område till kommit i Vakern, medan flera små 
områden på västra stranden utgått med hänsyn till svårigheter att uppnå strandskyddets syfte 
med passagemöjligheter.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Östervakerns norra sida föreslås ett LIS-område i närheten av befintlig bebyggelse.  
Vid sjöns sydspets föreslås två LIS-områden, ett på vardera sidan av sjön. Båda ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse. El finns inom delar av området. 

Befintliga förhållanden 
LIS-området i norra delen av Östervakern, 17a, utgörs av högväxt tallskog och är utformade 
så att strandområdet inte ingår. 

LIS-områdena på sjöns sydvästra sida, 17b och 17c, utgörs huvudsakligen av uppväxt gran-
skog. Område 17 b ligger på ovansidan av en väg och därmed avskilt från stranden. Område 
17 c är utformat så att strandområdet inte ingår. 

LIS-området i sydost vid Vakern på sjöns östra sida, 17d, utgörs av blandskog. Det ligger 
avskilt från stranden av såväl den nedlagda järnvägen som en befintlig tomt. 

Karta, se nästa sida. 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov. 

Detaljplaneläggning krävs vid utbyggnad av bebyggelse som inte ligger i anslutning av befintlig 
bebyggelse.  

Vid utbyggnad inom område 17d ska hänsyn tas till eventuella risker med järnvägstrafik på 
Inlandsbanan samt järnvägsbuller.  
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18. Bysjön - Orsalen 
Övergripande områdesbeskrivning 
Bysjön (790 ha) ligger mellan Nås och Lindesnäs öster om länsvägen. Den hänger ihop med 
sjön Orsalen (108 ha) väster om länsvägen. Runt Bysjön har ett stort antal fritidshus uppförts. 

Sjöarna står i förbindelse med den här helt oreglerade Västerdalälven och följer dess vatten-
nivå. Detta medför en naturlig variation i vattenståndet, vilket har medfört att sjön har klassats 
som riksintresse för naturvården.  

Området rymmer värdefulla stränder, skogar och myrar, samt en rik flora och fauna och är 
intressant ur geomorfologisk synpunkt. De grunda och tidvis torrlagda gyttjestränderna hyser 
en exklusiv flora samt utgör en god miljö för bland annat vadare och änder. Rikt fågelliv 
förekommer även på de blöta myrmarkerna. Området erbjuder goda förutsättningar för en 
krävande insektsfauna.  

På flera ställen bildar Nåsåsen fina sandstränder lämpade för bad. 

Runt Bysjöns norra delar finns ett flertal fornlämningar bl.a. järnframställningsplatser och 
gravhögar. 

Ett område kring Grötnäset och Närsjö är utpekat av Länsstyrelsen som värdefull kulturmiljö, 
på grund av den rika fornlämningsbilden. Även Orsala bymiljö med omgivande odlingsland-
skap är utpekat som värdefull kulturmiljö. 

Finnmarken i Ludvika och Vansbro kommuner är ett föreslaget riksintresse för friluftslivet. 
Det är ett mycket stort område, som omfattar det befintliga riksintresset Säfsnäs-Grangärde, 
men även sträcker sig längre norrut och bl.a. omfattar området kring Bysjön-Orsalen.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området har sin varierade natur och sandstränder har länge varit attraktiva för kommun-
invånarna, främst för fritidsboende men till del även för permanentbebyggelse.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, både permanentbebyggelse 
och fritidsbebyggelse. Två delområden redovisas, som vart och en innehåller ett antal 
områden som bedöms lämpliga för utbyggnad: 

- Bysjön NV vid Närsjö samt Orsalen 

- Bysjön S vid Midsjöbodarna - Sjöhägnaden 

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas befintliga sammanhängande bebyggelse-
områden i nordväst, sydväst samt på östra stranden. Sjön redovisas som riksintresse för 
naturvården och med värdefulla grusåsar i nordväst.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Bysjön, Orsalen i utvalda sjöar för 
landsbygdsutveckling. Ett långt sammanhängande ututvecklingsområde pekades ut vid 
Bysjöns västra strand och ett mindre område vid Orsalen vid Brobodarna.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har dessa utvecklingsområden utgått (svåråtkomliga). 
Ett flertal nya mindre områden har pekats ut i anslutning till befintlig bebyggelse i nordväst 
vid Närsjön-Orsala samt i sydost vid Sjöhägnaden.  
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Bysjön NV vid Närsjö samt Orsalen 

Föreslagna LIS-områden 
- Bysjön NV vid Närsjön 
Vid Bysjöns nordvästra strand föreslås fem LIS-områden längs stranden nedanför Närsjö och 
Orsala, i anslutning till befintlig bebyggelse. LIS-områdena vid Närsjö är utformade så att 
passagemöjlighet finns utmed stranden. LIS-områdena vid Orsala ligger på ovansidan av 
vägar och är därmed avskilda från stranden. El finns inom delar av området. 

Fyra av de föreslagna LIS-områdena ligger helt eller delvis inom riksintresseområdet för 
naturmiljö (18a, 18b, 18c och 18e). Område 18 d ligger nära riksintresset. Samtliga LIS-
områden ligger utanför de områden med varierande vattenstånd som motiverar riksintresset.  

Alla de föreslagna LIS-områdena ligger inom det föreslagna riksintresseområdet för frilufts-
liv, Finnmarken.  

LIS-områdena vid Närsjö (18a, 18b och 18c) ligger inom den utpekat värdefulla fornläm-
ningsmiljön Grötnäset, Närsjö, men det finns inga kända fornlämningar inom dessa LIS-
områden. 

- Orsalen 
Vid Orsalens nordöstra strand föreslås två LIS-områden lite söder om befintlig bybebyggelse i 
Orsala. LIS-områdena är utformade så att passagemöjlighet finns utmed stranden. Områdena 
ligger på en mindre platå ovan en befintlig enkel skogsväg/stig. El finns i närheten av 
områdena. 

De föreslagna LIS-områdena (18 f och 18g) ligger i anslutning till riksintresseområdet för 
naturmiljö, men utanför de områden med varierande vattenstånd som motiverar riksintresset. 
De ligger även inom utpekat värdefull kulturmiljö (Orsala, bymiljö) och inom det föreslagna 
riksintresseområdet för friluftsliv, Finnmarken.  

Befintliga förhållanden 
De flesta LIS-områdena vid nordvästra delen av Bysjön utgörs av uppväxt, relativt gles 
tallskog med fina utblickar över sjön. Område 18b ligger i anslutning till befintliga tomter och 
är endast glest beväxt. 

LIS-områdena vid Orsalen (18f och 18g) utgörs av ung tallskog. Längs stranden växer hög 
tallskog, som dock ligger utanför LIS-områdena. 

Rekommendationer 
Inom områdena 18a-18e kan enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse prövas genom 
strandskyddsdispens och bygglov.  

Inom 18f och 18g kan enstaka fritidshus/uthyrningsstugor och annan anläggning för turism i 
anslutning till bebyggelse prövas genom strandskyddsdispens och bygglov.  

Vid uppförande av ny bebyggelse inom LIS-områdena vid Närsjö (18a, 18b och 18c) behöver kultur-
miljövärdena särskilt beaktas och behovet av arkeologisk utredning prövas. För område 18a har 
Länsstyrelsen angett att arkeologisk utredning ska göras. 

Samtliga LIS-områden vid Bysjön NV och Orsalen ligger i anslutning till grusås, varför särskild 
hänsyn ska tas till grundvattenförekomst.  

Vattenståndet varierar i Bysjön varför eventuell risk för översvämning särskilt ska belysas i samband 
med bygglovprövning. 

Eventuellt anläggande av bryggor bör samordnas. 
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Bysjön S vid Midsjöbodarna - Sjöhägnaden 

Föreslagna LIS-områden  
Vid Bysjöns sydöstra strand föreslås sju LIS-områden, i anslutning till befintlig bebyggelse, 
dels vid Midsjöbodarna, dels vid Sjöhägnaden. Samtliga LIS-områden är utformade så att de 
tydligt är avskilda från stranden. De tre sydligaste områdena ligger på ovansidan av den väg 
som går längs stranden och är därmed avskilda från stranden. El finns inom delar av området.  

Område 18 h ligger delvis inom riksintresseområdet för naturmiljö, men utanför de områden 
med varierande vattenstånd som motiverar riksintresset. Områdena 18i,18j och 18k tangerar 
riksintresset.  

Samtliga föreslagna LIS-områden ligger inom det föreslagna riksintresseområdet för frilufts-
liv, Finnmarken.  
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Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Bysjön utgörs av skogsmark, huvudsakligen tät tallskog i områdena 18i, 
18j och 18k, glesare tallskog i område 18L, tät blandskog i områdena 18h och 18m samt 
hygge i område 18n.  

 

 
 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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19. Långsjön 
Övergripande områdesbeskrivning 
Långsjön ligger en dryg mil söder om Nås och har en yta på cirka 108 ha. Sydöstra delen av 
sjön ingår i ett stort riksintresseområde för friluftsliv i den södra delen av kommunen, 
Säfsnäs-Grangärde. Hela sjön ingår i ett stort, föreslaget riksintresse för friluftslivet, benämnt 
Finnmarken i Ludvika och Vansbro kommuner.  

Vid Långsjön finns två fritidshus. Dessutom finns en uthyrningsstuga vid badplatsen i västra 
ändan av sjön. Där passerar också en vandringsled. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är attraktivt för kommuninvånarna för fritidsboende, med närhet till vidsträckta 
skogsmarker.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen ligger Långsjön direkt norr om riksintresse för 
friluftsliv.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Långsjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling. Ett 
stort sammanhängande ututvecklingsområde pekades ut på norra stranden.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har detta utvecklingsområde till merparten utgått och 
preciserats till två mindre områden i direkt anslutning till befintlig fritidsbebyggelse.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Långsjön föreslås två LIS-områden på sjöns norra sida, i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 

LIS-områdena ligger inom det föreslagna riksintresseområdet för friluftsliv, Finnmarken.  

Befintliga förhållanden 
LIS-områdena vid Långsjön utgörs av tät barrskog, på en upphöjd platå med utsikt över sjön. 
Skogen går ner till stranden. LIS-områdena är utformade så att strandområdet inte ingår.   

 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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20. Flatsjön 
Övergripande områdesbeskrivning 
Flatsjön 205 ha ligger ca 2 mil söder om Vansbro inom riksintresseområdet för friluftsliv i 
den södra delen av kommunen. Väster om sjön ligger den kulturhistoriskt intressanta finnbyn 
Flatberget. Norr om Flatberget ligger en bergtäkt, som vid drift bullrar. Cirka 0,5 km väster 
om Flatsjön finns ett område som är av riksintresse för vindkraft. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är attraktivt för kommuninvånarna för fritidsboende, med närhet till vidsträckta 
skogsmarker.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av fritidsbebyggelse.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas riksintressen för friluftsliv och vindkraft 
samt värdefull kulturmiljö runt Flatberget. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Flatsjön i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling.  
Kommentar: Tidigare utpekade LIS-områden på den sydvästra stranden har preciserats och 
delats upp. Nytt område har tillkommit i öster. 

Föreslagna LIS-områden 
I sydväst föreslås tre mindre LIS-områden i anslutning till befintlig bebyggelse. Öster om sjön 
föreslås ett LIS-område söder om en befintlig bebyggelsegrupp. El finns inom delar av om-
rådet. 

LIS-områdena ligger inom ett riksintresseområdet för friluftsliv, Säfsnäs-Grangärde.  

Befintliga förhållanden 
Områdena 20a och 20b utgörs av medelålders granskog med lövinslag. Område 20c är ett 
hygge med ungskog av gran samt lövsly.  

Samtliga områden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och är utformade så att 
strandområdet inte ingår. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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21. Närsen 
Övergripande områdesbeskrivning 
Närsen är en av länets större sjöar med sina 913 ha. Den är omskriven sedan länge för sin 
skönhet. Det beror säkerligen på den säregna utformningen med mängder av öar, holmar, 
uddar och vikar. Dessutom har man fina vyer ut över sjön från de omgivande höjderna och 
från Närsens finnby. Sjöns stränder är endast sparsamt bebyggda. 

Sjön har ett stort värde för friluftslivet genom möjligheterna till fiske och båtturer i en omväx-
lande miljö och utgör en viktig del av ett riksintresseområde för friluftsliv, Säfsnäs-Gran-
gärde. Runt Närsen är en vandringsled anordnad med övernattningsstugor och slogbodar. 

Sjön är reglerad och utgör magasin för kraftverket i Närsälven.  

I närheten av sjön finns våtmarker som tas upp i länsstyrelsens våtmarksinventering samt flera 
nyckelbiotoper och sumpskogar.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Området är attraktivt för kommuninvånarna för fritidsboende, med närhet till vidsträckta 
skogsmarker.  

LIS-områden pekas ut för att möjliggöra utbyggnad av turismboende och tillhörande anlägg-
ningar eller annat fritidsboende.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas riksintresse för friluftsliv. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 ingår Närsen i utvalda sjöar för landsbygdsutveckling. Inget 
specifikt utvecklingsområde pekades ut. I beskrivningen framhålls att utveckla naturturismen 
är högt prioriterat för Vansbro kommun. Byggnation av grupper av uthyrningsstugor eller 
någon annan typ av turistanläggning skulle kunna främja friluftslivets intressen. Närmare 
lokalisering får undersökas i samband med en eventuell exploatering.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har ett utvecklingsområdena redovisats på nordvästra 
stranden.  

Föreslagna LIS-områden 
Vid Närsen föreslås ett LIS-område på sjöns nordvästra sida, i anslutning till befintlig be-
byggelse. Området bör nyttjas för uthyrningsstugor eller någon annan typ av turistanläggning. 
Vid stranden (område 21b) kan anordningar för naturturism uppföras, t.ex. slogbod, eldstad 
m.m., under förutsättning att stranden är allmänt tillgänglig.  

LIS-området ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, Säfsnäs-Grangärde.  

Befintliga förhållanden 
LIS-området vid Närsen utgörs av uppväxt tallskog, som går ner till stranden.  
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Rekommendationer 
Området bör nyttjas för utbyggnad av uthyrningsstugor eller annan form av turistanläggning. Område 
21b får endat användas för gemensamma anläggningar som t.ex. slogbod, eldstad m.m. och 
stranden nedanför vägen ska vara tillgänglig för allmänheten. Upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser krävs. 
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Område A - Äppelbo 
Övergripande områdesbeskrivning 
Äppelbo är en av kommunens fyra huvudområden. Äppelbo-området utgörs av ett stort antal 
byar: Nordibyn, Lappheden, Ovanheden, Nyåkern, Storbyn, Viforsnäset, Born, Näset och 
Rågsveden norr om älven samt Forsbäcksheden, Risheden, Opsaheden, Tuvheden, Sörom-
bäcken, Sälen, Torvallen, Roddarheden, Grossheden och Brunnsdalen på älvens södra sida. 
Den kommunala servicen är koncentrerad till Berghedenområdet. I området finns kommer-
siellservice med bl.a. livsmedelsbutik, bensinstation, matservering, café, postservice, 
vandrarhem och gårdsbutiker 

Västerdalälvens älvlandskap vid Äppelbo är av riksintresse för naturvård och friluftsliv och 
omfattas av skydd mot vattenkraftsutbyggnad. De låglänta delarna kring älven ligger inom 
riskzon för översvämning.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Att erbjuda attraktiva tomter i närhet till älven vid Äppelbo kan bidra till att fler personer 
bosätter sig i kommunen. Bostäder för helårsboende kan ge underlag till tätortens service och 
underlätta rekrytering av arbetskraft till kommunen.  

Väster om Forsbäcksheden föreslås ett LIS-område som främst är avsett för turism och rörligt 
friluftsliv. 

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen omfattar den fördjupade områdesstudien för Äppelbo 
föreslagna LIS-områden, förutom område A4, som ligger väster om områdesstudien. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inga LIS-områden utpekade i anslutning till Äppelbo.  

Föreslagna LIS-områden 
I Äppelbo föreslås fyra LIS-områden: A1 på östra sidan av vattendraget Noret (som förbinder 
Busjön med Västerdalälven) vid Ovanheden, A2 på norra sidan av Västerdalälven vid Näset, 
A3 vid Grossheden, som berörs av strandskydd för ett mindre vattendrag samt A4 vid Liss-
granstrand, som berörs av strandskydd för både Västerdalälven och ett mindre vattendrag.  

Område A4 vid Lissgranstrand ligger inom riksintresse naturmiljö och riksintresse friluftsliv 
(Västerdalälven). Område A1 vid Ovanheden ligger delvis inom dessa riksintressen. I 
närheten av område A2 finns två s.k. övriga kulturhistoriska lämningar, men lämningstypen 
tyder inte på att flera kan finnas. 

Områdena A1, A2 och A4 berörs av översvämningsrisk. Område A2 berörs även av skredrisk. 

Befintliga förhållanden1 
LIS-området vid Ovanheden A1 utgörs av jordbruksmark (gräsmark) med en lövskogsdunge 
och ett bälte av lövskog längs Noret. LIS-området vid Näset A2 utgörs av jordbruksmark 
(gräsmark) med en smal bård av lövträd längs älven. Område A3 vid Grossheden utgörs av 
två bebyggda tomter med omgivande skogsmark. Område A4 vid Lissgranstrand är öppen 
plats (grusplan, gräsmark) som är iordningsställd på privat initiativ, med slogbod och 
grillplats m.m. Även strandområdet  utgörs här av gräsmark med enstaka björkar och björksly.  

 

                                                 
1 Område A3 beskrivs utifrån flygfoton, har ej platsinventerats. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Naturvärdesinventering bör utföras i samband med fortsatt planering (detaljplaneläggning, bygglov-
ansökan eller ansökan om strandskyddsdispens) för LIS-området vid Ovanheden A1, som till del 
ligger inom riksintresse naturmiljö, med lövträdvegetation. Översvämningsrisk ska särskilt utredas för 
områdena A1 och A2 samt skredrisk för område A2. 

A4 kan bebyggas med enklare anläggningar/anordningar för turism. Endast byggnader och andra 
anläggningar som kan utsättas för översvämning får uppföras. Det byggandsfria avståndet ska vara 
12 m från vägområdet och tillstånd krävs för eventuell ny väganslutning mot allmän väg. 
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Område B - Vansbro  
Övergripande områdesbeskrivning 
Vansbro är kommunens centralort med ett rikt utbud av kommunal och kommersiell service. 
Samhället har vuxit upp kring järnvägsknuten Västerdalsbanan – Inlandsbanan. I Vansbro-
området ingår stationssamhället samt Dalasågen, Saltvik, Skamsberget, Grönalid samt 
Bomled. Förutom dessa delar ingår även i LIS-planen bebyggelsen norr om Dalasågen samt 
österut på sydsidan av Västerdalälven ner till Uppsälje. 

Västerdalälven på sträckan förbi Vansbro är en värdefull naturmiljö enligt Länsstyrelsens 
underlag. Nedströms Skifsön är värdena högre; där är Västerdalälven av riksintresse som 
naturmiljö, samt även av riksintresse för friluftsliv.  

På den plats där Skifsforsens kraftstation nu ligger fanns tidigare en massafabrik. Fabriks-
området vid Skifsforsen är utpekat i Riksantikvarieämbetes register som s.k. övrig kultur-
historisk lämning och innehåller bl.a. grunderna av ett torkhus, en kvarn samt några f.d. 
arbetarbostäder.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Att erbjuda attraktiva tomter i närhet till älven vid Vansbro kan bidra till att fler personer 
bosätter sig i kommunen. Bostäder för helårsboende kan ge underlag till tätortens service och 
underlätta rekrytering av arbetskraft till kommunen.  

Två delområden redovisas, som vart och ett innehåller ett antal mindre områden som bedöms 
lämpliga för utbyggnad: 

- Vansbro V 

- Vansbro Ö 
 

Planförhållanden 
Inget av de utpekade LIS-områdena omfattas av den fördjupande områdesstudien för Vansbro 
i den kommuntäckande översiktsplanen. Områdena inom Vansbro V ligger inom intresse-
område för friluftsliv i översiktsplanen. Områden inom Vansbro Ö ligger huvudsakligen inom 
bebyggelseområden. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns ett område vid Sännbäcken samt ett område på norra 
stranden strax väster om Skifsforsen i Västerdalälven.  
Kommentar: I nu aktuellt planförslag har området på norra stranden vid Skifsforsen utgått 
och ersatts av ett område på södra stranden. Området vid Sännbäcken bibehålls. Dessutom 
har några nya mindre områden med redan avstyckade tomter pekats ut.  

Vansbro V 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Vanån norr om Vansbro föreslås ett LIS-område B1, som utgörs av en avstyckad tomt i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Vid Västerdalälven söder om Vansbro föreslås ett LIS-
område B2, direkt söder om befintlig bebyggelse i Sännbäcken.  

Befintliga förhållanden2 
LIS-området vid Vanån B1 utgörs av skogsmark, som avskiljs från Vanån av en mindre väg. 
LIS-området vid Sännbäcken B2 utgörs av skogsmark med huvudsakligen barrskog och är 
utformat så att strandområdet inte ingår. Båda LIS-områdena ligger nära områden med 
översvämningsrisk. 

                                                 
2 Område B1 beskrivs utifrån flygfoton, har ej platsinventerats. 
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Rekommendationer  
Bebyggelse inom område B1 kan prövas genom strandskyddsdispens och bygglov. Översvämnings-
risken ska särskilt beaktas. 

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område B2. 
Översvämningsrisk ska särskilt utredas i samband med planläggning. 

 

Vansbro Ö 

Föreslagna LIS-områden 
Vid Skifsforsen föreslås ett LIS-område B3 vid kraftstationen, mellan Grånäsvägen (väg 531) 
och älven, där det tidigare legat en massafabrik. På andra sidan om väg 531 finns bostadshus.  

I västra delen av Uppsälje föreslås två LIS-områden, B4 och B5, i anslutning till befintlig 
bebyggelse. De berörs av strandskydd för ett mindre vattendrag. 

Befintliga förhållanden3 
LIS-området B3 vid Skifsforsen utgörs huvudsakligen av barrskog. Tidigare bebyggda delar 
domineras av blandskog, sly och grusytor, med rester av tidigare verksamheter, bl.a. upplags-
plats för timmer.  LIS-området är utformat så att strandområdet inte ingår.   

Områdena B4 och B5 i Uppsälje utgörs av jordbruksmark. 

 

 

 

Rekommendationer 
Bebyggelse inom B4 och B5 kan prövas genom strandskyddsdispens och bygglov.  

Upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs för utbyggnad av område B3. Eventuell 
risk för översvämning ska utredas med hänsyn till planerad skyddsvall vid Vansbro.  

                                                 
3 Områdena B4 och B5 beskrivs utifrån flygfoton, har ej platsinventerats. 
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Område C – Dala-Järna 
Övergripande områdesbeskrivning 
Dala-Järna är en av kommunens fyra tätorter. Dala-Järna-området utgörs av jordbruksbygd 
cirka en mil öster om Vansbro. Området omfattar byarna: Nordanåker, Storbyn, Myrbacka, 
Västgård, Utby, Emaus, Kvarnåker och Noret på älvens norra sida samt Morn, Grånäs, 
Utsälje, Ytteråker och Snöborg på södra sidan. I området finns kommunal service med bl.a. 
skola, förskolan, biblioteksfilial m.m. Kommersiell service med livsmedelsbutik, special-
butiker, hotell och matställen ligger centralt i anslutning till E16.  

Västerdalälven är en naturmiljö av riksintresse samt av riksintresse för friluftslivet. Nedre 
Västerdalälven är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 §. Denna riksintressebestämmelse 
avser att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får 
utföras.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Bostäder för helårsboende kan ge underlag till tätortens service och underlätta rekrytering av 
arbetskraft till kommunen. I Dala-Järna med närområden har några LIS-områden identifierats 
i anslutning till älven, ett område vid Hulån och övriga ligger i anslutning till mindre vatten-
drag. Huvuddelen av föreslagna områden består av avstyckade obebyggda tomter.  

Två delområden redovisas, som vart och ett innehåller ett antal mindre områden som bedöms 
lämpliga för utbyggnad: 

- Dala-Järna V 

- Dala-Järna Ö 

 

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen omfattar den fördjupade områdesstudien för Dala-
Järna föreslagna LIS-områden, förutom C6 som ligger i byn Gruvan, redovisat som bebygg-
elseområde.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inga LIS-områden utpekade i anslutning till Dala-
Järna.  

Dala-Järna V 

Föreslagna LIS-områden 
Samtliga sex föreslagna LIS-områden i Dala-Järna V är avstyckade, obebyggda tomter. En av 
dessa (C6) ligger i anslutning till Västerdalälven och berörs även av strandskydd för ett 
mindre vattendrag. En tomt (C1) ligger vid Hulån, medan övriga (C2, C3, C7 och C8) ligger 
inom strandskyddsområdet för mindre vattendrag. Tomterna ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 

Området i Gruvan C6 tangerar riksintresse för naturmiljö samt riksintresse för friluftsliv, 
Västerdalälven.  

Området vid Nordanåker C2 ligger nära fornlämning, fångstgrop, samt två övriga kultur-
historiska lämningar med fyndplatser för pilspets respektive spjutspets/knivblad. 

Områdena vid Morn C7 och Grånäs C8 ligger inom utpekat värdefull kulturmiljö (Morn Grå-
näs, bymiljö).  
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Befintliga förhållanden4 
LIS-område C1 utgörs i huvudsak av skogsmark vid Hulån. Befintlig väg E16 går direkt norr 
om område C1, men Trafikverket upprättar för närvarande vägplan för ny sträckning av E16. 
Den planerade nya sträckningen går cirka 100 meter söder om område C1.  

De avstyckade tomterna i Nordanåker C2, Storbyn C3 och Morn C7 utgörs av skogsmark. 
Området i Gruvan C6 utgörs av igenväxande tidigare jordbruksmark. Området i Grånäs C8 
utgörs delvis av skogsmark, delvis av jordbruksmark (gräsmark).  

Områdena C1 och C6 berörs av översvämningsrisk. 

 
                                                 
4 Områdena beskrivs utifrån flygfoton, har ej platsinventerats. 
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Rekommendationer  
Enstaka bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Vid uppförande av ny bebyggelse inom LIS-område C2 behöver kulturmiljövärdena särskilt beaktas 
och behovet av arkeologisk utredning prövas. 

Översvämningsrisk ska särskilt beaktas för område C1 och C6. 

LIS-område C6G2 ligger i anslutning till väg 531 varför trafikbuller samt placering och utformning av 
anslutningsväg måste utredas. 
 

Dala-Järna Ö 

Föreslagna LIS-områden 
Samtliga fyra föreslagna LIS-områden i Dala-Järna Ö är avstyckade, obebyggda tomter (C4, 
C5, C9 och C10). Områdena C4 och C5 ligger i anslutning till Västerdalälven, områdena C9 
och C10 inom strandskyddsområdet för mindre vattendrag. Tomterna ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse.  

Ett LIS-område i Dala-Järna C5 och ett i Emaus C10 tangerar riksintresse för naturmiljö samt 
riksintresse för friluftsliv, Västerdalälven.  

Befintliga förhållanden5 
De avstyckade tomterna i södra delen av Dala-Järna utgörs av jordbruksmark (gräsmark) i 
område C4 respektive trädbevuxen mark i område C5. Tomterna i Emaus C9-C10 utgörs av 
jordbruksmark (gräsmark) och är till del trädbeväxta.  

Områdena C4 och C5 berörs av översvämningsrisk. 

                                                 
5 Områdena beskrivs utifrån flygfoton, har ej platsinventerats. 
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Rekommendationer  
Enstaka bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Översvämningsrisk ska särskilt beaktas för områdena C4 och C5.  
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Område D - Snöån 
Övergripande områdesbeskrivning 
Snöå bruk är en bruks- och herrgårdsmiljö där det finns ett fritidscentrum med vandrarhem, 
golfbana, skidstadion med skidskyttebana och skogsarbetarby (se även 9 Storsjön). Strax 
söder om Snöå bruk ligger Snöåbyn i anslutning till Snöån. 

Möjlig landsbygdsutveckling 
Bostäder för helårsboende kan ge underlag till service och underlätta rekrytering av arbets-
kraft till kommunen. LIS-området ligger inom Snöåbyn, strax söder om Snöå bruk.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas bebyggelse i anslutning till Snöåbyn och 
friluftsintresse för omgivande marker. 

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inga LIS-områden utpekade i anslutning till Snöåbyn.  

Föreslagna LIS-områden 
LIS-området vid Snöån D1 är en avstyckad tomt i anslutning till befintlig bebyggelse.  

Befintliga förhållanden 
Område D1 utgörs av skogsmark med tallskog och enstaka enar med fältskikt av gräs och 
örter.

 
 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.   
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Område E - Nås 
Övergripande områdesbeskrivning 
Nås är en av kommunens fyra tätorter: Området omfattar byarna Malmsta, Heden, Tyna, 
Skansbacken och Haga väster om älven samt Överborg, Mellanborg, Nederborg, Sveden, 
Finnön och Hjulbäck på östra sidan. I området finns kommunal service med bl.a. skola, 
förskolan, m.m. Kommersiell service finns i form av livsmedelsbutik, matservering och 
pensionat m.m. 

Västerdalälven är en naturmiljö av riksintresse samt av riksintresse för friluftslivet. Nås är 
även en kulturmiljö av riksintresse.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Bostäder för helårsboende kan ge underlag till tätortens service och underlätta rekrytering av 
arbetskraft till kommunen. I Nås har inga lämpliga LIS-områden i anslutning till älven 
identifierats. Det finns dock tänkbara tomtplatser som ligger inom strandskydd för mindre 
vattendrag.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen omfattar den fördjupade områdesstudien för Nås 
föreslagna LIS-områden.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inga LIS-områden utpekade i anslutning till Nås.  

Föreslagna LIS-områden 
I Nås finns två avstyckade, obebyggda tomter vid Heden, väster om älven och utanför dess 
strandskyddsområde, men inom strandskyddsområdet för ett mindre vattendrag. Tomterna 
ligger inom befintlig bebyggelse, utanför ovan nämnda riksintresseområden.  

Befintliga förhållanden 
Den ena tomten i Heden, E1, utgörs huvudsakligen av öppen mark (gräsmark), den andra, E2, 
av blandskog. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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Område F - Lindesnäs 
Övergripande områdesbeskrivning 
Lindesnäs ligger i kommunens sydöstra del och är en före detta bruksort med järnhantering. 
Herrgården med tillhörande bruksbebyggelse och lämningar utgör värdefull kulturmiljö. 
Lindesnäs herrgård används för bl.a. olika evenemang m.m. 

Lindesnäs ligger inom Finnmarken och ingår i ett riksintresse för friluftsliv som benämns 
Säfsnäs-Grangärde.  

Möjlig landsbygdsutveckling 
Utveckling av befintlig campingplats samt skidanläggning kan bidra till bygdens syssel-
sättning och bibehållande av service. Dessutom pekas några avstyckade, obebyggda tomt-
platser ut som ligger inom strandskydd för mindre vattendrag som möjliggör utbyggnad av 
bostäder för permanent boende eller för fritidsboende.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas området som bebyggelseområde som ingår 
i riksintresse för friluftslivet.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inga LIS-områden utpekade i anslutning till 
Lindesnäs.  

Föreslagna LIS-områden 
I Lindesnäs föreslås totalt 8 LIS-områden. Området vid skidbacken F1 samt vid campingen 
F6 är avsedda för att utveckla friluftsliv och turism, genom t.ex. anläggningar för naturturism 
samt uppförande av uthyrningsstugor. De ligger helt eller delvis inom strandskyddsområdet 
för Äskan respektive Bruksdammen.  

Övriga LIS-områden, F2-F5 samt F7 och F8, är avstyckade, obebyggda tomter i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Område F7 ligger inom strandskyddsområdet för Äskan, övriga (F2-F5 
samt F8) inom strandskyddsområde för mindre vattendrag. 

Samtliga LIS-områden i Lindesnäs ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, Säfsnäs-
Grangärde samt inom utpekat värdefull kulturmiljö (Lindesnäs, bruksmiljö).  

Område F7 ligger inom ett stråk längs Äskan och Nåsåsen som utpekats av Länsstyrelsen för 
sina naturmiljövärden.  

Befintliga förhållanden6 
Område F1 utgörs av den befintliga skidbacken med omgivande skog, område F6 av den 
befintliga campingplatsen vid Bruksdammen. 

Av de obebyggda, avstyckade tomterna utgörs F2 och F4 av jordbruksmark. Områdena F3, F5 
och F8 utgörs av skogsgläntor. Område F7 är ett skogsområde nära Äskan. 

 

                                                 
6 Områdena beskrivs utifrån flygfoton, har ej platsinventerats. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov. Naturvärdesinventering bör utföras i fortsatt planering för område F7. 
Detaljplaneläggning krävs för utbyggnad av område F1 och F6. Vid enstaka mindre kompletteringar 
kan strandskyddsdispens och bygglov övervägas.   

LIS-områdena F1, F4, F6 och F7 ligger i anslutning till grusås, varför särskild hänsyn ska tas till 
grundvattenförekomst.  
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Område G – Sågen - Laxtjärn 
Övergripande områdesbeskrivning 
Sågen är ett litet samhälle i anslutning till den nedlagda Inlandsbanan. Innan nedläggningen 
av Inlandsbanan 1969 var Sågen centrum för lastning av skogsprodukter och ett livfullt 
centrum för omkringliggande byar. Samhället ligger väster om Svartälven. Genom Sågen går 
en grusås, som är en del av Malungsåsen. 

Cirka 3 km öster om Sågen ligger Laxtjärn i anslutning till väg 26, som är rekommenderad led 
farligt gods. Byn ligger vid Laxtjärnens östra strand. 

Sågen och Laxtjärn ligger i södra delen av Vansbro kommun inom Finnmarken, som är en del 
av riksintresse för rörligt friluftsliv, Säfsnäs – Grangärde.    

Möjlig landsbygdsutveckling 
Utbyggnad av bostäder för permanent boende eller för fritidsboende. Kan bidra till bygdens 
fortlevnad. I Sågen finns några avstyckade, obebyggda tomtplatser, som delvis ligger inom 
strandskydd i Laxtjärn finns en tomtplats med en nedbrunnen bostadsbyggnad inom strand-
skyddet runt Laxtjärnen.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas områdena som bebyggelseområde som 
ingår i riksintresse för friluftslivet.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inga LIS-områden utpekade i anslutning till Sågen och 
Laxtjärn.  

Föreslagna LIS-områden 
I östra delen av Sågens samhälle finns ett antal avstyckade, obebyggda tomter, i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Några av dessa tomter berörs av strandskydd för Svartälven och föreslås 
som LIS-område G1.  

I Laxtjärn finns en fastighet bebyggd med uthusbyggnader samt husgrund från ett nedbrunnet 
bostadshus. För att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadshus föreslås LIS-området G2. 

LIS-områdena ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, Säfsnäs-Grangärde.  

Befintliga förhållanden 
LIS-område G1 Sågen utgörs av grusplan med gräs samt skogsmark med björksly. 

LIS-område G2 Laxtjärn utgörs av en tomt med grusväg i gräsmark och några träd, främst 
björkar. Kring det öppna området finns uppväxt skog, mest tall och gran men även en 
björkdunge.  

Inget av LIS-områdena omfattar stranden. 
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Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  

LIS-området G1 ligger i anslutning till grusås, varför särskild hänsyn ska tas till grundvattenföre-
komst.  

LIS-område G2 ligger i anslutning till väg 26, varför risker med olyckor med farligt gods samt risk för 
trafikbuller måste utredas. Tillstånd krävs för eventuell ny väganslutning mot väg 26.   
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Område H – Högåsflån 
Övergripande områdesbeskrivning 
Vid Högåsflån ligger några fritidshus på åskullarna som omger skogssjön. Området ligger 
cirka 2 km sydost om Brudskogen.    

Möjlig landsbygdsutveckling 
Utbyggnad av något enstaka fritidsboende. Utbyggnaden bidrar till ortsbefolkningens möjlig-
heter till ett attraktivt fritidsliv och stärker därmed kvarboendet i kommunen.  

Planförhållanden m.m. 
I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas områdena som grusås.  

I gällande LIS-plan antagen 2013 finns inga LIS-områden i området.  

Föreslagna LIS-områden 
Det föreslagna LIS-området, H1, ligger strax sydost om ett befintligt fritidshus, inom strand-
skyddsområdet till ett mindre vattendrag som avrinner till Högåsflån. Området är beläget på 
en hög platå, väl avskild från de båda vattendragen. 

Befintliga förhållanden 
LIS-område H1 utgörs av hög tallskog med inslag av gran och enstaka björk. Strandområdet 
ligger på en betydligt lägre nivå och berörs inte. 
 

 
 

Rekommendationer 
Enstaka bostadshus i anslutning till bebyggelse kan prövas genom strandskyddsdispens och 
bygglov.  
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4 KONSEKVENSER 
4.1 Behovsbedömning 
Behovsbedömningen för en plan är en analys som leder fram till ställningstagandet om 
huruvida en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver göras för 
planen. En miljöbedömning ska, enligt 6 kap 11 § miljöbalken göras om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Kriterier för vad som anses vara betydande 
miljöpåverkan anges i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, MKB-för-
ordningen.  

Genomförandet av planen innebär möjligheter till nybyggnation på flera platser, framför allt 
fritidshus samt en- och tvåbostadshus, men även för turismutveckling. Bostadsbebyggelsen 
bedöms inte bli så omfattande att den kan orsaka miljöproblem. Vid utpekandet av LIS-
områden har områden med höga natur- och kulturvärden, större orörda områden samt 
områden som har särskilt värde för friluftslivet undvikits. 

Tillägget till översiktsplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och miljö-
bedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte utarbetas.  

Samråd med Länsstyrelsen om behovsbedömningen har skett samtidigt med samrådet om 
översiktsplanetillägget i sin helhet. 

Planalternativ skillnader mot gällande LIS-plan 
I gällande LIS-plan finns ett urval av sjöar som i första hand bör komma ifråga för lands-
bygdsutveckling. I den gällande LIS-planen finns dessutom två områden längs Västerdal-
älven. Vid respektive sjö har sedan ett antal utvecklingsområden redovisats, ofta mycket 
långsträckta områden. Dessutom anges att ”endast en begränsad del av stränderna får tas i 
anspråk. En närmare undersökning måste göras i varje enskilt fall för att utvärdera om den 
föreslagna tomtplatsen är lämplig för tillkommande bebyggelse. Den bedömningen ska göras i 
handläggningen av det enskilda projektet utifrån lämpligt kompletterande underlag som ska 
tillhandahålla av sökanden”.  

I den nu aktuella LIS-planen har en översiktlig bedömning gjorts vad gäller lämpligheten att 
bebygga redovisade områden, som är begränsade till storleken. Det innebär att påverkan av 
utbyggnad kan bättre bedömas. Merparten av nu aktuella områden ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse och därmed krävs inte detaljplaneläggning vid enstaka kompletteringar. 

Utöver områdenas precisering är skillnaden att några sjöar har utgått. Utgående sjöar är: 
Djupsjön (1 omr.), Södra Hällsjön (1 omr.), Kvarnsjön (1 omr.), Orsalen (1 omr.), Brindsjön 
(1 omr.) och Gransjön (1 omr.). Dessa områden var områden som låg avlägset, ofta med 
dåliga vägförbindelse och sådana områden som skulle kräva detaljplaneläggning eller 
upprättande av områdesbestämmelser.   

Följande sjöar har tillkommit: Stora Flögsjön och Van. Dessutom har ett flertal mindre 
områden i anslutning till kommunens tätorter identifierats som LIS-områden eftersom de 
ligger i anslutning till framför allt små vattendrag. 
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4.2 Upplägg och avgränsning av konsekvensbeskrivning 
Konsekvenserna av planförslaget redovisas i detta kapitel, med avseende på: 

- Miljö 

- Service och boendemiljö 

- Näringslivsutveckling 

- Mellankommunala frågor 

En översiktsplan är till sin karaktär översiktlig. Den styr inte kommande exploateringar eller 
andra förändringar i detalj. Det innebär att konsekvensbeskrivningarna är anpassade till 
planens innehåll och detaljeringsnivå. Konsekvenserna kommer att kunna beskrivas närmare i 
kommande skeden, t.ex. vid detaljplaneläggning, tillståndsansökan/ dispensärende enligt 
miljöbalken eller ansökan om bygglov.  

4.3 Konsekvenser miljö 
Strandskydd 
För utbyggnad av LIS-områden kommer hävande av eller dispens från strandskyddet att 
behövas. Strandskyddslagstiftningen syften är, enligt 7 kap. 14 § miljöbalken, ”att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.”  

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska vara av ett sådant slag och ha en så 
begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt (enligt 7 kap 
18 e § miljöbalken). 

I planen redovisas LIS-områden vid 22 sjöar, i anslutning till Vanån och Västerdalälven samt 
ett flertal områden i kommunens tätorter i anslutning till framför allt vattendrag. Även om 
många områden redovisas kommer endast en mindre del av alla områden att bebyggas. De 
utpekade områdena ska ses som möjliga alternativ. För kommunens utveckling är det av stor 
betydelse att kommunens invånare har möjlighet att få ett attraktivt fritidsboende och att fort-
satt utveckling inom kommunens tätorter är säkerställd.  

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden 
LIS-områdena vid campingen i Lindesnäs, skidanläggningen norr om Lindesnäs samt ett 
område vid Närsen och ett vid Lissgranstrand, Äppelbo syftar till att utveckla friluftsliv och 
turism genom bl.a. uppförande av uthyrningsstugor samt anläggningar för naturturism. Även 
om marken inom dessa anläggningar är allmänt tillgänglig kan områdena upplevas som 
privatiserat. Detta behöver beaktas i utbyggnaden av områdena, så att en tillräckligt bred zon 
längs stränderna verkligen blir allmänt tillgänglig. Samtidigt innebär utbyggnad av 
turismområden att tillgängligheten till områdena i stort ökar för den allmänhet som vill turista 
i kommunen. Vissa åtgärder som vidtas för turismutveckling kan förbättra allmänhetens 
tillgång till stränderna, t.ex. om badplatser, bryggor eller stigar anläggs.  

I de LIS-områden som avses för bostadsbebyggelse minskar allmänhetens tillgång till strand-
skyddsområdet. För samtliga LIS-områden ska passagemöjlighet finnas utmed stranden och 
de flesta områdena har avgränsats så att de inte går ända ner till stranden. Därmed bedöms 
allmänhetens tillgång till stränderna ha beaktats i planförslaget. Frågan kommer att studeras 
närmare i kommande planeringsskeden: detaljplaneläggning/områdesbestämmelser eller (för 
mindre kompletteringar av befintlig bebyggelse) bygglovhandläggning.  

Inom en 15-års period bedöms ett 30-tal strandskyddsdispenser uppskattningsvis komma att 
lämnas i kommunen för nyetablering, se även avsnitt 4.4. Detta skulle innebära att uppskatt-
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ningsvis cirka 1 500 meter längs sjöstränder inom strandskyddet skulle komma att beröras av 
viss inskränkning. Detta kan jämföras med den sammanlagda strandlängden utmed 
kommunens sjöar som är 1 119 km.  

Kommunen bedömer att ianspråktagandet av ett begränsat antal av föreslagna LIS-områden är 
förenligt med strandskyddets syfte. Förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stränder 
bedöms vara säkerställda långsiktigt. 

Syftet att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 
Strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten har 
beaktats i LIS-planeringen genom att inga LIS-områden föreslås inom Natura 2000-områden 
eller naturreservat och att ett endast ett fåtal utpekat värdefulla naturmiljöer berörs. LIS-
områdena tar dock även naturmark utan utpekade värden i anspråk och motverkar därmed i 
viss mån strandskyddslagstiftningens syfte. Fältbesök har gjorts som en del av LIS-plane-
ringen och rekommendationer anges för de områden där det bedömts som särskilt påkallat om 
att naturvärdesinventering bör utföras i samband med fortsatt planering (detaljplaneläggning, 
bygglovansökan eller ansökan om strandskyddsdispens). Därigenom kan hänsyn tas till de 
naturvärden som identifieras i den fortsatta handläggningen av detaljplan/områdesbestäm-
melser eller bygglov. Om arbeten utförs i vatten, t.ex. för att anlägga bryggor, kan anmälan 
eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken komma att krävas, vilket 
även det innebär att naturförhållandena kommer att studeras närmare.  

Sammantaget berör de negativa konsekvenser som beskrivs ovan en bråkdel av sträckan 
strand inom kommunen. De bedöms därför vara av begränsad art och syftet med strand-
skyddet bedöms sammantaget inte påverkas nämnvärt.  

Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt varken på kort eller lång 
sikt. 

Skäl till dispens från strandskyddet 
Utgångsförutsättningen för samtliga LIS-områden är att de bedöms bidra till utveckling av 
landsbygden, vilket är ett skäl till dispens/ hävande av strandskyddet enligt 7 kap. 18 d § 
miljöbalken. 

Utbyggnad av LIS-områden för bostadsbebyggelse som innebär att nya permanentbostäder 
tillskapas i attraktiva lägen, bidrar till att hålla befolkningstalet uppe och därmed till att kunna 
vidmakthålla och utveckla serviceutbudet, t.ex. i form av skolor och handel. Även ett ökat 
fritidsboende, som sannolikt främst kommer att nyttjas av kommuninvånare kan ger tillskott 
till lokal handel och viss annan service och framför allt bidra ökat kvarboende i kommunen.  

Utbyggnad av LIS-områden för turism och friluftsliv, ger möjligheter till utveckling av 
därmed förknippat näringsliv och ger även ett utökat underlag för t.ex. dagligvaruhandel 
under turistsäsong.  

Påverkan på riksintressen  
Av tabell i avsnitt Övriga natur- och kulturmiljövärden framgår vilka LIS-områden som berör 
riksintressen för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv.  Följande riksintressen berörs: 

 Bysjön, riksintresse naturmiljö enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se nedan. 
 Västerdalälven, riksintresse naturmiljö enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se nedan. 
 Busjön, riksintresse kulturmiljö enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se nedan. 
 Nås, riksintresse kulturmiljö enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se nedan. 
 Van, riksintresse kulturmiljö enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se nedan. 
 Västerdalälven, riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se nedan 
 Säfsnäs-Grangärde, riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §, se nedan. 
 



Tematiskt tillägg till översiktsplan  
- Områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden – LIS-områden  juni 2015  
 

80 
 

Ett av de föreslagna LIS-områdena vid Bysjön (18c) ligger inom naturmiljö av riksintresse. 
Fyra områden ligger delvis inom riksintresset (18a, 18b, 18e och 18h) och ytterligare sex 
områden ligger nära riksintresset (18d, 18f, 18g, 18i, 18j och 18k). I värdebeskrivningen för 
riksintresse står att Bysjön är av mycket stort värde genom de unika och säregna förhållanden 
som den oreglerade älven skapar. Sjöarna står i förbindelse med den älven och följer dess 
vattennivå, vilket medför en naturlig variation i vattenståndet. Området rymmer värdefulla 
stränder, skogar och myrar, samt en rik flora och fauna. Det är även intressant ur geo-
morfologisk synpunkt. De föreslagna LIS-områdena omfattar inte området närmast stranden, 
med varierande vattenstånd. Samtliga ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, nära 
riksintressets gräns. De har därför inte bedömts påverka riksintressets grundläggande värden.  

Ett av LIS-områdena vid Äppelbo (A1) ligger inom Västerdalälvens riksintresse för natur-
miljö och utgörs av bl.a. lövskog. En rekommendation anges om att naturvärdesinventering 
bör utföras i fortsatt planering. För ett annat LIS-område i Äppelbo (A2) samt några områden 
i Dala-Järna, vilka alla ligger nära detta riksintresse, anges inga särskilda rekommendationer 
beträffande naturvärdena, eftersom LIS-områdena inte bedöms beröra de värden som är motiv 
för riksintressena.  

För några LIS-områden vid Van och Busjön, som berör kulturmiljöer av riksintresse och 
ligger nära fornlämningar anges rekommendationer om att behovet av arkeologisk utredning 
behöver prövas i kommande planeringsskeden. För riksintresset Nås anges inte denna rekom-
mendation, beroende på att LIS-området ligger i utkanten av riksintresset och inte bedöms 
beröra dess kärnvärden, som utgörs av odlingslandskapet.  

LIS-områdena vid Flatsjön, Närsen, Lindesnäs och Sågen samt ett av LIS-områdena vid 
Äppelbo ligger inom riksintresse för friluftsliv. LIS-utbyggnad vid Bysjön och Långsjön berör 
ett föreslaget riksintresse för friluftsliv. Inget av LIS-områdena bedöms stå i konflikt med 
riksintressenas friluftslivsvärden. Det rör sig om mycket stora områden och LIS-utbyggnaden 
medför mycket små förändringar.  

Väg E16, väg 26 samt järnvägen Västerdalsbanan är av riksintresse för kommunikation. Inga 
LIS-områden föreslås i nära anslutning till dessa riksintressen utom en avstyckad tomt vid 
Dala-Järna (Hulån, område C1), som angränsar till E16. LIS-utbyggnaden bedöms inte 
påverka riksintresset och E16 planeras dessutom dras om på denna sträcka. Inget LIS-område 
berör den planerade nya sträckningen.  

Västerdalälven uppströms Hummelforsen samt Nedre Västerdalälven (nedströms Vansbro) är 
riksintressen enligt miljöbalken 4 kap 6§, som avser förbud mot vattenkraftsutbyggnad. I riks-
intresseområdet ingår även biflöden inklusive vissa sjöar, bl.a. Busjön. Några LIS-områden, 
vid Busjön samt i Äppelbo och Dala-Järna, ligger nära riksintresseområdet, men bedöms inte 
påverka dess värden. 

Planen bedöms, tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen, tillgodose de 
redovisade riksintressena.  

Påverkan på miljökvalitetsnormer - vattenförekomster 
Sverige har fastställt miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden. 
Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska 
uppnå en bestämd miljökvalitet.  

Större delen av Vansbro kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt. Samtliga föreslagna LIS-
områden ligger inom den delen av kommunen, utom område G Sågen i kommunens sydvästra 
del, som ligger inom Västerhavets vattendistrikt. En mindre del av kommunen, i sydost, 
tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt.  
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Frågorna om vattenvård samordnas genom vattenmyndigheterna (en länsstyrelse i varje 
distrikt), i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. På 
sikt kommer miljökvalitetsnormerna att innebära att uppföljning och skydd för vattendragen 
förstärks.  

Ett stort antal vattenförekomster inom kommunen omfattas av miljökvalitetsnormer, bland 
annat samtliga de sjöar och större vattendrag där LIS-områden föreslås utom Stora Flögsjön, 
Idsjön och Mellansjön. Samtliga dessa sjöar har god ekologisk status och god kemisk status 
exklusive kvicksilver 7. De större vattendrag där LIS-områden föreslås, samt även de flesta av 
de större vattendrag som leder mellan sjöar där LIS-områden föreslås, har dock måttlig 
ekologisk status, i de flesta fall på grund av morfologiska förändringar 8  och flödes-
förändringar. Kravet är att dessa år 2015, eller i vissa fall år 2021, ska ha uppnått god 
ekologisk status. De mindre vattendrag där LIS-områden föreslås omfattas i sig inte av miljö-
kvalitetsnormer, men leder vidare till större vattendrag med miljökvalitetsnormer.  

Några föreslagna LIS-områden ligger på grundvattenförekomster med miljökvalitetsnormer: 
vid norra änden av Busjön (1b, 1e, 1f, 1g och 1h), Bysjön (18a, 18b, 18c, 18d och 18e), 
Orsalen (18f, 18g), Lindesnäs (F4, F6, F7) samt Sågen (G1) Ytterligare ett LIS-område (F1) 
ligger i anslutning till grusås, men utanför det område som omfattas av miljökvalitetsnormer. 
Rekommendationer finns om hänsyn till de berörda grundvattenförekomsterna.   

Hänsyn krävs till miljökvalitetsnormerna i fortsatt planering, men förutsättningarna för att 
klara miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas av LIS-utbyggnaden. (Morfologiska för-
ändringar och flödesförändringar, som är orsaken till att god ekologisk status inte uppnås i 
vissa av de berörda vattendragen, påverkas inte av LIS-utbyggnaden. De berörda grundvatten-
förekomsterna är mycket stora områden, där LIS-utbyggnaden inte bedöms kunna medföra 
några större förändringar.) 

Övriga natur- och kulturmiljövärden  
De föreslagna LIS-områdena berör natur- och kulturmiljöer av utpekat värde utöver riksin-
tressena. Se tabell på nästa sida.  

Några av LIS-områdena vid Stora Säxen och Hulen ligger inom naturskogsområden som tas 
upp i skriften ”Vildmarksriket” i Länsstyrelsens underlag (men som dock inte finns med i 
naturvårdsprogrammet). Ett LIS-område vid Mellanvakern ligger nära en sumpskog.  

Natur- och kulturmiljövärden inom LIS-områdena kommer att beaktas i kommande plane-
ringsskeden: detaljplaneläggning/områdesbestämmelser eller bygglovhandläggning. Fältbesök 
har gjorts och rekommendationer anges för tre LIS-områden, där så ansetts påkallat, om att 
naturvärdesinventering bör utföras i kommande planeringsskeden. 

Inom de föreslagna LIS-områdena finns inga kända fornlämningar eller andra objekt som är 
listade hos Riksantikvarieämbetet. Tre av LIS-områdena vid Bysjön ligger inom en kultur-
miljö av utpekat värde, med rik fornlämningsförekomst. Ett av områdena vid Dala–Järna 
ligger nära fornlämningar etc. av sådant slag att ytterligare lämningar bedöms kunna finnas. 
Rekommendationer anges för dessa områden att behovet av arkeologisk utredning behöver 
prövas i kommande planeringsskeden (d.v.s. vid detaljplaneläggning alternativt bygglov och 
strandskyddsdispens).   

                                                 
7 Beslutade statusklassningar från år 2009. Begreppen ”måttlig ekologisk status”, ”god ekologisk status” etc 
finns definierade i Vattenmyndighetens föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster. Inga vattendrag i 
Sverige uppnår god kemisk status med avseende på kvicksilver.  

 
8 Morfologiska förändringar betyder fysisk påverkan i vattenförekomsten, t.ex. genom att den är rätad, rensad 
eller invallad. 
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1 Busjön  X 
1f, 1g, 1h 

(X) 1e 

  (X)   X 
1c, 1d 

 X 
 1a, 1b, 1c, 

1e, 1f, 1g, 1h 

3 Van   X      X 
3h, 3i 

X 
3g, 3h, 3i 

 

4  Stora Säxen       X 
4b, 4c 

   

5 Hulen       X 
5a, 5b 

   

15 Nåsen  X 
15g 

        

16 Mellanvakern      (X)  
16b 

    

18 Bysjön-
Orsalen 

X 18a,18b, 
18c,18e,18h 
(X) 18d,18f, 
18g,18i,18j, 

18k 

  X 

 

 

 X 
18a, 18b, 
18c, 18f, 

18g  
 

X 
18a, 18b, 

18c 

19 Långsjön    X       

20 Flatsjön   X        

21 Närsen   X        

A Äppelbo X 
A1, A4 
(X) A2 

 
X 

A1, A4 
(X) A2 

 
(X) 
A1,  

A2, A4 
 

  X 
A1  

C Dala-Järna (X)  
C5, C6, C10 

 
(X) 

 C5, C6, 
C10 

 
(X) 
C5 

  X 
C7, C8 

 X  
C2 

F Lindesnäs  
  X  

 
 

X 
F7 

X X  
F7 

 

G Sågen-Laxtjärn   X        

Förklaringar 
X = LIS-området ligger helt eller delvis inom objektet, eller objektet ligger helt eller delvis inom LIS-omr. 
(X) = LIS-området ligger nära objektet.  

Riksintresse berörs   
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Översvämningsrisk 
Vid utpekandet av möjliga LIS-områden var ett av urvalskriterierna att områden med över-
svämningsrisk inte ska bebyggas. Vissa av de avstyckade tomter som föreslås som LIS-
områdena berörs dock av översvämningsrisk.  Rekommendationer anges om att översväm-
ningsrisken ska utredas särskilt.  Därmed har planen lyft fram översvämningsrisker på ett sätt 
som gör att dessa kommer att kunna beaktas i kommande skeden.  

Energihushållning 
Utbyggnad av LIS-områden kan leda till ett ökat transportbehov och därmed ökad energi-
användning. Detta beror på en mängd faktorer som inte går att förutse, såsom var personer 
som bosätter sig permanent i ett LIS-område bodde tidigare och var man har sin arbetsplats. 
Beträffande fritidsboende beror det bl.a. på om de som skaffar fritidshus i LIS-områdena i 
stället säljer fritidshus som ligger längre bort eller om de inte haft fritidshus tidigare och 
därmed ökar sitt resande. LIS-utbyggnad för turismutveckling har som mål att fler personer 
ska komma resande till kommunen, men i gengäld kanske resmål på längre avstånd får 
minskad attraktivitet när resmål i Vansbro kommun utvecklas.  

Under planarbetet har energifrågorna även beaktats genom att närheten till befintligt vägnät 
och tätorter har ingått som urvalskriterium vid utpekandet av möjliga LIS-områden.  

4.4 Samhälls- och näringsutveckling och infrastruktur 
Bebyggelsetrycket i Vansbro kommun är relativt lågt. Nedan redovisas en sammanställning 
av givna bygglov och strandskyddsdispenser de senaste 10 åren. 

 

ÅRTAL NYBYGGADA 
FRITIDSHUS 

BOSTADSHUS STRANDSKYDDS-
DISPENSER1 

2005 6 1 3 

2006 0 0 1 

2007 8 1 1 

2008 9 2 7 

2009 3 0 0 

2010 1 1 0 

2011 4 0 0 

2012 6 0 2 

2013 2 0 2 
20142 5 0 1 

SUMMA 44 5 17 
1 Avser nyetablering av bostadshus 
2 redovisning av givna tillstånd t.o.m. oktober månad 

 

Sammanställningen ovan visar att bebyggelsetrycket i kommunen är relativt begränsat. Under 
den senaste 10-årsperioden har totalt omkring 49 nya bostads- och fritidshus tillkommit, varav 
17 stycken inom strandskyddat område. Även om utbyggnadstakten är låg bedöms varje 
nytillskott vara av väsentligt betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. 

För näringsutvecklingen inom kommunen är det av strategisk betydelse att vara attraktiv för 
inflyttare, men också fortsättningsvis vara attraktiv för befintliga kommuninvånare. För 
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kommuninvånarna innebär möjligheten att skaffa fritidshus att attraktivitet för att bo och 
verka i kommunen ökar och därmed kan befolkningstalet hållas uppe.  

I planen redovisas några LIS-områden som har som grund att utveckla anläggningar för 
turism och friluftsliv. Planen bedöms stödja utvecklingen av näringslivet i kommunen. 

Tillstånd krävs för inrättande av avloppsanordning som ska belastas med toalettavlopp. En 
avloppsanordning utan WC-anslutning är anmälningspliktig. En ändring som väsentligt på-
verkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning är också anmälningspliktig. Huvuddelen 
av föreslagna LIS-områden ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten- och 
avlopp, vilket innebär att enskilt avlopp krävs i dessa fall. Det finns ett stort antal olika 
lösningar för enskilt avlopp. I samband med bygglovprövning ska även redovisas hur fastig-
heten avses försörjas med vatten- och avlopp. 

4.5 Mellankommunala frågor 
Vansbro kommun angränsar till kommunerna Malung-Sälen, Mora, Leksand, Gagnef och 
Ludvika i Dalarnas län samt Filipstad i Värmlands län.  

De flesta av kommunens vattendrag avrinner till Västerdalälven. Samarbete kring 
vattenvårdsfrågorna är av central vikt för vattenkvaliteten. 

LIS-område 2 Stora Flögsjön ligger nära gränsen till Malung-Sälens kommun. Kommun-
gränsen går genom sjön. LIS-områdena vid Stora Flögsjön är avsedda för fritidsbebyggelse. 
På andra sidan kommungränsen finns idag ingen bebyggelse vid sjön, inte heller är ny 
bebyggelse föreslagen i Malung-Sälens kommuns LIS-plan. Stränderna på andra sidan 
kommungränsen utgörs till stor del av våtmarker, så det är inte troligt att LIS-utbyggnaden vid 
Stora Flögsjön berör Malung-Sälens kommun. 

LIS-områdena 3a och 3b vid sjön Van ligger nära gränsen till Mora kommun. I Mora 
kommuns LIS-plan anges också ett LIS-område vid Van, benämnt D26 Finnbodarna, som 
ligger några kilomerer norrut på västra stranden. Van är en så pass stor sjö att LIS-områdena 
inte bedöms påverka varandra. 

Riksintresset för friluftsliv Säfsnäs-Grangärde samt riksintresset för kulturmiljö Van-Vanån 
sträcker sig över kommungränser. Inget av de föreslagna LIS-områdena som berör dessa 
riksintressen bedöms bedöms påverka dem negativt.  

Kommunens bedömning är att de LIS-områden som föreslås inte är till antalet så många eller 
har en sådan omfattning att den tillkommande bebyggelsen eller andra anordningar kan få en 
sådan betydelse att de kan anses vara en mellankommunal fråga.  
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Utställt tillägg till översiktsplanen, för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
Vansbro kommun 

Översiktsplanetillägget är utställt för granskning under tiden 20 juli – 30 

september 2015.  

Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen har tidigare lämnat yttrande under samrådet. 

Granskningsyttrandet, som avges under utställningstiden, ska enligt 3 

kap. 20 § plan- och bygglagen (PBL) fogas till planen. 

Granskningsyttrandet behandlar de frågor som anges i 3 kap. 16 § PBL: 

Av granskningsyttrandet ska framgå om: 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken

(MB).

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB

inte följs.

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB.

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som

angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt.

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,

översvämningar eller erosion.

Berörda enheter inom Länsstyrelsen samt berörda statliga myndigheter 

har getts tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsens granskningsyttrande 

redovisar statens samlade besked om frågorna ovan. 

För de områden i strandnära lägen, LIS, som tillkommit efter samrådet 

innehåller även granskningsyttrandet synpunkter enligt 3 kap. 10 § PBL. 

Bilaga 1
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Länsstyrelsen gör följande bedömning: 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Område 4b, 4c, 5a och 5b ligger inom det utpekade området 

”Vildmarksriket”. Kommunen har, efter Länsstyrelsens påpekande i 

samrådet, minskat utbredningen av område 4b och 4c. Kommunen har 

även lagt till att en särskild naturvärdesinventering ska ske innan 

bebyggelse tillåts i dessa områden. Länsstyrelsen samtycker till att dessa 

områden finns med i LIS-planen under dessa förutsättningar med 

undantag av den del av område 5b som numera omfattas av 

naturvårdssavtal. Den del av område 5b som omfattas av naturvårdsavtal 

ska inte, på grund av att avtal skrivits som innebär att skogen skyddas på 

en 50-års period, ingå i LIS-område. Området har dokumenterat höga 

naturvärden, ett utpekande som LIS-område strider mot strandskyddets 

syften.   

Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att vart och ett av de aktuella 

områdena bör detaljinventeras när man hanterar den enskilda 

dispensen/detaljplanen. Kommunen har i sin samrådsredogörelse 

informerat att en detaljerad inventering redan skett i vart och ett av de 

aktuella LIS-områdena. Resultatet är att, med undantag av områden 4b, 

4c, 5a och 5b, så finns det ingen anledning att kräva närmare inventering. 

Övrigt 

Kulturmiljö 

Busjön 

På sidan 18 beskrivs en fornlämning i närheten av LIS-område 1h, 

felaktigt. Den benämns som fyndplats men är en boplats. Denna boplats är 

inte avgränsad och kan beröra område 1 h.  

Vansjön 

Under Rekommendationer föreslås följande text: 

”Vid uppförande av ny bebyggelse inom LIS-områdena 3a, 3b, 3c, 3g, 3h och 

3 i behöver kulturmiljövärden särskilt beaktas och behovet av arkeologisk 

utredning prövas. ” (Detta berör främst Stövlingsvallen, Olarsvallen och 

Kilfallet). 

Trafik 

Äppelbo / Sågen – Laxtjärn 

Gällande område A4 ska det byggandsfria avståndet vara 12m från 

vägområdet vid uppförande av nya byggnader.  
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Nya anslutningar kräver tillstånd från Trafikverket enligt väglagen, bl.a. 

för att säkerställa att vägen inte skadas. Boende vid statliga vägar kan bli 

bullerstörda. Det är viktigt att det säkerställs att boenden inom områdena 

A4 och G2 inte blir bullerstörda, med anledning till närheten till väg.  

Frida Ryhag har beslutat i detta ärende efter föredragning av Emma 

Eriksson. Företrädare för beredskapsfunktionen, kulturmiljöfunktionen, 

naturvårdsenheten, miljöenheten, landsbygdsenheten, näringslivsenheten 

och rättsenheten har deltagit i ärendets slutliga handläggning. 

Frida Ryhag 

länsarkitekt 

Emma Eriksson 

Planarkitekt 
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