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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - samråd 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om samråd 

angående förslag till LIS-områden. 

2. Innan samrådet påbörjas kan fortsatt arbete med komplettering, 

redigering, layout och faktagranskning av förslaget ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS) finns framtaget och ska nu skickas ut på samråd. Efter 

samrådet revideras förslaget utifrån inkomna synpunkter innan det ställs ut för 

granskning under minst 2 månader. Därefter kan det antas av kommun-

fullmäktige.  

För att kunna påbörja samrådet under sommaren föreslås att kommunstyrelsens 

ordförande får i uppdrag att besluta om samråd då förslaget behöver bearbetas 

ytterligare innan samrådsversionen är klar. 

Ärendet 

Strandskyddsbestämmelserna innebär att man inte får bygga eller anlägga något 

närmare stränderna till sjöar och vattendrag än 100 m. Syftet är att trygga 

allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara goda livsvillkor för växt- 

och djurliv. Det finns ett antal sk särskilda skäl att medge dispens från 

bestämmelserna. 

Kommunerna har möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge 

dispens från strandskyddsbestämmelserna, sk LIS-områden (landsbygds-

utveckling i strandnära lägen). LIS-områdena ska redovisas i kommunens 

översiktsplan för att de sedan ska kunna åberopas i samband med efterföljande 

detaljplaneläggning och dispensärenden. 

För att kunna peka ut LIS-områden har kommunen gjort en utredning som 

visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar etc inom respektive område 

bidrar till att stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex vara 

genom ökad befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av service som 
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handel och skolor men även genom att utveckling av nya eller befintliga 

verksamheter möjliggörs. Förutsättningen är dock att strandskyddets syften inte 

motverkas varför en inventering av natur-, frilufts- och kulturvärden också har 

gjorts inom ramen för utredningen. Därutöver har en exploateringsbedömning 

gjorts, dvs en bedömning av byggbarheten kopplat till markförhållanden, 

attraktivitet och service men även risker, störningar och andra intressen. 

Sammanlagt föreslås 19 LIS-områden vilka är spridda över hela kommunen och 

berör fem olika sjöar och ett vattendrag. Inom kommunen finns ett flertal 

tätorter och byar som faller väl inom ramen för LIS-kriterierna. Förutom 

centralorten Degerfors betraktas hela kommunens yta som landsbygd. 

 

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 
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SAMRÅD
utkast 3 - KSAU juni 2018

 LIS-OMRÅDEN
 tematiskt tillägg (TÖP) till översiktplan för

 Degerfors kommun
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Däldenäs vid Skagern.     Foto: Bosse Björk

Omslagsbild: Vårbo vid Skagern.      Foto: Bosse Björk
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Detta är ett tematiskt tillägg (TÖP) till 
översiktsplanen för Degerfors kommun. 

Dokumentet är framtaget i samarbete med 
K-Konsult Karlskoga och F:a Sif Eklund.

Detta dokument är under bearbetning och inte helt 
komplett i alla delar. 
Svart text är bearbetad och stämmer väl med 
förutsättningarna för respektive område, däremot är 
inte stavningskontroll, etc gjord.
Kartorna visar samtliga områden med förslag till 
omfattning men innehåller inte alla detaljer.
Rosa text markerar delar som behöver kontrolleras.
Gul text markerar bara att text ska läggas in, innehållet 
relaterar inte till områdena.

Dokumentet kommer bearbetas och kompletteras fram 
till fram till samrådsutskicket vilket preliminärt är 
planerat till mitten av juli 2018.

Dokument under arbete
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Sammanfattning

Det fi nns en generell lag i Sverige som i princip inte tillåter 

att något byggs eller anläggs närmare stränderna till 

sjöar och vattendrag än 100 meter. Syftet är att trygga 

allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara 

goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det fi nns ett antal 

undantag från grundregeln, s k särskilda skäl, av vilka 

den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av 

befi ntlig bebyggelse.

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att 

lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från 

strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket 

står för områden för ”landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen”. LIS-områdena ska redovisas i kommunens 

översiktsplan för att de sedan ska kunna åberopas i 

samband med efterföljande detaljplaneläggning och 

bygglovsärenden. 

För att kunna peka ut ett LIS-område har kommunen  gjort 

en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 

anläggningar, etc, inom respektive område, bidrar till att 

stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan 

t ex vara genom ökad befolkning som bidrar till underlaget 

för olika typer av service som handel och skolor men även 

genom att utveckling av nya eller befi ntliga verksamheter 

möjliggörs. Förutsättningen är dock att strandskyddets 

syften inte motverkas varför en inventering av natur- och 

kulturvärden också har gjorts inom ramen för utredningen.

Degerfors kommun har beslutat att i ett så kallat tematiskt 

tillägg (TÖP) till gällande översiktsplan (ÖP) utreda och 

peka ut lämpliga LIS-områden.

Sammanlagt förslås 17 LIS-områden vilka är spridda över 

hela kommunen och berör 5 olika sjöar och ett vattendrag 

(se översiktskarta). 

Inom kommunen fi nns ett fl ertal tätorter och byar som faller 

väl inom ramen för LIS-kriterierna. Förutom centralorten 

Degerfors ska hela kommunens yta betraktas som 

landsbygd.

LIS-utredningen har dels bestått i att natur-, kultur- och 

friluftsintressen inventerats och bedömts. Därutöver har 

en exploateringsbedömning gjorts, d v s en bedömning 

av byggbarheten kopplat till markförhållanden, attraktivitet 

och service men även risker, störningar och andra 

intressen.

LIS-utredningen ledde så här långt till att samtliga 

19 utredda områden föreslås som LIS-område i 

översiktsplanen inför samrådsförfarandet.
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hänsyn till befi ntliga eller planerade byggnaders eller 

anläggningars funktion, lämnas ett område för fri passage 

för allmänheten närmast stranden. 

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet 

att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag 

från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, 

vilket står för områden för ”landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen”. För att vara giltiga ska LIS-områdena 

redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen 

för handläggningen av översiktsplanen godkännas av 

länsstyrelsen.

För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen 

(ÖP) eller i ett tematiskt tillägg (TÖP) måste kommunen 

göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 

anläggningar, etc inom respektive område bidrar till 

att långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande 

landsbygd. Det kan t ex vara genom ökat bostadsbyggande 

som i sin tur ger befolkning som bidrar till underlaget för 

olika typer av service som handel och skolor. Det kan 

även vara genom att utöka möjligheterna att utveckla 

nya eller befi ntliga verksamheter. Förutsättningen är 

dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en 

inventering av natur-, kultur- och friluftslivsvärden också 

ska göras inom ramen för utredningen.

LIS-områden ska vara väl avvägda, begränsade och 

preciserade. De får inte vara generella stora områden. 

LIS-områden ska följaktligen endast utgöra en begränsad 

del av kommunens totala strandskyddsområden.

Det ska understrykas att strandskyddet gäller fullt ut inom 

LIS-områden även efter att de godkänts inom ramen för 

översiktsplanen. Prövning om upphävande av strandskydd 

sker i samband med detaljplaneläggning eller i vissa fall 

som dispens från strandskydd vid bygglovgivning.

Kriterier i 7 kap 18e § miljöbalken

Ett LIS-område ska avse ett område som:

1. är lämpligt för utveckling av landsbygden. (Innebörden 

är att exploatering av det strandnära läget långsiktigt 

ska bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat 

serviceunderlag på landsbygden.)

2. är av sådant slag och har en så begränsad omfattning att 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.

4. endast har en liten betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften vid - Vänern, Vättern, vissa 

kuststräckor, m fl  (punkt 4 berör inte Degerfors kommun 

och denna LIS-utredning.)

Mellankommunala frågor

Samtliga angränsande kommuner har beretts möjlighet 

att yttra sig över förslaget till tematiskt tillägg till 

översiktsplanen där samtliga LIS-områden redovisas, 

varför de mellankommunala perspektiven beaktas på ett 

tillfredsställande sätt. 

Endast ett LIS-område, Mo - Letälven gränsar direkt mot 

en annan kommun, Kristinehamn.

Inledning
Alla kommuner i Sverige måste enligt 3 kap i plan- och 

bygglagen (PBL SFS 2010:900) ha en översiktsplan (ÖP) 

som täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är 

ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och 

riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och 

vatten i kommunen bör användas, hur bebyggelse bör 

utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas, 

mm.

Översiktsplanen visar vilka värderingar som bör iakttas 

i det löpande planeringsarbetet i kommunerna. Den är 

vägledande och därför inte juridiskt bindande.

Vid behov kan översiktsplanen kompletteras utan att hela 

dokumentet behandlas. Endera i form av ett tematiskt 

tillägg (TÖP), som vindkarft, LIS-områden, etc eller i form 

av en fördjupning (FÖP) för ett avgränsat geografi skt 

område.

Detta dokument är ett tematiskt tillägg (TÖP) till Degerfors 

kommuns gällande översiktsplan som enbart behandlar 

LIS-områden, landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden (begreppet beskrivs längre fram i texten).

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Stränder är en värdefull naturtillgång, vanligen 

med omfattande biologisk mångfald och en källa till 

naturupplevelser. Strandskyddet tillkom 1950 med syftet 

att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. 

Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- 

och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. 

Strandskyddet är utformat som ett generellt områdesskydd 

och gäller vid havet, sjöar och vattendrag i hela landet. Det 

är förbjudet att inom strandskyddet vidta vissa åtgärder 

som till exempel att anlägga, gräva, eller bygga något. 

Strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både 

på land och ute i vattnet. Det kan om det behövs för att 

tillgodose strandskyddets syften utvidgas till högst 300 m. 

Utökat strandskydd gäller endast en sjö i länet, Unden i 

Laxå kommun, där strandskyddet är 200 meter. 

Det pågår en utredning om utökat strandskydd i länet 

men inget tyder på att Degerfors kommun får utökat 

strandskydd. Tvärtom har det utökade strandskyddet för 

sjön Skagerna tagits bort för några år sedan och håller nu  

det generella avståndet 100 meter.

Reglerna om strandskydd fi nns i 7 kap miljöbalken. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt: 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten. 

Det fi nns dock möjlighet att under vissa förutsättningar 

göra undantag från strandskyddsreglerna. Dessa 

undantag, s k särskilda skäl, fi nns beskrivna i miljöbalken 

och är mycket begränsade. Det fi nns 7 särskilda skäl att 

medge dispens från eller upphävande av strandskyddet 

inom ett begränsat geografi sk område (vanligen del av en 

fastighet eller vid detaljplanläggning specifi cerade delar 

av planområdet). I samtliga fall är förutsättningen den att 

strandskyddets syften inte motverkas. 

Även om det fi nns särskilda skäl att ge dispens från eller 

upphäva strandskyddet ska det, om det är rimligt, med 
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När det gäller friluftsliv har särskild vikt lagts vid stora 

opåverkade områden, men även anläggningar som 

gynnar friluftslivet såsom badplatser, båtplatser, stigar 

och grillplatser.

Någon särskild riktad inventering av kulturvärden har inte 

gjorts. Kända kulturvärden från Riksantikvarieämbetet 

har beaktats i inventeringen och sådana kulturlämningar 

(till exempel jordkällare och kolbottnar). Inga sådana 

har dock påträffats som berör de utredda områdena. 

Riksintresseområden för kulturmiljövården har givetvis 

beaktats. De fl esta områden är lokaliserade så att de 

inte innehåller kulturmiljöer men om så är fallet har detta 

beskrivits.

I kartorna har delområden med väsentliga natur- och 

friluftsvärden markerats med stor bokstav (A; B; C…) 

och värdefulla punkter (till exempel kulturlämningar och 

bad- och båtplatser) markerats med små bokstäver (a, b 

c….). I vissa fall har bedömningen gjorts att det värdefulla 

delområdet inte kan förenas med exploatering och 

gränsen för det föreslagna LIS-området har då lagts så 

värdefulla ytor hamnar utanför LIS-området. 

I fl era fall fi nns vissa värden även inom LIS-området och 

då har sådana ytor markerats på respektive karta med en 

ungefärlig avgränsning som visar var hänsyn måste tas 

vid eventuell exploatering för att inte skada natur-, kultur- 

eller friluftsvärden. Området har då bedömts lämpligt som 

LIS-område om vissa hänsynstaganden görs. Dessa  

redovisar vilken bedömning som gjorts och under en 

särskild rubrik för respektive område vilka hänsyn som bör 

tas. En del av de ytor som vid inventeringen bedömts ha 

stora värden och därmed begränsat själva LIS-områdets 

omfattning redovisas inte i denna handling.

Ytor inom ett LIS-område som bedömts ha väsentliga 

värden är särskilt markerade på repektive LIS-karta och i 

texten framgår om särkilda hänsyn bör tas. I vissa fall bör 

en yta lämnas helt ograverad. I andra fall kan viss typ av 

använding vara lämplig medan annan bör undvikas. 

Exploateringbedömning

Med hänsyn tagen till ovanstående kriterier måste en 

plats som ska vara ett LIS-område även ha någon 

form av exploateringspotential. Om syftet är bostäder 

måste området vara så attraktivt att någon kan tänkas 

vilja investera i en bostad på platsen. Utöver en 

inventering av natur-, kultur- och friluftsvärden, se ovan, 

har därför också en inventering och bedömning av 

exploateringsförutsättningarna gjorts.

I denna exploateringsinventering har följande parametrar 

bedömts: platsens attraktivitet i förhållande till vattnet, 

förutsättningar för att nå området med bil eller med 

kollektivtrafi k, förutsättningarna för att bygga väg i 

området, förutsättningarna för att lösa vatten och avlopp 

till och inom området (enskilda eller gemensamma 

anläggningar, alternativt allmänt/kommunalt vatten 

och avlopp), markens beskaffenhet och topografi  med 

avseende att ingen risk för ras och skred föreligger 

men även ifall marken bedöms lättbebyggd eller inte, 

bedömning av översvämningsrisker, avstånd till service 

och då främst dagligvarubutik, förskola och skola men 

även lokala arbetsplatser och andra verksamheter.

Fornlämningar

Vissa områden kan innehålla fornlämningar. Det kan 

därför innebära att arkeologiska utredningar behöver 

genomföras i samband med exploatering.

Risker och störningar

Beroende på terräng- och markförhållanden kan vissa 

områden vara utsatta för risker. Det kan handla om risker 

för översvämning, ras och skred samt erosion. Planering 

och bygglovgivning inom sådana områden måste därför 

beakta dessa risker och om det är relevant peka på eller 

sätta upp villkor för erforderliga åtgärder som behöver 

vidtas. Det kan exempelvis handla om att ange en lägsta 

tillåtna golvhöjd, att förlägga byggnader på erfoderligt 

avstånd från ett utsatt område, osv. 

Områden kan även vara utsatta för störningar, t ex en 

större väg. Detta gör i sig inte LIS-området olämpligt 

och samma åtgärder för skärmning av buller eller andra 

åtgärder ska då vidtas på samma sätt som vid vilken 

annan byggnation som helst.

Längden strandlinje som föreslås som LIS-område 

Den andel strandlinje som föreslås som LIS-områden 

är sammanlagt ca ?? km. Degerfors kommun har 

en tämligen genomsnittlig andel strandlinje utmed 

sjöar och större vattendrag vilket gör att påverkan på 

strandskyddet blir mycket begränsad. Uppskttningsvis 

förblir 95 % av ständer orörda ur den aspekten (utifrån 

nationellt tillgängliga uppgifter från SCB om andelen 

strand i Sveriges kommuner).

Den absoluta majoriteten av de sträckor som föreslås 

är dessutom redan bebyggda eller ianspråktagna i 

någon form varför den andel ny strandlinje som kan tas 

i anspråk med hänvisning till LIS-kriteriet är mycket låg. 

Natur-, kultur- och friluftslivsinventering

Utgångspunkten  för natur-, kultur- och friluftsinventeringen 

har varit syftet för strandskyddet. Ett LIS-område ska vara 

av sådant slag och ha en så begränsad omfattning att 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 

Vid inventeringen har därför målet varit att identifi era 

ifall hela eller delar av respektive utredningsområdet har 

stor betydelse för allmänhetens friluftsliv eller har höga 

biologiska värden. Samtliga utredningsområden har 

besökts i fält.

Som underlag för inventeringen har kända 

faktaunderlag använts såsom Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering, våtmarksinventeringen, 

ängs- och betesinventeringen, Länsstyrelsens 

naturvårdsöversikt, Sveaskogs naturvårdsskogar 

samt Riksantikvarieämbetets skikt över kultur- och 

fornlämningar. Hänsyn har även tagits till riksintressen 

för natur- och kulturmiljövård.

Vid naturvårdsinventeringen har särskild vikt lagts vid 

naturskogsartade skogar eller partier med äldre träd.  

Generellt ska en passage på ett 10-tal meter lämnas 

närmast stranden vilket täcker in de väsentligaste 

värdena, men i fl era områden bör vissa partier få en 

bredare frizon närmast stranden, t ex ifall det här fi nns 

gott om äldre träd. Vidare har stor vikt lagts vid våtmarker 

som är lämpliga fågelbiotoper samt botaniskt intressanta 

platser.
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distinguishable from an urban area, which is characterised 

by a high concentration of inhabitants and of vertical or 

horizontal structures.”

Enligt EUs defi ntion utgörs 92% av den Europeiska 

unionens yta av landsbygd, 19% av EU:s befolkning bor 

i områden som till största delen utgörs av landsbygd och 

37 % i områden med väsentliga inslag av landsbygd.

Glesbygdsverket (upphörde 2009) använde sig av en 

indelning baserad på större tätorter som defi nierades 

utifrån ett invånarantal på minst 3000 personer. Områden 

som ligger 5-45 minuters restid med bil från dessa tätorter 

benämns tätortsnära landsbygd. Områden på längre 

avstånd än 45 minuter benämns glesbygd.

Glesbygdsverket hade också en indelning, baserad 

på boendestruktur, där   hela  kommuner grupperas 

som antingen tätortskommuner, tätortsnära 

landsbygdskommuner eller glesbygdskommuner 

beroende på hur stor andel människor som bor i olika 

områdestyper. Kommuner med minst 30 procent 

av befolkningen boende i områdestypen  glesbygd 

klassas som glesbygdskommuner. Med tätortsnära 

landsbygdskommuner avses kommuner där minst 30 

procent av befolkningen bor i områdestypen tätortsnära 

landsbygd. Kommuner med mer än 70 procent av 

befolkningen i tätortsområden med minst 3 000 invånare 

klassas som tätortskommuner.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 

kategoriserat landets 290 kommuner i tio olika grupper. 

Indelningen har gjorts efter strukturella egenskaper 

som bl a befolkningsstorlek, pendlingsmönster 

och näringslivsstruktur.  Innan 2005 fanns 

landsbygdskommuner med som en grupp och defi nierades 

då som en kommun med mer än 6,4 procent av 

nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och skogssektorn 

och som inte är glesbygdskommun. 

Jordbruksverkets databas Regional balans är 

sammanställd i syfte att åskådliggöra utvecklingen i olika 

former av landsbygd i riket. I denna databas indelas riket 

geografi skt i fyra grupper av regioner:

1. Tätortsområden med mer än 10 000 invånare. 

2. Tätortsnära landsbygd som består av områden omkring 

tätorter med mer än 10 000 invånare. Gränser för den 

tätortsnära landsbygden baseras på uppskattad radie 

för tätorternas infl uensområden där arbetspendling till 

tätorterna kan antas vara frekvent. Radien varierar mellan 

tätorter och är som mest 60 km i de tre stortstadsregionerna 

(Stockholm, Göteborg och Malmö). 

För övriga tätorter med mer än 70 000 invånare har radien 

satts till 30 km och för tätorter mellan 10 001 och 70 000 

invånare är motsvarande radie 20 km. 

3. Tätort i glesbygd med mellan 1 001 och 10 000 invånare.

 

4. Övrig glesbygd som består av övriga delar av landet, 

inklusive tätorter upp till 1 000 invånare.

Statistiska Centralbyrån gör ingen skillnad på gles- och 

Denna inventering har i några fall lett till att delar av 

områden utgått på grund av att markförhållandena inte 

varit tillräckligt bra eller att området varit för låglänt. 

Vissa områden har även utökats om det visat sig att 

ytor utanför det initiala utredningsområdet haft bra 

exploateringspotential.

I de fall där det handlar om utveckling av verksamheter 

eller motsvarande utgår det alltid från en befi ntlig 

verksamhet eller anläggning. Sådana anläggningar, t ex 

campingplatser, ytor för bad och båt, etc, är vanligen inte 

lika känsliga för exempelvis översvämningsrisker. 

Vad gäller bedömningen av om ett LIS-område långsiktigt 

kan bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat 

serviceunderlag på landsbygden är det viktigt att inte göra 

en alltför snäv bedömning. Bl a gäller detta inom vilka 

avstånd ett ökat befolkningsunderlag kan ge effekter på 

t ex en dagligvarubutik eller annan service. Beroende på 

avstånd till servicealternativ kan detta område sträcka sig 

en eller fl era mil från servicestället. Till skillnad från skolor 

och förskolor kan påverkan för handel och sysselsättning 

även sträcka sig över kommungränser. På landsbygden 

kan fritidsboende vara helt avgörande för om en 

dagligvarubutik kan överleva. Delar av kommuner kan 

närmare fördubbla sin befolkning sommartid. Utökade 

möjligheter till fritidsboende ska därför inte betraktas som 

oväsentligt ur lansbygdsutvecklingsperspektiv,  särskilt 

som konvertering från fritidsboende till året runtboende 

för många landsbygdskommuner periodvis är den största 

enskilda tillväxtfaktorn inom bostadssektorn. Även för 

landsbygdskommuner är möjligheter till ett attraktivt 

boende en faktor som kan avgöra om arbetskraft kan 

rekryteras till arbetsplatser i kommunen. 

I denna LIS-handling redovisas inte de delområden 

som undantagits på grund av att de haft bristande 

exploateringspotential, varit för låglänta eller bedömts 

svårbebyggda.

Vad räknas som landsbygd?

I lagtexten om strandskydd fi nns ingen defi nition av 

landsbygdsbegreppet utan det är respektive kommun 

som med hänsyn till den regionala och lokala situationen 

ska defi niera vad som ska betraktas som landsbygd i den 

egna kommunen. 

En defi nition av vad som är landsbygd kan baseras 

på ett fl ertal olika faktorer, med fördel utifrån syftet 

med defi nitionen. Utgångspunkten kan t ex vara 

ett tillgänglighetsperspektiv, befolkningstäthet eller 

en kombination av fl era faktorer. Nedan beskrivna 

beräkningsalternativ har visserligen några år på nacken 

men bedöms vara relevanta för detta ändamål.

EU defi nierar landsbygd som ”a stretch of inland or coastal 

countryside, including small towns and villages, where the 

main part of the area is used for: 1) agriculture, forestry, 

aquaculture and fi sheries, 2) economic and cultural 

activities of country-dwellers (crafts, industry, services, 

etc), 3) non-urban recreation and leisure areas [or natural 

reserves], 4) other purposes, such as for housing.” och 

ställer landsbygden i kontrast till urbana områden; ”The 

agricultural (including forestry, aquaculture and fi sheries) 

and non-agricultural parts of a rural area form a whole 



9

landsbygd utan avgränsar bara tätorter med mer än 

200 invånare. Enligt den defi nitionen bor 16 procent av 

befolkningen på landsbygden, vilket är en nivå som varit 

mer eller mindre oförändrad sedan omkring år 1970. 

Följande orter brukar betraktas som tätorter: 

Degerfors, Svartå och Åtorp.

OECD:s defi nition baseras på den andel av befolkningen 

som bor i kommuner med en befolkningstäthet mindre än 

150 invånare/km², vilket för Sveriges del skulle innebära 

att runt 70 procent av befolkningen bor på landsbygden. 
Stockholm och Skåne län är de enda regioner som inte 

klassifi ceras som landsbygd enligt OECD:s defi nition. 

Hela 99 procent av Sveriges totala landareal skulle 

defi nieras som landsbygd enligt denna defi nition.

Länsstyrelserna runt Vättern - Örebro, Östergötland, 

Jönköping och Västa Götaland - har enats om ett 

gemensamt förhållningssätt till landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen vid Vättern. I detta PM omnämns att 

Jönköpings län använder 3 000 invånare som gräns för 

tätorter som inte bör omfattas av LIS. Enligt länsstyrelsen 

i Örebro ska det inte tolkas som att länsstyrelserna 

enats om en gemensam defi nition av gränsen för 

landsbygdsbegreppet men det får ända sägas vara 

vägledande.

Landsbygdsdefi ntion för Degerfors kommun

Utifrån de defi nitioner som prövats bedöms Degerfors 

(drygt 7 500 invånare) med tämligen god marginal 

utgöra en tätort. Därtill har sjön Möckeln där Degerfors 

är beläget i södra änden och Karlskoga med närmare 30 

000 invånare i norra änden inte bedömts fylla kriterierna 

för LIS. Övriga kommunen ska utifrån detta LIS-dokument 

betraktas som landsbygd.
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 LIS-OMRÅDEN

 i Degerfors kommun
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Översikt 17 LIS-områden

Urval
Urvalet består med två undantag av mindre tätorter, bybildningar 
och befi ntliga fritidshusområden som genom LIS-kriterierna ges 
ökade möjligheter att utvecklas genom utvidgning eller förtätning.

För två områden, båda vid Skagern, är inriktningen enbart 
verksamhetsutveckling. Dels i anslutnng till den befi ntliga 
campingen och föreningsstugan vid Däldenäs, dels en planerad 
nyanläggning av campingstugor vid Råbäck. Ytterligare ett 
område, Rönningshyttan vid Ölen föreslås också bara avse 
verksamheter kopplade till friluftsliv och besöksnäring.

Urvalet är gjort utifrån lokal förankring och kunskap om vilka 
platser där stöd av LIS-områden bedöms underlätta framtida 
utveckling.

Sjöar och vattendrag
Berörda sjöar är Ölen, Storbjörken och Lillbjörken i öster, vilket 
inkluderar kortare sträckor av Svartån som binder samman 
dessa sjöar. I Svartå inbegriper det även kanal och vattenspeglar 
mellan Stor- och Lillbjörken.

I väster berörs Letälven från Mobråten och söderut till utloppet i 
Skagern samt sjön Skagern.

Servicefunktioner
Såväl kommersiell som offentlig service är samlad till de tre 
tätorterna. Även de fl est arbetsplatserna i kommunen är knutna 
till dessa tre orter. 

Sett ur ett rent landsbygdsperspektiv ligger fokus på de två 
mindre tätorterna Svartå och Åtorp som båda har för-, låg- 
och mellanstadieskola, dagligvarubutik och en del andra 
servicefunktioner samt arbetsplatser inom t ex tillverkning och 
logistik.
Degerfors kommun har haft en vikande befolkningtrend under 

lång tid och även om en viss uppgång skett de senaste två 
åren så är situationen fortfarande instabil och att även servicen 
i Degerfors tätort därför bedöms ha nytta av några av de LIS-
områden som föreslås.

Kommunikationer
Det länsvägsnät som binder samman tätorterna innebär att det 
tar under 15 minuter att köra till valfri tätort från samtliga LIS-
områden utom de två längst i söder där endast Åtorp nås inom 
15 minuter men från dessa är avståndet till E20 vid Finnerödja i 
Laxå kommun också intressant.

Bäst kollektivtrafi k fi nns mellan Svartå och Degerfors vilket 
täcker in 6 av LIS-områdena. Även mellan Åtorp och Degerfors 
fi nns linjebusstrafi k som täcker in 3 områden bra, ytterligare 2 på 
ett hyggligt sätt.

LIS-områdenas lokalisering
Samtliga föreslagna LIS-områden följer två huvudstråk, tillika 
vattenvägar, genom kommunen. I stort sett all bebyggelse i 
kommunen är lokaliserade inom dessa båda stråk vilket har 
historiskt praktiska orsaker.

Exploaterings- och utvecklingsmöjligheter
De mest attraktiva utvecklingsområden i Degerfors ligger utmed 
sjön Möckelns västra strand, i viss mån den östra stranden, och 
omfattas inte av möjligheten till LIS-områden. De LIS-områden 
föreslås här kommer därför inte att bli föremål för någon kraftig 
exploatering. Intresset bedöms fi nnas hos personer som har 
någon form av anknytning till respektive område varför det inte 
går att föra ett resonemang om att koncentration ska till färre 
områden ska göras. För den som har anknytning till exempelvis 
Mobråten ät det inte aktuellt att bosätta sig i Klippan eller Ölsboda, 
osv. Det är därför väsentligt att det fi nns möjligheter, bättre 
möjligheter än utan LIS-instrumentet, att förtäta och utveckla ett 
så stort urval av områden som är rimligt och relevant. Samtliga 
förslag till LIS-områden anses ha sådan, om än begränsad, 
utvecklingspotential.
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inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt vad gäller 
placering kunna komplettera befi ntlig bebyggelse och även 
förbättra möjlighten att bygga något enstaka nytt bostadshus. På 
så sätt ges bättre förutsättningar för en naturlig utveckling av den 
lilla bybildningen som är beläget i ett attraktivt läge med möjlighet 

till vackra utblickar över vattnet. 

Alldeles intill stranden i norr änden av sjön är marken låglänt 

delvis också sank, här behövs ett större avstånd till stranden. 

I övrigt ligger marken med god marginal över sjöns ytnivå utan 

att marken sluttar särskilt brant. Marken bedöms därför generellt 

enkel att bebygga. Eftersom bebyggelsen bör anpassas och 

smälta in i miljön på platsen torde runt 5 tomter vara det maximala 

antalet, realistisk nivå torde dock vara något enstaka nytt hus 

eller två.

Befi ntlig grusväg av god standard finns på båda sidor sjön och 

försörjer området på ett mycket bra sätt.

Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill vägen. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte realistikst 

att bygga ut till detta område. Enskilda anläggningar får därför 

accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har en viss 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område. 

I den norra delen av området bör av praktiska skäl hållas ett 

avstånd på runt 50 meter till stranden, möjligen mer i vissa 

partier. I övrigt räcker till större delen en normal passage närmast 

vattnet.

Infrastruktur

Befi ntlig grusväg av god standard finns på båda sidor sjön och 

försörjer området på ett mycket bra sätt.

Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill vägen, någon 

nybyggnad av väg är inte nödvändig. 

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 555, ca 4 km norr om 

området, samt i Degerfors tätort, ca 6 km väster om området, där 

även Degerfors järnvägsstation ligger på samma avstånd. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte realistikst 

att bygga ut till detta område. Enskilda anläggningar får därför 

accepteras.t.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är inte planlagt och regleras inte av några andra 

bestämmelser. 

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 

då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

LIS-området gränsar till ett större område som angetts som 

opåverkat i översiktsplanen.

Störningar och risker

Alldeles intill stranden i norr änden av sjön är marken låglänt 

delvis också sank, här behövs ett större avstånd till stranden. I 

övrigt ligger marken med god marginal över sjöns ytnivå utan att 

marken sluttar särskilt brant varför någon risk för ras och skred 

inte bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör dock föregås 

av markundersökningar.

Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 

bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 

höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

1. Ölsdalen - Ölen

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga enstaka nya bostadshus.

Läge
Området är beläget i norra änden av sjön Ölen, ca 7 km nordost 
om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar ytorna runt den norra spetsen av sjön 
Ölen.
Inom området fi nns en mindre gård samt några bostadshus 
relativt glest utspridda bostadshus. 
Marken sluttar tydligt men inte brant ner mot vattnet, längst i 
norr mindre markant och här fi nns en smal remsa strandäng 
direkt invid sjön. På västra sidan sjön fi nns beteshagar som 
tillhör gården.
En grusväg med bra standard löper på båda sidor sjön, på den 
östra direkt intill stranden längre söderut, i övrigt mellan 50-100 
meter från sjön.
Båda sidor av den smala sjön bjuder på vackra vyer över 
densamma.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången, därav 
namnet Ölsdalen där den väsra sidan och mot norr utgörs av 
ett kulturlandskap medan skogslandskapet kommer nära inpå 
sjön på den östra sidan.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är 
öppen, med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här 
fi nns fl era intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-
området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, 
samt remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen 
bör hållas tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en 
bård av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som 
breder ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 

Ölen från östra stranden mot norra änden av sjön.       Foto: Bosse Björk
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garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Ölsdalen ligger inom radien för totalförsvarets område för 

hinderfrihet runt Villingsbergs skjutfält, detta påverkar dock inte 

eventuell bebyggelse av den karaktär som skulle vara relevant 

inom LIS-området.

Området är inte utsatt för buller, vilket även gäller skjutbuller från 

skjutfälten.

Konkurrerande intressen

Det fi nns inga direkta konkurrerande intressen till LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 

mycket måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

- längs uddens södra strand ska en passage fi nnas så att 

allmänheten kan nå den yttre delen av udden (A) som inte 

omfattas av LIS-området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Ölsdalen, 

bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen som i sin tur  

gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv 

arbetskraft generellt i kommunen.
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dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt avseende 
placering kunna komplettera befi ntlig bebyggelse och även 
förbättra möjligheterna att bygga några enstaka nya bostadshus. 
På så sätt ges bättre förutsättningar för en naturlig utveckling 
av den lilla bybildningen som är beläget i ett attraktivt läge med 

möjlighet till vackra utblickar över vattnet. 

I södra änden av LIS-området, i anslutning till halvön, är marken 

låglänt delvis också sank, här behövs ett större avstånd till 

stranden. I övrigt ligger marken med god marginal över sjöns 

ytnivå utan att marken sluttar särskilt brant. Marken bedöms 

därför generellt enkel att bebygga. Det fi nns gott om alternativa 

ytor som kan bebygga men mer än max 5 nya tomter torde 

realistisk nivå torde inte vara realistiskt. Bästa lägena fi nns 

mellan vägen och sjön längst i norr.

Den befi ntliga grusväg som löpe rgenom byn har god standard 

och försörjer området på ett mycket bra sätt.

Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill vägen. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är tveksamt om 

allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar får därför accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har en viss 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område. 

I den södra delen av området bör av praktiska skäl hållas ett 

något längre avstånd till stranden. I övrigt räcker till större delen 

en normal passage närmast vattnet, alternativt kan i något läge 

ny bebyggelse läggas på västsidan om vägen.

Infrastruktur

Befi ntlig grusväg av god standard finns genom bybildningen och 

försörjer området på ett mycket bra sätt.

Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill vägen, någon 

nybyggnad av väg är inte nödvändig. 

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 555, ca 5 km norr om 

området, samt i Degerfors tätort, ca 6 km väster om området, där 

även Degerfors järnvägsstation ligger på samma avstånd. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är tveksamt om 

det kommer byggas ut någon gång till detta område. Enskilda 

anläggningar får därför accepteras.t.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är delvis planlagt för bostadsändamål (?) men regleras 

därutöver inte av några andra bestämmelser. 

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 

då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

Störningar och risker

Intill stranden i södra änden av LIS-området är marken låglänt 

delvis också sank, här behövs ett större avstånd till stranden. I 

övrigt ligger marken med god marginal över sjöns ytnivå utan att 

marken sluttar särskilt brant varför någon risk för ras och skred 

inte bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör dock föregås 

av markundersökningar.

Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 

bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 

höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

2. Kockas - Ölen

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga enstaka nya bostadshus.

Läge
Området är beläget längs västra stranden av sjön Ölen, ca 6 km 
öster om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar bynbildningen Kockas och ytorna närmast 
norr och söder om densamma. Bebyggelsen utgörs av ett 25-tal 
bostadshus, både åretrunt- och fritidsboende, nästan samtliga 
avstyckade som egna fastigheter. 
Marken sluttar tydligt men inte brant ner mot vattnet, för längst 
i söder fi nns mer låglänta partier invid sjön. Norr om sjön fi nns 
beteshagar som tillhör gården vid Ölsdalen längre norrut.
En grusväg med bra standard löper längs med sjön genom byn, 
i söder direkt intill stranden längre norrut 20-100 meter från 
stranden och här ligger bebygglsen till större delen mellan vägen 
och sjön. Längst i söder fi nns en halvö med tre hus.
Vackra vyer bjuds mot öster över den smala sjön men bebyggelsen 
är samtidigt inbäddad i mer eller mindre sammanhängande 
skogspartier

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången, därav namnet 
Ölsdalen med antydningar av ett äldre kulturlandskap men till 
större delen inbäddat i delvis sammanhängande skogslandskap.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 

Bäcksjön, Östansjö från Kungsbergsvägen i norr.       Foto: Bosse Björk
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- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

- längs uddens södra strand ska en passage fi nnas så att 

allmänheten kan nå den yttre delen av udden (A) som inte 

omfattas av LIS-området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Kockas, 

bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen som i sin tur  

gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv 

arbetskraft generellt i kommunen.

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Kockas ligger inom radien för totalförsvarets område för 

hinderfrihet runt Villingsbergs skjutfält, detta påverkar dock inte 

eventuell bebyggelse av den karaktär som skulle vara relevant 

inom LIS-området.

Området är inte utsatt för buller, vilket även gäller skjutbuller från 

skjutfälten.

Konkurrerande intressen

Det fi nns inga direkta konkurrerande intressen till LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 

mycket måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:
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Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt avseende 
placering kunna komplettera befi ntlig bebyggelse och även 
förbättra möjligheterna att bygga något enstaka nytt bostadshus. 
På så sätt ges bättre förutsättningar för en naturlig utveckling 
av den lilla bybildningen som är beläget i ett attraktivt läge med 

möjlighet till vackra utblickar över vattnet. 

I den centrala delen av LIS-området, i anslutning till den smala 

viken är marken låglänt delvis också sank, här behöver marken 

fyllas upp i vissa lägen om den ska bebyggas. I övrigt ligger 

marken med god marginal över sjöns ytnivå utan att marken 

sluttar särskilt brant. Marken bedöms därför generellt enkel att 

bebygga. Det fi nns gott om alternativa ytor som kan bebygga 

men mer än någon enstaka ny tomt eller två torde inte vara 

realistiskt.

Den befi ntliga enkla vägen som löper genom området behöver 

förstärkas i den norra delen. Eventuell ny bebyggelse kan 

däremot förläggas direkt intill vägen. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp någonsin kommer byggas ut till detta område. 

Enskilda anläggningar får därför accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har en viss 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område. I 

den centrala delen av området bör uppfyllnad ske för att förlägga 

hus på tillräcklig nivå över sjön. Normal passage närmast vattnet 

räcker generellt i området.

Infrastruktur

Befi ntlig grusväg av hygglig standard finns från länsväg 205 

sydväst om området fram till södra delen av bebyggelsen. Den 

enklare vägen i norra delen av området behöver förstärkas, 

särskilt passagen över den smala vikens mynning. Eventuell ny 

bebyggelse kan förläggas direkt intill vägen, någon nybyggnad 

av väg är inte nödvändig. 

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205, ca 1,5 km sydväst 

om området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp någonsin kommer byggas ut till detta område. 

Enskilda anläggningar får därför accepteras.

El fi nns fram till området. Bredband saknas ???.

Planer och bestämmelser

Området är inte planlagt (?) och regleras därutöver inte av några 

andra bestämmelser. 

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 

då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

Störningar och risker

Intill stranden intill den smala viken i den centrala delen av 

LIS-området är marken låglänt delvis också sank, här behöver 

uppfyllnad göras för att bebyggelse ska hamna på tillräcklig nivå 

över sjön. I övrigt ligger marken med god marginal över sjöns 

ytnivå utan att marken sluttar särskilt brant varför någon risk för 

ras och skred inte bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör 

dock föregås av markundersökningar.

Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 

3. Maket-Siggetorp - Ölen

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga enstaka nya bostadshus.

Läge
Området är beläget längs västra stranden av sjön Ölen, ca 7 km 
norrom Svartå och lika långt sydost om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar 9 bostadhus, de fl esta använda för 
fritidsboende, och ytorna närmast runt dessa. Samtliga är 
avstyckade som egna fastigheter. Maket är en äldre gårdsbildning.

I den södra delen marken mark och bebyggelse högre belägen, 
det sluttar tydligt men inte brant ner mot vattnet. Runt viken 
centralt i området fi nns mer låglänta och delvis sanka partier 
invid sjön. Här ligger även bebyggelsen lägre och direkt invid 
sjön.
En grusväg med hygglig standard går från väg 205 fram till 
området. Fortsättningen i norra delen längs sjön och över vikens 
samla mynning är vägen mycket enkel. 
Vackra vyer bjuds mot öster över den smala sjön men bebyggelsen 
är delvis inbäddad i mer eller mindre sammanhängande 
skogspartier

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången längs Ölen 
med antydningar av ett äldre kulturlandskap men till större delen 
inbäddat i delvis sammanhängande skogslandskap.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Foto: Bosse Björk
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bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 

höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Området är inte utsatt för buller, vilket även gäller skjutbuller från 

skjutfälten.

Konkurrerande intressen

Det fi nns inga direkta konkurrerande intressen till LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 

mycket måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

- längs uddens södra strand ska en passage fi nnas så att 

allmänheten kan nå den yttre delen av udden (A) som inte 

omfattas av LIS-området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Maket-

Siggetorp, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 

som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 

behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, och 

kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 

och skola i samhället.
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Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse men främst möjliggöra ett nya 

bostadshus i attraktiva lägen med möjlighet till vackra utblickar 

över vattnet. På så sätt ges bättre förutsättningar för en naturlig 
utveckling av Ölsbodaområdet som är bra beläget nära väg 205 

mellan Svartå och Degerfors. 

Tillkommande bostadshus är i princip bara aktuell i den norra 

delen av LIS-området, mot Ölen. Här ligger marken med god 

marginal över sjöns ytnivå utan att marken sluttar särskilt brant. 

Marken bedöms därför generellt enkel att bebygga även om block 

kan förekomma på några ställen. Det fi nns gott om alternativa 

ytor som kan bebyggas men mer än ett 10-tal nya tomter bedöms 

inte vara realistiskt och de måste därutöver placeras så att de 

inte kommer i konfl ikt med befi ntlig bebyggelse.

För ytorna längs Svartån är endast komplettering av befi ntlig 

bebyggelse, som delvis är av verksamhetsart, aktuell.

Befi ntlig väg tilloch inom området behöver håller god standard.  

Eventuell ny bebyggelse kan  i vissa lägen förläggas direkt intill 

vägen men för vissa ytor kan någon kortare ny vägsträcka vara 

att föredra för att få bra tillgänglighet.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området.

Infrastruktur

Befi ntlig grusväg av god standard finns från länsväg 205 sydväst 

om området och inom området. Eventuell ny bebyggelse kan  

i vissa lägen förläggas direkt intill vägen men för vissa ytor 

kan någon kortare ny vägsträcka vara att föredra för att få bra 

tillgänglighet.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra 

meter (beroende på var i området msn befi nner sig) sydväst om 

området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är delvis planlagt (?) för bostadsbebyggelse.

LIS-områdets östra del ingår i vattenskyddsområdet för Ölen (?). 

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

4. Ölsboda - Ölen

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga ett mindre antal nya bostadshus.

Läge
Området är beläget runt södra änden av sjön Ölen samt längs 
västra sidan av Svartån, ca 6 km norr om Svartå och lika långt 
söder om Degerfors tätort.

Beskrivning
Ölsbodaområdet norr om väg 205 omfattar ett 40-tal avstyckade 
bostadsfastigheter, över 30 av dessa är bebyggda, de fl esta 
används för fritidsboende. Ett 10-tal av fastigheterna är helt 
eller delvis belägna inom 100 mer från stranden och omfattas 
därmed av LIS-området. Därutöver fi nns några äldre bostäder 
intill kraftkanalen Ölens utlopp samt en ”föreningsgård” och ytor 
och del av en mangårdsbyggnad nära väg 205. 

I stort sett all bebyggelse är belägen med god marginal över sjöns 
yta, i randområdet mellan öppna odlade ytor och skogspartierna 
närmare sjön. Västra delen är något kuperad medan marken faller 
av ner mot Svartån, där det närmastb det vindlande loppet är 
låglänt och delvis sankt. Vid utloppet från Ölen fi nns en dämning.
En grusväg med god standard går från väg 205 fram till området, 
även vägarna inom området håller god standard.
Sjön bjuder på vackra vyer mot norr vilket innebär att man ser 
längs med den smala sjön. Bebyggelsen är dock inbäddad i mer 
eller mindre sammanhängande men delvis glesa skogspartier 
och vetter mer mot söder och det öppna odlingslandskapet.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången  utmed 
sjön Ölen i kombination med herrgårdens omgivningar och 
odlingslandskap.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 

Småbåtshamnen vid Tunbohässle. Foto: Bosse Björk
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Störningar och risker

Intill Svartån i den östra delen av LIS-området är marken 

låglänt delvis också sank. Här är bara komplettering av befi ntlig 

bebyggele och verksamhet aktuell och nödvändigt avstånd 

till stranden och höjd förutsätts. I övrigt ligger marken med 

god marginal över sjöns ytnivå utan att marken sluttar särskilt 

brant varför någon risk för ras och skred inte bedöms föreligga. 

Eventuell exploatering bör dock föregås av markundersökningar.

Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 

bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 

höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Länsväg 205 omedelbart söder om LIS-området, strax intill denna 

även Värlmlandsbanan som är en del av järnvägenstambanenätet. 

De delar av LIS-området som är aktuella för bostadsbebyggelse 

ligger dock fl era hundra meter norr om väg och järnväg, tillräckligt 

för att inte vara bullerutsatta.

Konkurrerande intressen

Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 

relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

- längs uddens södra strand ska en passage fi nnas så att 

allmänheten kan nå den yttre delen av udden (A) som inte 

omfattas av LIS-området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Ölsbodaområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 

kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, och 

kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 

och skola i samhället.
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Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse men samt att därutöver 
möjliggöra nya bostadshus i attraktiva lägen med möjlighet till 

vackra utblickar över vattnet i ett fi nt västerläge. På så sätt ges 
bättre förutsättningar för en naturlig utveckling av Ölsbodaområdet 

som är bra beläget nära väg 205 mellan Svartå och Degerfors. 

Tillkommande bostadshus torde främst vara aktuella i den norra 

delen av LIS-området där kopplingen till sjön fi nns. Här ligger 

marken med god marginal över sjöns ytnivå utan att den sluttar 

särskilt brant. Marken bedöms därför generellt enkel att bebygga. 

Det fi nns alternativa ytor som kan bebyggas men mer än 2-3 nya 

tomter bedöms inte vara realistiskt. 

För ytorna i södra delen av LIS-området längs Svartån torde 

endast komplettering av befi ntlig bebyggelse vara aktuell och 

därmed på ett avstånd av minst 75 meter från vattnet. Undantaget 

skulle vara någon funktion av verksamhetsart.

Befi ntlig väg till och inom området håller god standard och 

eventuell ny bebyggelse kan  förläggas direkt intill vägen. Om 

den allra nordligaste delen avLIS-området ska bebyggas krävs en 

kortare förlängning av vägen, kanske mer troligt en ny dragning 

på 150-200 meter som rundar gårdsbildningen, eftersom befi ntlig 

väg går direkt in på själva gården och slutar där.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området, 

i större delen av området blir befi ntlig väg naturlig gräns mot 

stranden.

Infrastruktur

Befi ntlig grusväg av god standard finns från länsväg 205 sydväst 

om området och inom området. Eventuell ny bebyggelse kan  

förläggas direkt intill vägen. Om den allra nordligaste delen 

avLIS-området ska bebyggas krävs en kortare förlängning av 

vägen, kanske mer troligt en ny dragning på 150-200 meter som 

rundar gårdsbildningen, eftersom befi ntlig väg går direkt in på 

själva gården och slutar där.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra 

meter (beroende på var i området man befi nner sig) sydväst om 

området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

5. Viken - Ölen

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga enstaka nya nya bostadshus.

Läge
Området är beläget i södra änden av sjön Ölen samt längs östra 
sidan av Svartån, ca 6 km norr om Svartå och lika långt söder om 
Degerfors tätort.

Beskrivning
Ölsbodaområdet norr om väg 205 omfattar ett 40-tal avstyckade 
bostadsfastigheter, över 30 av dessa är bebyggda, de fl esta 
används för fritidsboende. Detta LIS-område är beläget på östra 
sidan om sjöns utlopp och Svartån och här fi nns 3 avstyckade 
och bebyggda fastigheter för åretruntboende, delvis belägna 
inom 100 mer från stranden. På två av fastigheterna ligger 
befi ntliga byggnaer längre än 100 meter från stranden. 

Alla är belägna med god marginal över sjöns yta, i anslutning till 
öppna och tidigare odlade ytor men i övrigt inramade av skog. 
Marken faller av ner mot sjön och Svartån, där det närmast det 
längst i söder är som lägst och högst i norra delen där en liten 
gårdsbildning ligger. Vid utloppet från Ölen fi nns en dämning.
En grusväg med god standard går från väg 205, över Svartån vid 
dämningen, fram till området, även vägarna inom området håller 
för ändamålet god standard.
Särskilt i norra delen av området bjuds på vackra vyer den smala 
sjön. I södra delen är bebyggelsen mer inbäddad i mer eller 
mindre sammanhängande men delvis glesa skogspartier.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången  utmed 
sjön Ölen i kombination med herrgårdens omgivningar och 
odlingslandskap.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 

Småbåtshamnen vid Tunbohässle. Foto: Bosse Björk
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Planer och bestämmelser

Området är delvis planlagt (?) för bostadsbebyggelse.

LIS-områdets östra del ingår i vattenskyddsområdet för Ölen (?). 

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker

Alldeles intill Svartån i den södra delen av LIS-området är 

marken låglänt men här torde ingen byggnation alls vara aktuell. 

I övrigt ligger marken med god marginal över sjöns ytnivå utan att 

marken sluttar särskilt brant varför någon risk för ras och skred 

inte bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör dock föregås 

av markundersökningar.

Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 

bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 

höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Länsväg 205 omedelbart söder om LIS-området, strax intill denna 

även Värlmlandsbanan som är en del av järnvägenstambanenätet. 

De delar av LIS-området som är aktuella för bostadsbebyggelse 

ligger dock fl era hundra meter norr om väg och järnväg, tillräckligt 

för att inte vara bullerutsatta.

Konkurrerande intressen

Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 

mycket måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

- längs uddens södra strand ska en passage fi nnas så att 

allmänheten kan nå den yttre delen av udden (A) som inte 

omfattas av LIS-området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Ölsbodaområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 

kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, och 

kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 

och skola i samhället.
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Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse samt därutöver öppna för ett 

antal nya bostadshus i attraktiva lägen med möjlighet till vackra 

utblickar över vattnet. På så sätt ges bättre förutsättningar för en 
naturlig utveckling av Ölsbodaområdet som är bra beläget nära 

väg 205 mellan Svartå och Degerfors. 

Tillkommande bostadshus är i princip bara aktuell i den västligaste 

delen av LIS-området, söder om ???-bäckens inlopp i sjön samt 

i den centrala delen mellan herrgården och fritidshusen. Det 

skulle ytmässigt vara möjligt att bygga även i den östra delen av 

LIS-området men här gör närheten till järnvägen lämpligheten 

tveksam. 

Det fi nns ytor som med god marginal ligger över sjöns ytnivå utan 

att marken sluttar särskilt brant. Marken bedöms därför generellt 

enkel att bebygga. Även om det fi nns gott om alternativa ytor 

som kan bebyggas torde det inte vara realistiskt med fl er än 5-6 

nya tomter. För ytorna i öster, invid herrgården kan byggnader 

och funktioner av verksamhetsart bli aktuella.

Befi ntlig vägar till och inom området håller god standard.  

Eventuell ny bebyggelse kan i längst i väster förläggas direkt 

intill vägen medan det för de centrala ytor i området behövs en 

kortare ny vägsträcka.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området. I 

väster är befi ntlig väg en narurlig avgränsning mellan nya tomter 

ochoch stranden.

6. Ölsboda Herrgård - Storbjörken

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostads- och 
herrgårdsbebyggelse samt att bygga ett mindre antal nya 
bostadshus.

Läge
Området är beläget runt norra änden av sjön Storbjörken, ca 6 
km norr om Svartå och lika långt söder om Degerfors tätort.

Beskrivning
Ölsbodaområdet söder om väg 205 utgörs egentligen av 
två områden med helt olika karaktärer. Dels det gamla 
herrgårdsområdet i öster med ett fl ertal byggnader från tiden när 
det bedrevs aktiv verksamhet här. Dels den västra delen som 
består av ett pärlband med 16 avstyckade fastigheter bebyggda 
med fritidshus, även om några (?) idag kan användas för 
åretruntboende. All befi tnlkig bebyggelse är belägen inom 100 
meter från stranden och omfattas därmed av LIS-området. 

Nivåskillnaderna är små men all bebyggelse är belägen med mer 
eller mindre god marginal över sjöns yta. Ytorna runt herrgården 
är mer öppet kulturlandskap som vittnar aktivt lantbruk. 
Fritidsbebyggelsen i väster är inbäddad i skogen på norra sidan 
om vägen som löper genom området.  i randområdet mellan 
öppna odlade ytor och skogspartierna Marken faller svagt ner 
mot sjön och mellan vägen och sjön i den västra delen är det 
låglänt och partivis sankt.

Två grusvägar med god standard från väg 205 försörjer respektive 
delområde, en för herrgårdsområdet, en för fritidshusen. Det fi nns 
en enklare vägförbindels mellan herrgården och vägområdet 
som inte används för körtrafi k idag. 

Sjön bjuder på vackra vyer över sjön i ett fi nt sydvästläge. 
Bebyggelsen är dock delvis inbäddad i mer eller mindre 
sammanhängande men glesa skogspartier som i någon mån 
påverkar upplevelsen.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av kulturlandskap et runt Ölsboda 
herrgård men där västra delen är inbäddat i delvis 
sammanhängande skogslandskap.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 

Östra områdesdelen intill Ölsboda herrgård. Foto: Bosse Björk Västra områdesdelen vid fritidshusen. Foto: Bosse Björk
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Infrastruktur

Två befi ntliga grusvägar av god standard finns från länsväg 205 

som går strax norrt om området, en som försörjer herrgårdsdelen 

och en som försörjer fritidshusen. Den sistnämnda vägen 

fortsätter runt Storbjörken och anknyter där till andra vägsystem.

Båda vägarna passerar under järnvägen. Den södra viadukten är 

både smal och låg, i princip endast avsedd för personbilar. Den 

norra är större och framförallt högre, 3,2 meter, dock håller den 

inte fullhöjd (4,5 meter).

Det fi nns vägförbindelse mellan herrgårdsdelen och den västra 

vägen, vilken dock inte används för körtrafi k idag. Den bör dock  

med vissa åtgärder kunna tas i bruk igen om behov föreligger.

Eventuell ny bebyggelse kan i längst i väster förläggas direkt intill 

vägen medan det för de centrala ytor i området behövs en ny 

vägsträcka, beroene på varny bebyggelse förläggs, mellan 50 

och 300 meter.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra 

meter (beroende på var i området msn befi nner sig) sydväst om 

området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är delvis planlagt (?) för bostadsbebyggelse.

LIS-områdets östra del ingår i vattenskyddsområdet för Svartån 

(?).

Värmlandsbanan (järnväg) utgör riksintresse för kommunkation.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker

Närmast intill sjön är marken låglänt och i den västra delen av 

LIS-området även sank. Befi ntlig bebyggelse är dock placerad 

med nödvändigt avstånd till stranden och på god marginal över 

sjöns ytnivå. Marken är inte särskilt kuperad varför någon risk för 

ras och skred inte bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör 

dock föregås av markundersökningar.

Storbjörken utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem 

som bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g 

a höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Länsväg 205 går strax norr om LIS-området men söder 

om denna går även Värlmlandsbanan som är en del av 

järnvägenstambanenätet. Den allra östligaste delen av LIS-

området får anses bullerutsatt från järnvägen, länsvägen 

skärmas dock av järnvägsbanken. Övriga delar av LIS-området 

ligger så långt från järnvägen att de inte är bullerutsatta eller kan 

skärmas. Befi ntlig bebyggelse som närmast ca 150 meter från 

järnvägen, och ytor som är aktuella för ny bostadsbebyggelse 

200-700 meter.

Konkurrerande intressen

Riksintresse för kommunikation (järnväg) tangerar LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 

relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Ölsbodaområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 

kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, och 

kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 

och skola i samhället.
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7. Skäggebol - Storbjörken

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostads- och 
herrgårdsbebyggelse samt att bygga ett mindre antal nya 
bostadshus.

Läge
Området är beläget längs västra stranden av sjön Storbjörken, ca 
4 km norr om Svartå och 8 km söder om Degerfors tätort.

Beskrivning
Skäggebol ligger längs med en liten grusväg invid sjön 
Storbjörken och består dels av ett antal äldre åretrunthus, 
inklusive två gårdsbildningar, dels av av några grupper fritidshus, 
sammanlagt 30-tal bostadshus. De fl esta husen ligger på 
avstyckade fastigheter men det fi nns även några arrendetomter. 
Större delen av den befi ntliga bebyggelsen är belägen inom 100 
meter från stranden och omfattas därmed av LIS-området, en 
handfull längre än 100 meter från sjön. 

Nivåskillnaderna är inte dramatiska men all bebyggelse är 
belägen med mer eller mindre god marginal över sjöns yta. De 
centrala delarna av området är ett öppet kulturlandskap som som 
fortfarande brukas. Fritidsbebyggelsen i norr är inbäddad i skogen 
medan bebyggelsen i söder ligger inom eller i randområdet till de 
öppna ytorna. Marken faller generellt ner mot sjön men det fi nns 
högre partier längs med sjön också.

En grusväg med god standard löper genom området och från 
denna fi nns fl era anslutande vägar till husgrupper och enskilda 
hus. Dessa vägar ahr i de fl esta fall lite enklare standard. Området 
kan nås från väg 205 i nordost, men via ett vägsystem mellan 
Storbjörken och Letälven tar man sig även norrut mot Degerfors, 
mot Svartå i söder eller mot Åtorp i sydväst.

Läget bjuder på vackra vyer över sjön. Större delen av 
bebyggelsen har god kontakt med sjön visuellt.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av kulturlandskapet centralt byn men 
men också det omgivande sammanhängande skogslandskapet.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 

förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse samt därutöver öppna för ett 

antal nya bostadshus i attraktiva lägen med möjlighet till vackra 

utblickar över vattnet. På så sätt ges bättre förutsättningar för en 
naturlig utveckling av Ölsbodaområdet som är bra beläget nära 

väg 205 mellan Svartå och Degerfors. 

Tillkommande bostadshus är i princip bara aktuell i den västligaste 

delen av LIS-området, söder om ???-bäckens inlopp i sjön samt 

i den centrala delen mellan herrgården och fritidshusen. Det 

skulle ytmässigt vara möjligt att bygga även i den östra delen av 

LIS-området men här gör närheten till järnvägen lämpligheten 

tveksam. 

Det fi nns ytor som med god marginal ligger över sjöns ytnivå utan 

att marken sluttar särskilt brant. Marken bedöms därför generellt 

enkel att bebygga. Även om det fi nns gott om alternativa ytor 

som kan bebyggas torde det inte vara realistiskt med fl er än 5-6 

nya tomter. För ytorna i öster, invid herrgården kan byggnader 

och funktioner av verksamhetsart bli aktuella.

Befi ntlig vägar till och inom området håller god standard.  

Eventuell ny bebyggelse kan i längst i väster förläggas direkt 

intill vägen medan det för de centrala ytor i området behövs en 

kortare ny vägsträcka.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området. I 

väster är befi ntlig väg en narurlig avgränsning mellan nya tomter 

ochoch stranden.

Infrastruktur

Två befi ntliga grusvägar av god standard finns från länsväg 205 

som går strax norrt om området, en som försörjer herrgårdsdelen 

och en som försörjer fritidshusen. Den sistnämnda vägen 

fortsätter runt Storbjörken och anknyter där till andra vägsystem.

Båda vägarna passerar under järnvägen. Den södra viadukten är 

både smal och låg, i princip endast avsedd för personbilar. Den 

norra är större och framförallt högre, 3,2 meter, dock håller den 

inte fullhöjd (4,5 meter).

Det fi nns vägförbindelse mellan herrgårdsdelen och den västra 

vägen, vilken dock inte används för körtrafi k idag. Den bör dock  

med vissa åtgärder kunna tas i bruk igen om behov föreligger.

Eventuell ny bebyggelse kan i längst i väster förläggas direkt intill 

vägen medan det för de centrala ytor i området behövs en ny 

vägsträcka, beroene på varny bebyggelse förläggs, mellan 50 

och 300 meter.Vägen genom Skäggebolsområdet       Foto: Bosse Björk
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Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra 

meter (beroende på var i området msn befi nner sig) sydväst om 

området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är delvis planlagt (?) för bostadsbebyggelse.

LIS-områdets östra del ingår i vattenskyddsområdet för Svartån 

(?).

Värmlandsbanan (järnväg) utgör riksintresse för kommunkation.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker

Närmast intill sjön är marken låglänt och i den västra delen av 

LIS-området även sank. Befi ntlig bebyggelse är dock placerad 

med nödvändigt avstånd till stranden och på god marginal över 

sjöns ytnivå. Marken är inte särskilt kuperad varför någon risk för 

ras och skred inte bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör 

dock föregås av markundersökningar.

Storbjörken utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem 

som bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g 

a höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Länsväg 205 går strax norr om LIS-området men söder 

om denna går även Värlmlandsbanan som är en del av 

järnvägenstambanenätet. Den allra östligaste delen av LIS-

området får anses bullerutsatt från järnvägen, länsvägen 

skärmas dock av järnvägsbanken. Övriga delar av LIS-området 

ligger så långt från järnvägen att de inte är bullerutsatta eller kan 

skärmas. Befi ntlig bebyggelse som närmast ca 150 meter från 
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8. Svartå (norra delen) 

- Storbjörken

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att öppna 

nya lägen för bostadshus och bostadsområden. Ökar även 

möjligheterna för verksamheter att utvecklas.

Läge
LIS-området täcker in en stor del av samhället Svartå. Det 
utgörs av fyra delområden. Runt södra änden av sjön Storbjör-
ken, runt norra änden av sjön Lillbjörken samt längs kanalen 
(Svartån) och vattenområden som passerar genom Svartå 
samhälle.

Beskrivning
LIS-området omfattar fyra delområden varav det största täcker 
in stranden runt södra änden av sjön Storbjörken vilket inklu-
derar de centrala delarna av Svartå med bland annat matbutik, 
drivmedelsanläggning, samt skola och förskola. Det inklude-
rar även den kanal och en del andra vattenområden central 
i Svartå som förbinder Storbjörken med sjön Lillbjörken som 
ligger nedströms söderut. Kanalen utgör här en del av Svartån. 
Två mindre delområden längre norrut på östra och västra sidan 
Storbjörken innehåller bostadsbebyggelse respektive bad-
plats. Det fjärde delområdet är beläget runt norra änden avsjön 
Lillbjörken och inkluderar det gamla hyttområdet som numera 
främst används för idrotts- och fritidsändamål. Här fi nns ingen 
bostadsbebyggelse idag. Det stora industriområdet ligger strax 
utanför LIS-området

Det sammanlagda LIS-området är tämligen omfattande och be-
skrivs därför inte så detaljerat som andra mindre LIS-områden.

Nivåskillnaderna är små till måttliga. De största fi nns längs 
kanalen vars ytnivå ligger betydligt över bebygelsen på östra 
sidan. Kanalen är kulverterad på en sträcka isödra delen av 
sammhället som då inte genererar underlag för strandskydd el-
ler LIS-område. En hel del äldre bebyggelse är belägen relativt 
lågt i förhållande till ytnivån i Storbjörken och kanaldelen men 
det fi nns ingen historia av översvämningar. Den mesta bebyg-
gelsen ligger med god marginal över Strobjörkens ytnivå. Norra 
änden av Lillbjörken är delvis låglänt och sank men här fi nns i 
princip ingen bebygglese alls. 

Samhället är generellt inbädda i grönska och skogspartier, till 
större delen lövskog. Mot väster ökar andelen barrskog, även 
på norra sidan Lillbjörken. Det fi nns få öppna ytor utöver befi nt-
liga bostadstomter.

Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå samhälle. Kors-
ningen mot Åtorp (204) respektive Degerfors (205) är belägen 
inom LIS-området. I samhället fi nns ett planlagt kommunalt 

gatunät och därutöver en antal mindre grusvägar som försörjer 
vissa fastigheter och områden.
Området runt Storbjörken bjuder på vackra vyer över sjön medan 
vattenkontakten är mer begränsad längs den smala kanalen och 
ändå mer vid Lillbjörken.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av det lilla brukssamhället Svartås 
bebyggelse inbäddad i lummig vegetation och med en stor andel 
vatten i miljörna.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse i samhället och öppna för ny 

bebyggelse i attraktivt läge med möjlighet till vackra utblickar 

över sjöarna och kanalen. Detta kan innefatta såväl enstaka 

bostdshus som mindre bostadsområden. På så sätt ges bättre 
förutsättningar för en naturlig utveckling av Svartå samhälle. 
Området är bra beläget direkt invid länsvägarna 204/205 mellan 

Degerfors och Åtorp och Mullhyttan/Laxå. 

Störst potential avseende tillkommande bostadshus och även 

något mindre nytt bostadsområde torde i den norra delen av 

området, särskilt på västra sidan Styorbjörken i närheten av 

skolan. Även i södra delen av LIS-området vid Lillbjörken fi nns 

betydande ytor som skulle kunna exploateras. Detta är dock en 

och vattenkontakten är dessutom begränsad eller obefi ntlig om 

inte röjningsåtgärder längs stranden genomförs. Södra delen 

av området kan även utvecklas för verksamheter. Enstaka 

bostadshus kan likaliseras i ett otal lägen men kulturmiljön centralt 

i samhället måste också beaktas och innebär viss begränsning. 

Det fi nns gott om ytor som med god eller acceptabel marginal 

över sjönarnas och kanalens ytnivå. I centrala dlen av samhället 

fi nns låglänta och delvis anka partier som bör undvikas, även vis 

åutloppet i Lillbjörken rekommenderas försiktighet.  Verksamheter 

är generellt mindre känsliga i detta sammanhang. I det lilla 

västligaste delområdet är endast utveckling av badplatsen 

aktuell.

Storbjörken med Svartå centrum i fonden.      Foto: Bosse Björk
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8. Svartå (södra delen) 

- kanalen/Lillbjörken

Med länsvägen genom LIS-området och ett väl utbyggt gatunät 

är det exceptionellt enkelt att nå stora delar av intressanta 

ytor. Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill någon 

av befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Vissa 

intressanta ytor vid Storbjörken kan dock kräva ny väg på några 

hundra meter.

Hela LIS-området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp 

där även ny bebyggelse kan anslutas. Vissa ytor kräver 

ledningsutbyggnad om de skulle väljas men det torde då röra sig 

om max 500 meter.

Den samlade bedömningen är att området har stor 

exploateringspotential, främst i norr på västra sidan Storbjörken, 

och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt. 

Infrastruktur
Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå samhälle. Kors-
ningen mot Åtorp (204) respektive Degerfors (205) är belägen 
inom LIS-området. I samhället fi nns ett planlagt kommunalt ga-
tunät som är asfalterat och håller god standard. Därutöver fi nns 
ett antal mindre grusvägar av varierad standard som försörjer 
vissa fastigheter och områden.

Ny bebyggelse kan i många fall förläggas direkt intill någon av 

befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Nya utfarter 

på länsvägarna kommer sannolikt inte att tillåtas av Trafi kverket 

som är väghållare för dessa. Vissa intressanta ytor framförallt 

norr om skolan vid sjön Storbjörken skulle dock kräva en ny 

vägsträckning på några hundra meter.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/205 inom LIS-

området.

Så gott som hela LIS-området ingår i verksamhetsområdet 

för allmänna vattentjänster och är då anslutet till kommunalt 

vatten och avlopp. Ny bebyggelse kan anslutas till detta 

och inom verksamhetsområdet gäller då ordinarie taxa för 

anläggningsavgift. Vissa ytor, te x norr om skolan, skulle om de 

exploateras kräva ledningsutbyggnad vilket då torde röra sig om 

max 500 meter.

Elnät fi nns fram till området. Bredband fi nns utbyggt i hela 

samhället.

Planer och bestämmelser

Området är till stor del planlagt. Undantaget är de västligaste 

delarna vid Strobjörken.

Svartåns lopp ingår i vattenskyddsområdet för Svartån (?).

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker

Centralt i LIS-området runt vattenområdena mellan Storbjörken 

och kanalen är marken låglänt och delvis sank. Det gäller även 

där Svartån mynnar ut i Lillbjörken. Det fi nns ingen historia av 
översvämningar i samhället. Området ligger i den övre delen 
av hela vattensystemet och det begränsar vilka fl öden som kan 

uppstå. Dessa sjöar har under senare år haft problem med för 

låga vattennivåer. 

Befi ntlig bebyggelse är generellt placerad med nödvändigt 

avstånd till stranden och på god marginal över sjöarnas och 

kanalens ytnivå. Undantag fi nns dock för äldre bebyggelse 

centralt i samhället och ett bebyggelseområde som faktiskt 

ligger långt under kanalens ytnivå. Generellt föreligger 

ingenöversvämningsrisk inom LISområdet och det fi nns gott om 

ytor med god marginal till vattnens ytnivå. För att garantera att 

ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd 

bestämmas i bygg- eller planskedet.

Marken är i huvudsak inte särskilt kuperad varför någon risk för ras 

och skred inte bedöms föreligga. Störst är nivåskillnaden mellan 

kanalen och ytorna väster om denna ett stycke ovanför Lillbjörken. 

Eventuell exploatering bör föregås av markundersökningar men i  

vissa lägen i anslutning till befi ntlig bebyggelse bör det inte vara 

ett absolut krav.

Länsväg 204/205 går går rakt genom LIS-området. Skyltad has-

tighet är till större delen 50 km/h och trafi kintensiteten måttliig. 
Byggnader längre än 20-25 meter från vägen torde inte vara 
bullerutsatta och skärmning är möjligt om så skulle behövas. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur främst kulturmiljösynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- Värdefulla delar längs ån och ravinen (B) behålls oexploaterade.

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Svartå 

tätort, bidrar till fl er alternativa bostadslägen på orten och i 

kommunen i istort som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Svartå, kommunens näst största ort, har en hel del offentlig 

och privat service där LIS-området kan bidra till underlaget för 

såväl befi ntlig handel som förskola och skola och annan service 

i samhället.

Några av stugorna på västra sidan av Hällebosjön.      Foto: Bosse Björk
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9. Svartå Herrgård - Lillbjörken

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse och 
byggnaderna vid herrgården samt att bygga något enstaka nytt 
bostadshus.

Läge
LIS-området utgörs av två delområden, ett på vardera sidan 
Svartälvens utlopp från Lillbjörken söder om Svartå.

Beskrivning
LIS-området omfattar ytorna närmast runt Svartå herrgård 
samt en handfull byggnader på båda sidor av Svartån, vid dess 
utlopp från sjön Lillbjörken. De fl esta av dessa byggnader har 
kopplingar till tiden då herrgården var bebodd och där det be-
drevs verksamheter kopplade till denna.
Herrgården fungerade under lång tid som restaurang, ochpen-
sionat med konferensmöjlligheter. Efter några år utan stadig 
verksamhet pågår nu ett restaurringsarbete. Hotellets anex 
ligger utanför LIS-området.
Byggnaderna i övrigt är numera fristående bostäder (?). 

Nivåskillnaderna är inte dramatiska men all bebyggelse är belä-
gen med mer eller mindre god marginal över sjöns ytnivå.
Vid Svartånsutlopp fi nns två byggnader direkt invid vattnet, 
även längre söderut fi ns två byggnader alldeles intill ån. Södra 
delen av Lillbjörken ligger i en dalsänka varför marken gene-
rellt faller ner mot sjön och ån. Herrgårdens trädgård är öppen 
liksom vissa andra ytor rubt bebyggelsen närmast sjön, i övrigt 
består området av relativt tät lövskog.

Länsvägarna 204/205, korsningen mot Mullhyttan (204) res-
pektive Laxå (205) är belägen inom LIS-området, passerar över 
Svartån och direkt framför herggården. Berörda byggnaderlig-
ger direkt intill länsvägarna eller längs två mindre grusvägar.
Vid Lillbjören bjuds på vackra vyer över sjön medan 
vattenkontakten är mer begränsad längs den smala Svartån 
längre söderut.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den forna herrgårdsmiljön som är 
inbäddat i ett delvis sammanhängande lövskogslandskap.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 

och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse samt därutöver öppna för något 

enstaka nytt bostadshus i attraktivt läge med möjlighet till vackra 

utblickar över vattnet eller närhet till Svartån. På så sätt ges 
bättre förutsättningar för en naturlig utveckling av Svartåområdet 
som detta område tillhör. Området är bra beläget direkt invid 
länsvägarna 204/205 mellan Svartå/Degerfors och Mullhyttan 

respektive Laxå. 

Något eventuellt tillkommande bostadshus torde sannolikt 

lokaliseras i den östra eller södra delen av området. I den västra 

delen av LIS-området är endast kompletteringar av herrgården  

eller dess övriga byggnader och anläggningar aktuella. Det 

skulle ytmässigt vara möjligt att bygga betydligt fl er bostadshus 

men detta är inte sannolikt . Det fi nns gott om ytor som med god 

marginal ligger över sjöns ytnivå, särskilt i den östra delen av 

området. Det centrala partiet väster om åutloppet är dock något 

låglänt och dessutom mycket nära länsvägen. Marken bedöms 

generellt enkel att bebygga. För ytorna i väster, invid herrgården, 

bör bara byggnader och funktioner av verksamhetsart bli aktuella.

Med länsvägen genom LIS-området är det exceptionellt enkelt 

att nå. Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill någon 

av befi ntliga vägar, möjligen med nen kortare anslutning.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

Den samlade bedömningen är att området har viss 

exploateringspotential, främst för att kunna utveckla herrgården, 

och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området. 

Infrastruktur
Länsvägarna 204/205, korsningen mot Mullhyttan (204) res-
pektive Laxå (205) är belägen inom LIS-området, passerar över 
Svartån och direkt framför herggården. Berörda byggnaderlig-
ger direkt intill länsvägarna eller längs två mindre grusvägar.

Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill någon av 

befi ntliga vägar, möjligen med nen kortare anslutning.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/205 inom LIS-

området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är inte planlagt.

Svartåns utlopp från Lillbjörken i LIS-områdets östra del ingår i 

vattenskyddsområdet för Svartån (?).Svartå herrgård vid sjön Lillbjörken.   Foto: Bosse Björk
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Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen då hela 

kommunen ska tillåtas leva och utvecklas.

Störningar och risker

Centralt i LIS-området intill sjön är marken låglänt. Befi ntlig 

bebyggelse är dock placerad med nödvändigt avstånd till 

stranden och på god marginal över sjöns ytnivå. Marken är 

inte särskilt kuperad varför någon risk för ras och skred inte 

bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör dock föregås av 

markundersökningar.

LIS-området ligger vid utloppet från Lillbjörken vilket skulle kunna 

utgöra ett trattliknande hinder vid höga vattenfl öden. Några 

kände översvämningar fi nns dock inte, möjligne för att sdet är 

en av de översta sjöarna i det vattensystem som bland annat 

försörjer Örebro. Dessa sjöar har under senare år haft problem 

med för låga vattennivåer. För att garantera att ingen risk för 

översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd bestämmas i 

bygg- eller planskedet.

Länsväg 204/205 går går rakt genom LIS-området. Skyltad 

hastighet är 70 km/h och trafi kintensiteten måttliig. Byggnader 

längre än 20-30 meter från vägen torde inte vara buller utsatta 
och skärmning är möjligt om så skulle behövas. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur främst kulturmiljösynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- Värdefulla delar längs ån och ravinen (B) behålls oexploaterade.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Svartåområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 

kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Svartå herrgård ges friare möjlighter att utveckla verksamheter. 

Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, och 

kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 

och skola som annan service i samhället.
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10. Mobråten - Letälven

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga ett mindre antal nya bostadshus.

Läge
Området är beläget längs Letälvens västra strand, ca 5 km söder 
om Degerfors tätort och ca 8 km norr om Åtorp.

Beskrivning
Mobråten utgörs av en relativt gles bybildning som sträcker sig 
längs med länsväg 243 mellan Gullspång och Degerfors, i några 
partier går bebyggelsen ner till Letälvens strand. Området har 
en blandad karaktär, från inslag av skogsparter med endera 
barrskog mot väster eller mera lövskog mot älvhållet, kombinert 
med öppna partier i ett småskaligt odlingslandskap. Totalt fi nns 
ett 50-tal bostadshus utspridda i Mobråtenområdet, vars gränser 
är lite odefi nierade, men inom LIS-området fi nns 14 hus i tre 
grupper varav den norra är störst med 9 hus. Flertalet används 
som fritidshus men alla utom ett fi nns på avstyckade fastigheter, 
varav 5 har en smal passage mellan fastighetsgräns och strand.

Nivåskillnaderna fi nns men är inte dramatiska. Generellt faller 
marken ner mot ner mot älven. Allra närmast stranden fi nns 
låglänta ytor vissa med inslag av något sanka partier. Bebyggelsen 
längs älven ligger inbäddad i gles löv- eller blandskog, delvis tät 
skog med mer inslag av barrträd. Med något undantag ligger 
befi ntlig bebyggelse med ggod marginal över älvens ytnivå.

Från väg 243 fi nns fyra tillfarter via tämligen enkla grusvägar som 
grenar ut sig och ytterligare enklare standard längre ut i vissa 
grenar. Vägen till norra husgruppen har bäst standard. 
Platsen bjuder på vackra vyer över den breda älven i ett 
sydostläge där man kommer nära vattnet.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den dalgången längs den breda 
Letälven men även kulturlandskapet och dt sammanhängande 
skogslandskapet i väster.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 

tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse samt därutöver öppna för ett 

antal nya bostadshus i attraktiva lägen med möjlighet till vackra 

utblickar över vattnet. På så sätt ges bättre förutsättningar för en 
naturlig utveckling av Mobråtenområdet som är bra beläget nära 

väg 243 mellan Åtorp och Degerfors. 

Tillkommande bostadshus kan tillkomma på fl era ytor inom LIS-

området, fl era alterntiv fi nns. 

Det fi nns ytor som med god marginal ligger över älvens ytnivå 

utan att marken alls sluttar särskilt brant. Marken bedöms därför 

generellt enkel att bebygga. I norra delen fi nns en grusås som 

bör beröra även delar av de byggbara ytorna. Även om det fi nns 

gott om alternativa ytor som kan bebyggas torde det inte vara 

realistiskt med fl er än 5-6 nya tomter. Den norra delen bör vara 

mest intressant i sammanhanget.

Befi ntlig vägar till norra området håller till stor del hygglig standard.  

Eventuell ny bebyggelse kan i några lägen förläggas direkt intill 

vägen medan det för andra ytor i behövs förstärkninngar eller 

korta sträckor ny väg.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området. 

Infrastruktur

Tre befi ntliga grusvägar av finns från länsväg 243 varav den 

norra håller god till hygglig standard till större delen. Längre 

ut i det lilla vägsystemet blir standarden enklare och skulle 

behöva förstärkas om ny bebyggelse tillkom eller konvertering 

till fl er åretruntboende skulle ske. En tidigare väg till den norra 
husgruppen har brutits av ett mindre grustag.

De två mellersta enkla vägarna försörjer ett hus var och den  

södra tre hus. Här behövs såväl förstärkning som ev korta 

nya vägsträckor vid ny bebyggelse. Vissa ytor i LIS-området 

skulle behöva mellan 100-200 meter ny vägsträcka om de ska 

exploateras. Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 243 några 

hundra meter bort (beroende på var i området msn befi nner sig) 

sydväst om området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det sannolikt att allmänt 

avlopp kommer byggas ut till detta område på sikt. Enskilda 

anläggningar kan accepteras i mellantiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är inte planlagt (?) .

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.
Bebygglse vid Letälven i Mobråtenområdet.      Foto: Bosse Björk
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Störningar och risker

Närmast intill älven fi nns låglänta partier men gott om alternativ 

fi nns innom LIS-området. Befi ntlig bebyggelse är med något 

undantag placerad med god marginal över sjöns ytnivå. Ytorna 

är dock inte homogena och bör studeras närmare för bra 

placering vid nybyggnade. Marken är inte särskilt kuperad varför 

någon risk för ras och skred inte bedöms föreligga. Det fi nns en 

grusås i områdets norra del där radonförekomst bör undersökas 

vid ev byggande. Eventuell exploatering bör dock föregås av 

markundersökningar.

Älvsträckan ligger strax efter dämningen i Degerfors varför risken 

för dramatiska höjningar just här bedöms begränsade. För att 

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet.

Länsväg 243 går 30 till 300 meter väster om LIS-området men 

är dels inte hårt trafi kerad och med skyltat hastighet 50-70 km/

timma. De fl esta ytor är inte alls bullerutsatta.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 

den relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Mobråtenområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 

kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig dels mot Degerfors men även mot Åtorp, 

kommunens tredje största ort, där det kan bidra till underlaget för 

såväl befi ntlig handel som förskola och skola i samhället.
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Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är dels att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse i det planlagda området men 
därutöver därutöver öppna för ett nya bostadshus i attraktiva 

lägen med möjlighet till vackra utblickar över vattnet både norr 

och söder därom. På så sätt ges bättre förutsättningar för en 
naturlig utveckling av Klippanområdet som är intressant beläget 

Degerfors och Åtorp, och delvis även Svartå. 

Inom det redan bebyggda området torde bara något enstaka nytt 

bostadshus kunna tillkomma. Området skulle däremot kunna 

expandera norrut eller söderut, men då på mark som ägs av 

andra markägare. Flera alternativa ytor inom LIS-området fi nns. 

Det fi nns goot om ytor som med god eller mycket god marginal 

ligger över älvens ytnivå. Marken sluttar i vissa partier ganska 

brant men eftersom grunden till stor del består av berg är den 

stabil. Marken kan därför också delvis vara mer svårbebyggd 

men det bedöms även ytor som är relativt enkla att bebygga, 

särskilt i södra delen. Även om det fi nns gott om yta som kan 

bebyggas torde det inte vara realistiskt med fl er än ett 10-tal nya 

tomter. 

Befi ntlig vägar till det bebyggda området håller tgod standard.  

Eventuell ny bebyggelse kommer högst sannolikt att kräva 

byggande av ny i någon form på fl era hundra meter, möjligen kan 

vägen till bostadshuset längst i söder förstärkas och användas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området. 

Infrastruktur

Vägen mellan Degerfors och väg 204, som i sin tur går mellan 
Åtorp och Svartå, är grusad på vissa sträckor men håller mycket 
god standard. 

En befi ntliga grusväg försörjer hela det planlagda område och 

håller god standard även om det läst ut i systemet blir enklare 

och i några partier brant. Om delar av området skulle konvertaras 

till åretruntboende skulle vissa förstärkningar nog behövas. Ny 

bebyggelse norr och söder om det bebyggda området kräver 

nya vägsträckor, minst 250 meter men upp till och strax över 500 

meter är inte osannolikt. Längst i söder kan möjligen vägen till 

befi ntligt bostadshuset förstärkas och användas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns en 

gemensa enskild avloppsanläggning (?). Det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

11. Klippan - Letälven

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga ett antal nya bostadshus.

Läge
Området är beläget längs Letälvens östra strand, ca 5 km söder 
om Degerfors tätort och ca 8 km norr om Åtorp.

Beskrivning
Klippan utgörs dels av en liten gles bybildning ett stycke från 
Letävlen, utmed vägen mellan Degerfors och väg 204 som i sin 
tur går mellan Åtorp och Svartå. 
Själva LIS-området däremot utgörs till större delen av ett område 
planlagt för fritidsboende med totalt 37 avstyckade fastigheter 
varav 35 är bebyggda, där 22 är hellt eller delvis belägna inom 
LIS-området. Samtliga är avstyckade från en och samma 
stamfastighet. LIS-området sträcker sig både norr och söder om 
detta, inom dessa ytor fi nns ett bostadshus ii söder, på tre andra 
stamfastigheter.
Inga avstyckade fastigheter går ända ner till stranden, endast det 
södra huset på ofri gruns ligger direkt intill älven. 

Området är rejält kuperat men som namnet på platsen antyder 
är klippigt med berg i dagen på många platser. Nivåskillnaderna 
är därmed markanta i fl era lägen men mindre dramatiska i andra. 
Generellt faller marken ner mot ner mot älven och partivis relativt 
brant. Markförhållande bedöms därför generellt stabila utan risk 
för ras eller skred. Bebyggelsen ligger i en vacker västersluttning 
inbäddad i gles löv- eller blandskog, medan omgivande ytor 
består av mer tät tät skog med mer inslag av barrträd. Befi ntlig 
bebyggelse ligger med mycket god marginal över älvens ytnivå.

Från vägen mellan Degerfors och väg 204 försörjer en grusväg 
av god standard hela det bebyggda området. Längst ut i grenarna 
blir standarden enklarr och vissa partier där är relativt branta. Det 
södra husetnås via en egen enklar väg. 
Platsen bjuder på vackra vyer i västerläge över den breda älven 
där man genom nivåskillnaderna får bra kontakt med vattnet 
även lite längre från stranden.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den dalgången längs den breda 
Letälven men även kulturlandskapet och det sammanhängande 
skogslandskapet i norr och öster.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.

Bebyggelse i plalagda delen av Klippanområdet.      Foto: Bosse Björk
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anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns inte???.

Planer och bestämmelser

Befi ntlig bostadsbebyggelse är planlagd med inriktning på 

fritidsboende. Övriga ytor är inte planlagda.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker

Området är kuperat och partivis tämligen brant men grunden 

består i stort av berg varför marken anses vara stabil och någon 

risk för ras och skred bedöms generellt därför inte föreligga. Det 

kan dock fi nnas vissa mindre partier som har avvikan grund vilket 

måste bedömas i det enskilda fallet. Eventuell exploatering bör 

dock föregås av markundersökningar.

Befi ntlig bebyggelse är placerad med mycket god marginal 

över älvens ytnivå. Någon risk för översvämningar anses inte  

föreligger och i de fl esta lägen fi nns inte behov av att bestämma 

en lägsta golvhöjd.

Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 

den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Klippanområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 

kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig dels mot Degerfors men även mot Åtorp, 

kommunens tredje största ort, i någon mån även mot Svartå, 

där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 

förskola och skola i samhället.
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ändå mer vid Lillbjörken.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av det lilla brukssamhället Svartås 
bebyggelse inbäddad i lummig vegetation och med en stor andel 
vatten i miljörna.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse i samhället och öppna för ny 

bebyggelse i attraktivt läge med möjlighet till vackra utblickar 

över sjöarna och kanalen. Detta kan innefatta såväl enstaka 

bostdshus som mindre bostadsområden. På så sätt ges bättre 
förutsättningar för en naturlig utveckling av Svartå samhälle. 
Området är bra beläget direkt invid länsvägarna 204/205 mellan 

Degerfors och Åtorp och Mullhyttan/Laxå. 

Störst potential avseende tillkommande bostadshus och även 

något mindre nytt bostadsområde torde i den norra delen av 

området, särskilt på västra sidan Styorbjörken i närheten av 

skolan. Även i södra delen av LIS-området vid Lillbjörken fi nns 

betydande ytor som skulle kunna exploateras. Detta är dock en 

och vattenkontakten är dessutom begränsad eller obefi ntlig om 

inte röjningsåtgärder längs stranden genomförs. Södra delen 

av området kan även utvecklas för verksamheter. Enstaka 

bostadshus kan likaliseras i ett otal lägen men kulturmiljön centralt 

i samhället måste också beaktas och innebär viss begränsning. 

Det fi nns gott om ytor som med god eller acceptabel marginal 

över sjönarnas och kanalens ytnivå. I centrala dlen av samhället 

fi nns låglänta och delvis anka partier som bör undvikas, även vis 

åutloppet i Lillbjörken rekommenderas försiktighet.  Verksamheter 

är generellt mindre känsliga i detta sammanhang. I det lilla 

västligaste delområdet är endast utveckling av badplatsen 

aktuell.

12. Åtorp (norra delen) - Letälven

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att öppna 
nya lägen för bostadshus och bostadsområden.

Ökar även möjligheterna för verksamheter att utvecklas.

Läge
LIS-området sträcker sig genom samhället Åtorp, till större 
delen längs med Letälvens västra strand men i anslutning till 
bron även ett mindre delområde på östra sidan älven. Åtorp är 
beläget ca 15 km söder om Degerfors och ca 10 km väster om 
Svartå.

Beskrivning
LIS-området omfattar fyra delområden varav det största täcker 
in stranden runt södra änden av sjön Storbjörken vilket inklu-
derar de centrala delarna av Svartå med bland annat matbutik, 
drivmedelsanläggning, samt skola och förskola. Det inklude-
rar även den kanal och en del andra vattenområden central 
i Svartå som förbinder Storbjörken med sjön Lillbjörken som 
ligger nedströms söderut. Kanalen utgör här en del av Svartån. 
Två mindre delområden längre norrut på östra och västra sidan 
Storbjörken innehåller bostadsbebyggelse respektive bad-
plats. Det fjärde delområdet är beläget runt norra änden avsjön 
Lillbjörken och inkluderar det gamla hyttområdet som numera 
främst används för idrotts- och fritidsändamål. Här fi nns ingen 
bostadsbebyggelse idag. Det stora industriområdet ligger strax 
utanför LIS-området

Det sammanlagda LIS-området är tämligen omfattande och be-
skrivs därför inte så detaljerat som andra mindre LIS-områden.

Nivåskillnaderna är små till måttliga. De största fi nns längs 
kanalen vars ytnivå ligger betydligt över bebygelsen på östra 
sidan. Kanalen är kulverterad på en sträcka isödra delen av 
sammhället som då inte genererar underlag för strandskydd el-
ler LIS-område. En hel del äldre bebyggelse är belägen relativt 
lågt i förhållande till ytnivån i Storbjörken och kanaldelen men 
det fi nns ingen historia av översvämningar. Den mesta bebyg-
gelsen ligger med god marginal över Strobjörkens ytnivå. Norra 
änden av Lillbjörken är delvis låglänt och sank men här fi nns i 
princip ingen bebygglese alls. 

Samhället är generellt inbädda i grönska och skogspartier, till 
större delen lövskog. Mot väster ökar andelen barrskog, även 
på norra sidan Lillbjörken. Det fi nns få öppna ytor utöver befi nt-
liga bostadstomter.

Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå samhälle. Kors-
ningen mot Åtorp (204) respektive Degerfors (205) är belägen 
inom LIS-området. I samhället fi nns ett planlagt kommunalt 
gatunät och därutöver en antal mindre grusvägar som försörjer 
vissa fastigheter och områden.
Området runt Storbjörken bjuder på vackra vyer över sjön medan 
vattenkontakten är mer begränsad längs den smala kanalen och 

Bron i södra änden av Björnhammarssjön.      Foto: Bosse Björk
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Störningar och risker

Centralt i LIS-området runt vattenområdena mellan Storbjörken 

och kanalen är marken låglänt och delvis sank. Det gäller även 

där Svartån mynnar ut i Lillbjörken. Det fi nns ingen historia av 
översvämningar i samhället. Området ligger i den övre delen 
av hela vattensystemet och det begränsar vilka fl öden som kan 

uppstå. Dessa sjöar har under senare år haft problem med för 

låga vattennivåer. 

Befi ntlig bebyggelse är generellt placerad med nödvändigt 

avstånd till stranden och på god marginal över sjöarnas och 

kanalens ytnivå. Undantag fi nns dock för äldre bebyggelse 

centralt i samhället och ett bebyggelseområde som faktiskt 

ligger långt under kanalens ytnivå. Generellt föreligger 

ingenöversvämningsrisk inom LISområdet och det fi nns gott om 

ytor med god marginal till vattnens ytnivå. För att garantera att 

ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd 

bestämmas i bygg- eller planskedet.

Marken är i huvudsak inte särskilt kuperad varför någon risk för ras 

och skred inte bedöms föreligga. Störst är nivåskillnaden mellan 

kanalen och ytorna väster om denna ett stycke ovanför Lillbjörken. 

Eventuell exploatering bör föregås av markundersökningar men i  

vissa lägen i anslutning till befi ntlig bebyggelse bör det inte vara 

ett absolut krav.

Länsväg 204/205 går går rakt genom LIS-området. Skyltad has-

tighet är till större delen 50 km/h och trafi kintensiteten måttliig. 
Byggnader längre än 20-25 meter från vägen torde inte vara 
bullerutsatta och skärmning är möjligt om så skulle behövas. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur främst kulturmiljösynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- Värdefulla delar längs ån och ravinen (B) behålls oexploaterade.

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Åtorps 

tätort, bidrar till fl er alternativa bostadslägen på orten och i 

kommunen i istort som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Åtorp, kommunens tredje största ort, har en hel del offentlig 

och privat service där LIS-området kan bidra till underlaget för 

såväl befi ntlig handel som förskola och skola och annan service 

i samhället.

12. Åtorp (södra delen) - Letälven

Med länsvägen genom LIS-området och ett väl utbyggt gatunät 

är det exceptionellt enkelt att nå stora delar av intressanta 

ytor. Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill någon 

av befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Vissa 

intressanta ytor vid Storbjörken kan dock kräva ny väg på några 

hundra meter.

Hela LIS-området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp 

där även ny bebyggelse kan anslutas. Vissa ytor kräver 

ledningsutbyggnad om de skulle väljas men det torde då röra sig 

om max 500 meter.

Den samlade bedömningen är att området har stor 

exploateringspotential, främst i norr på västra sidan Storbjörken, 

och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt. 

Infrastruktur
Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå samhälle. Kors-
ningen mot Åtorp (204) respektive Degerfors (205) är belägen 
inom LIS-området. I samhället fi nns ett planlagt kommunalt ga-
tunät som är asfalterat och håller god standard. Därutöver fi nns 
ett antal mindre grusvägar av varierad standard som försörjer 
vissa fastigheter och områden.

Ny bebyggelse kan i många fall förläggas direkt intill någon av 

befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Nya utfarter 

på länsvägarna kommer sannolikt inte att tillåtas av Trafi kverket 

som är väghållare för dessa. Vissa intressanta ytor framförallt 

norr om skolan vid sjön Storbjörken skulle dock kräva en ny 

vägsträckning på några hundra meter.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/205 inom LIS-

området.

Så gott som hela LIS-området ingår i verksamhetsområdet 

för allmänna vattentjänster och är då anslutet till kommunalt 

vatten och avlopp. Ny bebyggelse kan anslutas till detta 

och inom verksamhetsområdet gäller då ordinarie taxa för 

anläggningsavgift. Vissa ytor, te x norr om skolan, skulle om de 

exploateras kräva ledningsutbyggnad vilket då torde röra sig om 

max 500 meter.

Elnät fi nns fram till området. Bredband fi nns utbyggt i hela 

samhället.

Planer och bestämmelser

Området är till stor del planlagt. Undantaget är de västligaste 

delarna vid Strobjörken.

Svartåns lopp ingår i vattenskyddsområdet för Svartån (?).

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Åtorps samhälle sett från bron över Letälven.      Foto: Bosse Björk
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ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse samt därutöver öppna för några 
enstaka nya bostadshus i attraktiva lägen med möjlighet till 

vackra utblickar över vattnet. På så sätt ges bättre förutsättningar 
för en naturlig utveckling av Moområdet som är intressant beläget 
nära väg 204 och 243 mellan Gullspång och Åtorp respekktive 

Degerfors. 

Bostadshus kan tillkomma på fl era ytor inom LIS-området, fl era 

alterntiv fi nns, men i den södra delen bedöms vara enklast att 

bebygga 

Det fi nns ytor som med god marginal ligger över älvens ytnivå 

utan att marken alls sluttar brant. Marken bedöms därför generellt 

enkel att bebygga. Södra delen nedanför grusåsen bör ha störst 

potential men även i norra delen fi nns intressanta lägen men här 

krävs större uppmärksamhet på vilken nivå husen förläggs. Även 

om det fi nns gott om alternativa ytor som kan bebyggas torde det 

inte vara realistiskt med fl er än 3-4 nya tomter.

Befi ntlig väg i södra delområdet håller god standard och här 

skulle ny bebyggelse kunna förläggas direkt intill eller nära vägen. 

I norr skulle förstärkninngar behövas och även korta sträckor ny 

väg. I mellesra delen där befi ntlig bebyggelse ligger längre från 

stranden skulle ny väg på 100- 300 meter sannolikt behövas.

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns enskilda 

avloppsanläggning (?). Det är inte sannolikt att allmänt avlopp 

kommer byggas ut till detta område. Enskilda anläggningar 

måste därför accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har viss 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker längst i söder medan det 

iövrigt krävs längre avstånd till vattnet för att nå säker höjd över 

ytnivån. 

Infrastruktur

Befi ntlig väg i södra delområdet håller god standard och här 

skulle ny bebyggelse kunna förläggas direkt intill eller nära vägen. 

I norr skulle förstärkninngar behövas och även korta sträckor ny 

väg. I mellesra delen där befi ntlig bebyggelse ligger längre från 

stranden skulle ny väg på 100- 300 meter sannolikt behövas.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/243 några hundra 

meter bort (beroende på var i området msn befi nner sig). ???

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?) och idag fi nns enskilda 

avloppsanläggning (?). Det är inte sannolikt att allmänt avlopp 

kommer byggas ut till detta område. Enskilda anläggningar 

måste därför accepteras.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

13. Mo - Letälven

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga enstaka nya bostadshus.

Läge
Området är beläget längs Letälvens västra strand, ca 2 km 
sydväst om Åtorp, direkt intill kommun- och länsgränsen.

Beskrivning
Mo utgörs av en relativt gles bybildning som sträcker sig längs 
med länsväg 204 där väg 243 mellan Gullspång och Degerfors 
ansluter men viss bebyggelse ligger nära Letälvens strand som 
här strax söder om Åtorp är mycket bred. Området består till större 
delen av ett öppet odlingslandskap som närmast älven övergår 
sanka strandängar. Inom LIS-området ligger bara 8 bostadshus 
av varierande storlek och karaktär som är inbäddade i mer eller 
mindre tät lövskogsvegetation. Totalt fi nns ett 30-tal bostadshus 
utspridda i Moområdet, som hänger samman med bebyggelse på 
andra sidan gränsen till Gullspångs och länsgränsen mot Västra 
Götaland. Samtliga bostadshus ligger på avstyckade fastigheter 
som går ända ner till älven men fl era hus ligger mer än 50 meter 
från stranden. Några av husen torde numera användas bara för 
fritidsboende.

Marken sluttar generellt ner mot älven i hela området. I norr är 
nivåskillnaderna mycket må menökar längre söderut och närmast 
länsgränsen tar en grusås vi som ger en markant höjdskillnad 
mellan länsvägen och ytrona närmare stranden. Allra närmast 
stranden är ytorna låglänta och delvis sanka och av det skälet 
är LIS- området delat i en nordlig och en sydlig del. I söderligger 
befi ntlig bebyggelse med god marginal över älvens ytnivå medan  
marginalen är mindre längst i norr.

Från väg 204 fi nns fyra tillfarter till befi ntlig bebyggelse. Två 
enkla vägar i norra delområdet och en grusväg av bättre 
standard längst i söder vars södra anslutning till länsvägen ligger 
i grnnkommunen/länet. Platsen bjuder på vackra vyer över den 
breda älven i ett sydostläge där man god närhet till vattnet även 
om bebyggelsen ligger lite längre ifrån stranden. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den mycket breda Letälven vid denna 
plats samt kulturlandskapet ochh korsvägen i den lilla radbyn.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 

Norra delen av Mo vid den breda Letälven.      Foto: Bosse Björk
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Området är inte planlagt.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen. 

Störningar och risker

Närmast intill älven fi nns låglänta och sanka partier som bör 

undvikas men gott om alternativ för byggande fi nns inom LIS-

området. Befi ntlig bebyggelse är med några undantag placerad 

med marginal över älvens ytnivå. Ytorna är dock inte homogena 

och bör studeras närmare för bra placering vid nybyggnade. 

Marken är undantaget längst i söder inte särskilt kuperad varför 

någon risk för ras och skred inte bedöms föreligga. Det gällr även 

i den södra delen där en grusås står för större höjdskillnader, 

däremot skulle det kunna fi nnas radonförekomst här som bör 

undersökas vid ev byggande. Eventuell exploatering bör generellt 

föregås av markundersökningar.

Älvsträckan ligger ligger i ett delvis låglänt område där älven 

är mycket bred. Större vattenmångder som bromsas upp av 

smalare älvparteri nedströms kan sannolikt ge höjda vattenivåer 

varför risken för översvämningar i de låglänta partierna inte ska 

underskattas. Därav att et cebtralt parti helt undantagits från 

LIS-området. För att garantera att ingen risk för översvämning 

föreligger bör en lägsta golvhöjd utredas och bestämmas i bygg- 

eller planskedet.

Länsväg 204 går dlevis inom 

LIS-området men är dels inte hårt trafi kerad och med skyltat 

hastighet 50-70 km/timma. De fl esta ytor är inte alls bullerutsatta.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 

den relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Moområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 

som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 

behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 

där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 

förskola och skola i samhället.
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ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är dels att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse i det planlagda området 
men därutöver därutöver öppna för ett antal nya bostadshus i 

attraktiva lägen med möjlighet till vackra utblickar över vattnet 

både norr och söder därom. På så sätt ges bättre förutsättningar 
för en naturlig utveckling av Forsnäsområdet som är intressant 

beläget strax söder om Åtorp.

Inom det redan bebyggda området torde bara något enstaka nytt 

bostadshus kunna tillkomma. Området skulle däremot kunna 

expandera något norrut eller söderut, men då på mark som ägs 

av andra markägare. Det är dock främst längre söderut det fi nns 

fl era alternativa ytor inom LIS-området. 

Det fi nns gott om ytor som med god eller mycket god marginal 

ligger över älvens ytnivå. Marken sluttar i vissa partier ganska 

brant men eftersom grunden till stor del bedöms bestå av berg 

torde sen ändå vara stabil. Marken kan därför också delvis vara 

mer svårbebyggd men det bedöms även ytor som är relativt 

enkla att bebygga, särskilt i södra delen. Även om det fi nns gott 

om yta som kan bebyggas torde det inte vara realistiskt med fl er 

än ett 10-tal nya tomter. 

Befi ntlig vägar till det bebyggda området håller god standard.  

Eventuell ny bebyggelse kommer högst sannolikt att kräva 

byggande av ny väg i någon form på fl era hundra meter, möjligen 

kan vägarna till bostadshusen längst i söder förstärkas och 

användas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?). Det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Normal passage närmast vattnet räcker generellt i området. 

Infrastruktur
Från väg ??? mellan Åtorp och Finnerödja försörjer en grusväg 
av god standard det bebyggda området. Längst ut i grenarna 
blir standarden enklare. Husen längre söderut nås via två andra 
enkla vägar. 

Tillkommande beyggelse kan i enstaka fall förläggas direkt intill 

dessa eller med en relativt kort anslutning. Men högst sannolikt 

krävs byggande av ny väg i någon form på fl era hundra meter, 

möjligen kan vägarna till bostadshusen längst i söder förstärkas 

och användas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?). Det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns???.

14. Forsnäs - Letälven

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga ett antal nya bostadshus.

Läge
Området är beläget längs Letälvens östra strand, ca 3 km söder 
om Åtorp.

Beskrivning
Forsnäs utgörs till större delen av ett bebyggelseområde planlagt 
för fritidsboende med totalt 18 avstyckade fastigheter, samtliga 
belägna inom LIS-området. Samtliga är avstyckade från en 
och samma stamfastighet. Längee söderut fi nns ytterligare 
4 bostadshus. Den ursprungloiga gården ligger utanför LIS-
området. 13 av de avstyckade fastigheterna går ända ner till 
stranden. 

Norra delen av området är kuperat med berg i dagen på många 
platser. Nivåskillnader fi nns därmed i fl era lägen men mindre 
dramatiska i andra. Generellt faller marken ner mot ner mot 
älven och partivis är strandbrinken relativt brant. Markförhållande 
bedöms dock generellt stabila utan risk för ras eller skred. 
Bebyggelsen ligger i ett vacker västerläge mot älven, delvis på 
en udde varifrån man kan se ända till utloppet i Skagern några 
hundra meter söderut. Bebyggelse området är inbäddad i gles 
lövvegetation varvat med öppna ytor, medan omgivande ytor 
består av mer tät tät skog med mer barrträd. Befi ntlig bebyggelse 
ligger med mycket god marginal över älvens ytnivå, detta gäller 
även de enstaka husen längre söderut.

Från väg ??? mellan Åtorp och Finnerödja försörjer en grusväg 
av god standard det bebyggda området. Längst ut i grenarna 
blir standarden enklare. Husen längre söderut nås via två andra 
enkla vägar. 
Platsen bjuder på vackra vyer i västerläge över den breda älven 
och söderut mot älvmynningen.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den breda Letälvenälven 
och kulturlandskapet som i sin tur är inbäddat i delvis 
sammanhängande skog.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 

Forsnäs ligger vid Letälven strax norr om      Foto: Bosse Björk
utloppet i Skagern
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Planer och bestämmelser

Befi ntlig bostadsbebyggelse är planlagd med inriktning på 

fritidsboende. Övriga ytor är inte planlagda.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker

Området är delvis kuperat och partivis tämligen brant närmast 

stranden men grunden torde då i stort av berg varför marken 

anses vara stabil och någon risk för ras och skred bedöms 

generellt därför inte föreligga. Det kan dock fi nnas vissa 

mindre partier som har avvikan grund vilket måste bedömas i 

det enskilda fallet. Eventuell exploatering bör dock föregås av 

markundersökningar.

Befi ntlig bebyggelse är placerad med mycket god marginal över 

älvens ytnivå och det fi nns gott om lämpliga ytor fi  det avseendet 

för ny bebyggelse. Någon risk för översvämningar anses generellt 

inte föreligga. För att garantera att ingen risk för översvämning 

föreligger bör en lägsta golvhöjd utredas och bestämmas i bygg- 

eller planskedet för vissa lägen.

Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 

den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Forsnäsområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 

kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 

rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig dels mot Degerfors men även mot Åtorp, 

kommunens tredje största ort, i någon mån även mot Svartå, 

där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 

förskola och skola i samhället.
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tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är dels att på ett mera fritt sätt kunna 
komplettera befi ntlig bebyggelse i Vårboområdet men därutöver 
därutöver öppna för nya bostadshus i attraktiva lägen med 

möjlighet till vackra utblickar över vattnet både norr och söder 

därom. På så sätt ges bättre förutsättningar för en naturlig 
utveckling av Vårboområdet där det ligger, vackert beläget vid 

sjön Skagern strax söder om Åtorp. 

I anslutning till det redan bebyggda området torde bara något 

enstaka nytt bostadshus tillkomma. Även norrut torde det bara 

röra sig om något eller några enstaka lägen. Störst potential 

bedöms den södra delen av LIS-området ha eftersom det både 

är mer öppet och mer kuperat. 

I den södra delen av området fi nns det fi nns gott om ytor som 

med god eller mycket god marginal ligger över sjöns ytnivå. 

Marken sluttar dock inte brant och bedöms därför vara stabil och 

enkel att bebygga. Marken i norra delen är mer låglänt och här 

kan fi nnas behov av att höja marken vid byggande, vissa läglänta 

partier bör undvikas. Även om det fi nns gott om ytor som kan 

bebyggas torde det inte vara realistiskt med fl er än totalt ett 10-

tal nya tomter, fl ertalet i södra delen.

Befi ntlig byväg håller mycket god standard och tillkommande 

beyggelse kan i många fall förläggas direkt intill denna eller med 

en relativt kort anslutning. Endast längst i söder skulle byggande 

av ny väg på 100 till 200 hundra meter krävas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas(?). Det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

I de fl esta fall utgör vägen naturlig gräns mot vattnet, längst i 

söder bör normal passage närmast vattnet generellt räcka. 

Infrastruktur

Befi ntlig byväg, som går parallelt med väg ??? mellan Åtorp och 

Finnerödja, håller mycket god standard. tillkommande beyggelse 

kan i många fall förläggas direkt intill denna eller med en relativt 

kort anslutning. Endast längst i söder skulle byggande av ny väg 

på 100 till 200 hundra meter krävas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas (?). Det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns???.

Planer och bestämmelser

Befi ntlig bostadsbebyggelse centralt i området är planlagd med 

inriktning på åretruntboende. Övriga ytor är inte planlagda.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 

landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker

Området är inte kuperat, det sluttar mot vatnet i södra delen men 

inte brant. Risk för ras och skred bedöms inte föreligga. Eventuell 

15. Vårbo - Skagern

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga nya bostadshus.

Läge

LIS-området är beläget vis sjön Skagerns östra strand, ca 7 km 

söder om Åtorp.

Beskrivning
Vårbo utgörs av en relativt delvis spridd bybildning som sträcker 
sig längs med en byväg som går parallelt med väg ??? mellan 
Åtorp och Finnerödja. Den äldre bebyggelsen är till större delen 
belägen något till några hundra meter från Skagerns strand 
medan den mesta 9 av de 12 husen inom själva LIS-området 
utgörs av ett område för fritidsboende samtliga avstyckade 
fastigheter. LIS-området sträcker sig både norr och söder om 
detta bebyggelseområde. Samtliga fastigheter är belägna på 
ovansidan bygvägen i förhållande till stranden.
Bebyggelsen ligger inbäddad i gles löv- eller blandskog. Norra 
delen består till stor del av blandskog medan den södra består 
av ett öppet odlings- och kulturlandskap. 
Området är relativt plant i den norra delen, delvis låglänt, medan 
det i den södra fi nns en tydlig sluttning mot sjön. Nivåskillnaderna 
är dock inte dramatiska. Markförhållande bedöms generellt 
stabila utan risk för ras eller skred. Befi ntlig bebyggelse och 
norra delen relativt lågt i förhållande till sjöns ytnivå, medan det 
marginalen är god i södra delen.

Byvägen håller mycket god standard. 
Platsen bjuder på vackra vyer i västerläge över Skagern där man  
i söder genom nivåskillnaderna får bra kontakt med vattnet även 
lite längre från stranden, medan den plana norra delen förutsätter 
ett läge närmare sjön för att uppnå samma närhet.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det äldre 
kulturlandskapet i södra delen medan skoglandskapet domierar 
i den norra delen.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 

Vid Vårbo går vägen alldeles intill Skagern.      Foto: Bosse Björk
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exploatering bör dock föregås av markundersökningar.

Befi ntlig bebyggelse ligger relativt lågt men acceptabelt över 

sjöns ytnivå. Någon risk för översvämningar anses inte  föreligga 

i södra delen medan ny bebyggelse i den norra delen kan behöva 

höjas något, vissa partier undvikas. För att garantera att ingen 

risk för översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd utredas 

och bestämmas i bygg- eller planskedet.

Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 

den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Vårboområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 

som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 

behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, där 

det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 

och skola i samhället.
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Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning

Syftet med området är att skapa bättre utvecklingsförutsättningar 

för camping- och föreningsverksamheten vid Däldenäs.  
Bostadsbeyggelse är eentligen inte aktuell men något enstaka 
bostadshus borde kunna accepteras.

LIS-området är utvidgat till ytterligare en fastighet utöver den 

där campingen är belägen. Då det inte är frågan om boende så 

marginalen över sjöns ytnivå mindre känslig men det fi nns lägen 

som inte bör utgöra några problem ur översvämningssynpunkt. 

Det bör studeras närmare, särskilt om byggande av något 

bostadshus skulle bli aktuellt. Marken uppfattas i det närmste 

som plan inom området och bedöms därför enkel att bebygga. 

Eexempelvis ett 20-30-tal uthyrningsstugor ryms enkelt på 

platsen. Befi ntlig väg mellan byvägen och stugorna håller god 

standard. Eventuellt tillkommande bebyggelse kan läggas utmed 

befi ntlig väg men om ytor i norra eller södra delen av LIS-området 

ska bebyggas krävs minst 200 meter ny väg.

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar måste därför accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har viss 

exploateringspotential för verksamhetsändamål, möjligen för 

något enstaka bostadshus, och därför är intressant som LIS-

område.

Normal passage på 10-20 meter längs vattnet bedöms vara 

ett tillräckligt för att t ex uthyrningsstugor ska få acceptabel 

vattenkontkt och därmed bli intressanta för uthyrning.

Infrastruktur

Befi ntlig byväg, som går parallelt med väg ??? mellan Åtorp och 

Finnerödja, mellan byvägen och stugorna håller god standard. 

Eventuellt tillkommande bebyggelse kan läggas utmed befi ntlig 

väg men om ytor i norra eller södra delen av LIS-området ska 

bebyggas krävs minst 200 meter ny väg.

Kollektivtrafi k saknas i området men är inte så relevant med 

tanke på att det rör sig om verksamhetsfokus.

 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar måste därför accepteras.

El fi nns fram till LIS-området. Bredband fi nns i Däldenäsområdet 

???.

Planer och bestämmelser

Området är inte planlagt.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen med 

utgångspunkt i att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker

Då det inte är frågan om boende så marginalen över sjöns ytnivå 

mindre känslig men det fi nns lägen som inte bör utgöra några 

problem ur översvämningssynpunkt. Det bör studeras närmare, 

särskilt om byggande av något bostadshus skulle bli aktuellt. 

16. Däldenäs - Skagern

LIS-områdets syfte

Syftet med området är att skapa bättre utvecklingsförutsättning-

ar för camping- och föreningsverksamheten vid Däldenäs samt 

att möjliggöra nybyggnad av några bostadshus. 

Läge

LIS-området är beläget vis sjön Skagerns östra strand, strax 

norr om gränsen till Laxå kommun, ca 15 km söder om Åtorp.

 
Beskrivning
Däldenäs utgörs av en relativt gles och sprid bybildning som 
sträcker sig längs med en byväg som går parallelt med väg 
??? mellan Åtorp och Finnerödja, beläget alldelses norr om 
gränsen till Laxå kommun. Den äldre bebyggelsen är till större 
delen belägen någr hundra meter från Skagerns strand men 
här fi nns även en föreningsgård och enkel caming alldeles 
vid sjön Skagerns strand. Inom LIS-området fi nns förutom 
föreningsgården i två våningar några mindre förrådsbyggnader. 
Vegetationen består av tät lövskog runt om campingområdet som 
är mera glesbevuxet och mellan föreningsbyggnaden och vattnet 
öppna klippta gräsytor som används för aktiviteter. Marken sluttar 
mycket svagt ner mot sjön och väster om gården fi nns några 
mindre låglänta partier. Stranden är varierad, från en inbjudande 
sandstrand till steniga strand i norr och låglänta gräsbevuxna 
delar i söder. Huvudbyggnaden ligger med viss marginal över 
sjöns ytnivå. Från byvägen fi nns en grusväg av god standard 
ner till sjön och campingen. Platsen bjuder på vackra vyer över 
Skagern. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det vackra 
strandlanskapet, inbäddat i grönska.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Däldenäs domineras av föreningsgården (SMU).      Foto: Bosse Björk



49

Marken uppfattas i det närmste som plan inom området och 

bedöms därför enkel att bebygga. I de fall det rör sig om enklare 

bebyggelse som uthyrningsstugor bedöms det inte behövas 

någon markundersökning behövas.

Området är inte bullerutsatt.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Med tanke på att det primärt rör sig om en exploatering kopplat 

till friluftslivet bedöms det närmast förenligt med strandskyddets 

syften och är därmed lämpligt som LIS-område med följande 

kommentarer:

- en frizon på ca 10-20 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen.  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamheter 

i Åtorpsområdet. LIS-området stärker en naturlig 

utvecklingsmöjlighet för Vårboområdet, bidrar till fl er alternativa 

bostadslägen i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets 

möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft 

generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 

där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 

förskola och skola i samhället.
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Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att skapa förutsättningar att 
starta upp en uthyrningsverksamhet av övernattningsstugor. 
Bostadsbeyggelse är inte aktuell.

LIS-området är begränsat till en fastighet där intresset för 

verksamehten fi nns. Även om det inte är frågan om boende så 

ligger berörda ytor med marginal ligger över sjöns ytnivå utan att 

marken sluttar särskilt mycket. Marken bedöms enkel att bebygga. 

Ett 20-30-tal uthyrningsstugor ryms enkelt på platsen. En körbar 

väg mellan byvägen och stugorna behöver anordnas men den 

bedöms enkel att anlägga. Kommunalt vatten och avlopp saknas 

och det är inte sannolikt att allmänt avlopp kommer byggas ut till 

detta område. Enskilda anläggningar måste därför accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential för verksamhetsändamål och därför är 

intressant som LIS-område.

En passage på ca 30 meter längs vattnet bedöms vara ett lagom 

avstånd för att stugoran ska få acceptabel vattenkontkt och 

därmed bli intressanta för uthyrning.

Infrastruktur

En körbar väg mellan byvägen och stugorna behöver anordnas 

men den bedöms enkel att anlägga. Därutöver bör anslutningar 

fi nns till respektive stuga inom området.

Kollektivtrafi k saknas i området men är inte så relevant med 

tanke på att det rör sig om verksamhetsfokus.

 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar måste därför accepteras.

El fi nns fram i Råbäcksområdet men inte i LIS-området. Bredband 

fi nns i Råbäcksområdet ???.

Planer och bestämmelser

Området är inte planlagt.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen med 

utgångspunkt i att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker

Marken är stabil och fast och sluttar ner mot stranden utan 

låglänta eller sanka partier, bebyggelse kan förläggas med god 

marginal över sjöns ytnivå. Med tanke på att det endats rör sig 

om lätta uthyrningsstugor bör inte någon markundersökning 

behövas.

Området är inte bullerutsatt.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Med tanke på att det rör sig om en exploatering kopplat till 

friluftslivet bedöms dt närmast förenligt med strandskyddets 

syften och är därmed lämpligt som LIS-område med följande 

kommentarer:

- en frizon på ca 30 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen.  

17. Råbäck norra - Skagern

LIS-områdets syfte

Syftet med området är att skapa förutsättningar att starta upp en 

uthyrningsverksamhet av stugor. 

Läge

LIS-området är beläget vis sjön Skagerns östra strand, strax 

norr om gränsen till Laxå kommun, ca 15 km söder om Åtorp.

 
Beskrivning
Råbäck utgörs av en relativt sprid bybildning som sträcker sig 
längs med en byväg som går parallelt med väg ??? mellan Åtorp 
och Finnerödja, beläget alldelses norr om gränsen till Laxå 
kommun. Den äldre bebyggelsen är till större delen belägen någr 
hundra meter från Skagerns strand men söder om lIS-området 
fi nns två fritidshusområden som ligger närmare vattnet. Inom 
LIS-området som bara är 150x100 meter fi nnsbara två mindre 
byggnader och inga bostadshus. Vegetationen består av gles 
tallskog med inslag av lövträd. Längre från stranden fi nns tätare 
skogspartier men också öppen odlingsmark i ett småskaligt 
kulturlandskap. 
Marken sluttar ner mot sjön i hela området och är inte i någon 
del låglänt eller sank. Stranden är till större delen stenig. De två 
byggnaderna ligger med marginal över sjöns ytnivå. 
Från byvägen fi nns en gångstig ner till sjön och byggnaderna. 
Platsen bjuder på vackra vyer över Skagern. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det vackra 
strandlanskapet, inbäddat i grönska.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 

Stenig och vacker strand vid Skagern i norra Råbäck. Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamheter i 

Åtorpsområdet. Området vänder sig mot Åtorp, kommunens 

tredje största ort, där det kan bidra till underlaget för befi ntlig 

handel och annan service.
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Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att skapa förutsättningar att 
starta upp en uthyrningsverksamhet av övernattningsstugor. 
Bostadsbeyggelse är inte aktuell.

LIS-området är begränsat till en fastighet där intresset för 

verksamehten fi nns. Även om det inte är frågan om boende så 

ligger berörda ytor med marginal ligger över sjöns ytnivå utan att 

marken sluttar särskilt mycket. Marken bedöms enkel att bebygga. 

Ett 20-30-tal uthyrningsstugor ryms enkelt på platsen. En körbar 

väg mellan byvägen och stugorna behöver anordnas men den 

bedöms enkel att anlägga. Kommunalt vatten och avlopp saknas 

och det är inte sannolikt att allmänt avlopp kommer byggas ut till 

detta område. Enskilda anläggningar måste därför accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har god 

exploateringspotential för verksamhetsändamål och därför är 

intressant som LIS-område.

En passage på ca 30 meter längs vattnet bedöms vara ett lagom 

avstånd för att stugoran ska få acceptabel vattenkontkt och 

därmed bli intressanta för uthyrning.

Infrastruktur

En körbar väg mellan byvägen och stugorna behöver anordnas 

men den bedöms enkel att anlägga. Därutöver bör anslutningar 

fi nns till respektive stuga inom området.

Kollektivtrafi k saknas i området men är inte så relevant med 

tanke på att det rör sig om verksamhetsfokus.

 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 

att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 

anläggningar måste därför accepteras.

El fi nns fram i Råbäcksområdet men inte i LIS-området. Bredband 

fi nns i Råbäcksområdet ???.

Planer och bestämmelser

Området är delvis planlagt för fritidshusbebyggelse.

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen med 

utgångspunkt i att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker

Marken är stabil och fast och sluttar ner mot stranden utan 

låglänta eller sanka partier, bebyggelse kan förläggas med god 

marginal över sjöns ytnivå. Med tanke på att det endats rör sig 

om lätta uthyrningsstugor bör inte någon markundersökning 

behövas.

Området är inte bullerutsatt.

Konkurrerande intressen

Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Med tanke på att det rör sig om en exploatering kopplat till 

friluftslivet bedöms dt närmast förenligt med strandskyddets 

syften och är därmed lämpligt som LIS-område med följande 

kommentarer:

18. Råbäck södra - Skagern

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 

bygga ett mindre antal nya bostadshus.

Läge

LIS-området är beläget vis sjön Skagerns östra strand, ome-

debart norr om gränsen till Laxå kommun, ca 20 km söder om 

Åtorp.

 
Beskrivning
Råbäck utgörs av en relativt sprid bybildning som sträcker sig 
längs med en byväg som går parallelt med väg ??? mellan Åtorp 
och Finnerödja, beläget omedelbart norr om gränsen till Laxå 
kommun. Den äldre bebyggelsen är till större delen belägen 
någr hundra meter från Skagerns strand men inom LIS-området 
fi nns två fritidshusområden som ligger närmare vattnet. Av de 
24 fritidshustomterna ligger 10 helt eller delvis inom 100 meter 
från stranden. Områden ligger ca 250 meter från vaandra.
Vegetationen består av gles tallskog med inslag av lövträd. 
Längre från stranden fi nns tätare skogspartier men också öppen 
odlingsmark i ett småskaligt kulturlandskap. 
Marken sluttar ner mot sjön i hela området och är inte i någon del 
låglänt eller sank. Stranden är till större delen stenig. Samtliga 
byggnader ligger med marginal över sjöns ytnivå. 
Från byvägen fi nns grusvägar av god standard till bostadshusen 
och en gångstig arner till sjön. Platsen bjuder på vackra vyer över 
Skagern. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången, därav namnet 
Ölsdalen med antydningar av ett äldre kulturlandskap men till 
större delen inbäddat i delvis sammanhängande skogslandskap.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är öppen, 
med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här fi nns fl era 
intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, samt 
remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen bör hållas 
tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en bård 
av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som breder 
ut sig i viken. 

Bad- och båtplats vid Skagern i södra Råbäck.      Foto: Bosse Björk
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- en frizon på ca 30 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen.  

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 

Vårboområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 

som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 

behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 

där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 

förskola och skola i samhället.
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exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att på ett mera fritt sätt vad gäller 
placering kunna komplettera befi ntlig bebyggelse och även 
förbättra möjlighten att bygga något enstaka nytt bostadshus. På 
så sätt ges bättre förutsättningar för en naturlig utveckling av den 
lilla bybildningen som är beläget i ett attraktivt läge med möjlighet 

till vackra utblickar över vattnet. 

Alldeles intill stranden i norr änden av sjön är marken låglänt 

delvis också sank, här behövs ett större avstånd till stranden. 

I övrigt ligger marken med god marginal över sjöns ytnivå utan 

att marken sluttar särskilt brant. Marken bedöms därför generellt 

enkel att bebygga. Eftersom bebyggelsen bör anpassas och 

smälta in i miljön på platsen torde runt 5 tomter vara det maximala 

antalet, realistisk nivå torde dock vara något enstaka nytt hus 

eller två.

Befi ntlig grusväg av god standard finns på båda sidor sjön och 

försörjer området på ett mycket bra sätt.

Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill vägen. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte realistikst 

att bygga ut till detta område. Enskilda anläggningar får därför 

accepteras.

Den samlade bedömningen är att området har en viss 

exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område. 

I den norra delen av området bör av praktiska skäl hållas ett 

avstånd på runt 50 meter till stranden, möjligen mer i vissa 

partier. I övrigt räcker till större delen en normal passage närmast 

vattnet.

Infrastruktur

Befi ntlig grusväg av god standard finns på båda sidor sjön och 

försörjer området på ett mycket bra sätt.

Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill vägen, någon 

nybyggnad av väg är inte nödvändig. 

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 555, ca 4 km norr om 

området, samt i Degerfors tätort, ca 6 km väster om området, där 

även Degerfors järnvägsstation ligger på samma avstånd. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte realistikst 

att bygga ut till detta område. Enskilda anläggningar får därför 

accepteras.t.

El fi nns fram till området. Bredband fi nns ???.

Planer och bestämmelser

Området är inte planlagt och regleras inte av några andra 

bestämmelser. 

Strandskydd gäller med 100 meter. 

Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 

då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

LIS-området gränsar till ett större område som angetts som 

opåverkat i översiktsplanen.

Störningar och risker

Alldeles intill stranden i norr änden av sjön är marken låglänt 

delvis också sank, här behövs ett större avstånd till stranden. I 

övrigt ligger marken med god marginal över sjöns ytnivå utan att 

marken sluttar särskilt brant varför någon risk för ras och skred 

inte bedöms föreligga. Eventuell exploatering bör dock föregås 

av markundersökningar.

Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 

bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 

höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 

19. Rönningshyttan - Ölen

LIS-områdets syfte

Syftet med området är att skapa fl exiblare förutsättningar att 

utveckla verksamheter kopplat till friluftsliv och besöksnäring.

Läge
Området är beläget på västra av sjön Ölen, ca 10 km nordost 
om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar ytorna runt den norra spetsen av sjön 
Ölen.
Inom området fi nns en mindre gård samt några bostadshus 
relativt glest utspridda bostadshus. 
Marken sluttar tydligt men inte brant ner mot vattnet, längst i 
norr mindre markant och här fi nns en smal remsa strandäng 
direkt invid sjön. På västra sidan sjön fi nns beteshagar som 
tillhör gården.
En grusväg med bra standard löper på båda sidor sjön, på den 
östra direkt intill stranden längre söderut, i övrigt mellan 50-100 
meter från sjön.
Båda sidor av den smala sjön bjuder på vackra vyer över 
densamma.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången där den 
väsra sidan och mot norr utgörs av ett kulturlandskap medan 
skogslandskapet kommer nära inpå sjön på den östra sidan.

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är 
öppen, med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här 
fi nns fl era intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-
området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, 
samt remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen 
bör hållas tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en 
bård av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som 
breder ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 
dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 

Vägen ner mot Rönningshyttan längs Ölen.                Foto: Bosse Björk
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under senare år haft problem med för låga vattennivåer. För att 

garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta 

golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.

Ölsdalen ligger inom radien för totalförsvarets område för 

hinderfrihet runt Villingsbergs skjutfält, detta påverkar dock inte 

eventuell bebyggelse av den karaktär som skulle vara relevant 

inom LIS-området.

Området är inte utsatt för buller, vilket även gäller skjutbuller från 

skjutfälten.

Konkurrerande intressen

Det fi nns inga direkta konkurrerande intressen till LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 

syften

Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 

mycket måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 

betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-

område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 

bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 

delar av den norra stranden (B och C).  

- längs uddens södra strand ska en passage fi nnas så att 

allmänheten kan nå den yttre delen av udden (A) som inte 

omfattas av LIS-området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamheter på 

denna plats vid Ölen där det redan fi nns vissa funktioner kopplat 

till friluftsliv och besöksnäring.
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LIS-områden 
- tematiskt tillägg (TÖP) till översiktsplan för Degerfors kommun

samråd - utkast 3 KSAU



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se 
E-post 

kommun@degerfors.se 
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 

Susanna Weiberg, 0586-481 59 
susanna.weiberg@degerfors.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-04 
Diarienummer 

KS 002-2018 

 

 
 

 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Detaljplan för del av Degernäs 1:3 – nytt vattenverk, 

samråd 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om samråd 

angående förslag till detaljplan för del av Degernäs 1:3 – nytt vattenverk 

när samrådshandlingarna färdigställts. 

2. Det detaljplanen kommer att medge, med hänvisning till upprättad 

undersökning, anses inte medföra betydande miljöpåverkan varför en 

miljöbedömning enligt PBL 4 kap § 34 inte upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för del av Degernäs 1:3 för 

att möjliggöra nybyggnad av vattenverk pågår. 

För att kunna påbörja samrådet under sommaren föreslås att kommunstyrelsens 

ordförande får i uppdrag att besluta om samråd då förslaget behöver bearbetas 

ytterligare innan samrådsversionen är klar. 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt vattenverk. Vid 

placeringen och utformningen av byggnad och anläggningar ska hänsyn tas till 

värdena i den omgivande miljön. 

Under senare år har vattenuttaget ökat från Degernäs vattentäkt pga anslutning 

av ett stort antal hushåll på Västra Möckelnstranden samt att Karlskoga lasarett 

numera får sitt dagliga vatten från Degernäs. Vattenförsörjningen för Svartå 

håller på att utredas och ett alternativ är att även Svartå får vatten från 

Degernäs i framtiden. Ett nytt vattenverk behöver byggas för att säkerställa en 

god vattenkvalitet även fortsättningsvis. Ett nytt beredningssteg för att avskilja 

mangan i biofilter samt ett förnyat luftningssteg har projekterats. Byggnaden 

blir ca 30 m lång, 10 m bred samt ca 7 m hög.  

En undersökning har genomförts för att bedöma om de förändringar som 

planen medger kan innebära betydande miljöpåverkan. Med hänvisning till 
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upprättad undersökning anses att det planen medger inte kommer att medföra 

betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt PBL 4 kap § 34 

därför inte behöver upprättas. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. § 7 plan- och 

bygglagen. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt 

med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av 

betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Aktuellt ärende bedöms vara av 

stor betydelse i övrigt med tanke på lokaliseringen i en känslig miljö. 

Finansiering 

Planavtal har tecknats mellan serviceförvaltningen och miljö- och samhälls-

byggnadsavdelningen. 

 

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 
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Undersökning miljöpåverkan 

Enligt 4 kap 34 § PBL (2010:900) ska planer miljöbedömas om det planen 

medger antas komma att innebära betydande miljöpåverkan.  

Samma instans som beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan ska 

miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om 

miljöbedömning. 

 

Detaljplan för del av Degernäs 1:3 – nytt vattenverk  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett nytt vattenverk i 

närheten av vattentäkten. Det nya vattenverket behövs för att säkerställa en god 

vattenkvalitet även i framtiden. 

En del av planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddet kommer att upphävas inom den del där särskilda skäl finns. 

Planen handläggs med utökat planförfarande.  

 

Slutsats 

Enligt nedanstående genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att 

planförslagets genomförande inte antas komma innebära betydande miljö-

påverkan och att någon miljöbedömning enligt PBL 4 kap 34 § inte krävs. 

En alternativ lokalisering av ett nytt vattenverk i direkt anslutning till det 

befintliga vattenverket har undersökts men bedömts som sämre ur 

miljösynpunkt. Riskerna för negativ påverkan på grundvattnet, naturmiljön och 

friluftslivet är större än i den valda lokaliseringen.  
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Faktor 

Påverkan 

Kommentar 
Bety-
dande 

Osäker Ej 
bety-
dande 

Internationella 
konventioner (Natura 
2000, UNESCO, världsarv, 
CW-område) 

  x 

Berörs inte. 

Miljöbalken 3 – 4 kap 
(riksintressen) 

  x 
Berörs inte. 

Miljöbalken 7 kap (strand-
skydd, biotopskydd, 
natur/kulturreservat, 
vattenskyddsområde) 

  x 

En del av planområdet berörs 
av strandskydd. Planerade 
åtgärder bedöms inte strida mot 
strandskyddets syften. Särskilt 
skäl för att upphäva strands-
kyddet föreligger (angeläget 
allmänt intresse). En mindre del 
av planområdet berör natur-
reservat. Föreskrifterna medger 
anläggning för vatten-
försörjningen. 
Planområdet ligger inom 
vattenskyddsområdets primära 
skyddszon och skydds-
föreskrifterna måste följas vid 
genomförande av planen. 

Byggnadsminnen eller 
fornminnen 

  x 
Arkeologisk utredning 
utförd 2005. 

Höga naturvärden 
(naturvårdprogram eller 
nyckelbiotop, fauna & 
flora) 

  x 

En mindre del av planområdet 
berör naturreservat. 

Konflikter med ÖP eller 
FÖP 

  x 
Ingen konflikt med ÖP/VA-
plan. 

Miljömål/Hållbar utv. 
  x 

Ett led i arbetet med 
klimatanpassning. 

Miljökvalitetsnormer   x  

Området opåverkat eller 
har särskilda värden ur 
boendesynpunkt? 
(bullerfri zon, när-
rekreationsområde, 
kvartersströvområde) 
Nuvarande 
markanvändning 

  x 

Avstånd till närmaste 
bostadsområde är ca 650 m. 
Populära strövstigar utefter 
stranden i naturreservatet 
befinner sig utanför 
planområdet. Extensivt 
nyttjad del av 
golfanäggningen. 

Geologi  

  x 
Geoteknisk undersökning 
har genomförts, ca 25 m 
sand. 

Grundvatten 

  x 
Åtgärder måste vidtas för att 
skydda grundvattnet under 
byggnationen.  

Avloppsvatten (spill/dag) 
  x 

Anslutning till kommunalt 
avloppsnät. 

Förorenad mark   x  

Luftföroreningar   x  

Lokalklimat   x  
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Faktor 

Påverkan 

Kommentar 
Bety-
dande 

Osäker Ej 
bety-
dande 

Den befintliga miljöns 
känslighet  
(stads-/landskapsbild)   x 

Öppet landskap kring 
herrgården. Byggnaden 
placeras i skogsbrynet och 
åtgärder vidtas för att minska 
dess synlighet och dominans. 

Trafikmiljö 

  x 
Ny egen infart vattenverket 
vilket innebär mindre trafik 
via herrgården. 

Buller och vibrationer   x  

Farligt gods   x  

Elektriska och magnetiska 
fält 

  x 
 

Radonförekomst   x  

Allergi   x  

Övrig miljöfarlig 
verksamhet 

  x 
 

Energiförsörjning 

  x 
Solceller på taket bidrar till 
anläggningens energi-
försörjning. 

Avfallshantering 
  x 

Vatten från filtertvätt leds till 
sedimenteringsanläggning. 

Risk för olyckor 

  x 
Nära vattentäkten. 
Skyddsbestämmelser införs i 
planen. 

Effekternas 
gränsöverskridande 
karaktär   x 

Vattenverket försörjer 
Karlskoga lasarett med 
dagligt vatten samt kan förse 
Karlskoga tätort med 
nödvatten. 

 
 
Undersökningen är upprättad 2018-06-04 av stadsarkitekt Susanna Weiberg och 
miljö- och samhällsbyggnadschef Mårten Persson. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Finansiering av nytt intranät för Degerfors kommun 

Förslag till beslut 
För uppdatering av nytt intranät ianspråktas 265 tkr från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda kostnader.    

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommuns intranät är ålderdomligt både i funktion och design. 
Intranätet är en viktig kommunikativ kanal när det gäller att nå ut med samma 
information till alla anställda. Då nuvarande intranät är rörigt och innehåller 
information som inte längre är aktuell/giltig så behöver intranätet uppdateras 
och utvecklas.  Förhoppningen är att ett nytt intranät får fler medarbetare att 
faktiskt ta till sig av informationen som finns där. På det sättet är 
förhoppningen att vissa brister i den interna kommunikationen som kan leda till 
missförstånd kan minimeras.    

Ärendet 
I dag har Degerfors kommun ett gammalt intranät som levereras av SiteVision. 
En ny version av intranät finns tillgängliga från samma företag, det heter Social 
Colleboration. Det är ett socialt intranät där man kan interagera i arbetsgrupper, 
styra informationsmängden utifrån sin anställnings behov och önskemål (en 
slipper se allt för alla) och det finns en chattfunktion som minimerar behovet av 
långa mail-trådar.  

Ansvarig för projektet blir kommunikatör. Under 2018 kommer ordinarie 
kommunikatör att vara föräldraledig. Nuvarande kommunikatör har tidigare 
arbetat med SiteVsion och konsulter för att uppdatera hemsidan. Den vikarie 
för kommunikatören som rekryterats har tidigare erfarenhet av liknande 
projekt.  

Finansiering 
Social Colleboration kostar 15 tkr per år i licenskostnad. De medlen finns på 
kontot för informationsverksamhet. För att köpa in själva tjänsten tar 
SiteVision 65 tkr i en engångskostnad (bygger på antalet anställda, blir vi över 
700 tillsvidareanställda ökar kostnaden till 75 tkr). För att bygga mallar och göra 
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grafiska anpassningar utifrån Degerfors kommuns grafiska profil behöver 
konsulthjälp köpas in. Kostanden bedöms inte överstiga 200 tkr. 

Medel för uppdatering av intranätet finns på kontot för kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda kostnader (KS OF). 

Bedömning 
Bedömningen är att Degerfors kommun idag har viss förbättringspotential 
avseende den interna informationsspridningen, både när det gäller rätt 
information till rätt mottagare och när det gäller att nå mottagarna över huvud 
taget. Då många idag uppfattar intranätet som rörigt och inaktuellt så söker 
medarbetarna inte information där den finns. Detta leder till missuppfattningar 
och frustration. Ett nytt intranät med möjlighet att styra informationsmängd 
bedöms leda till ökad användarvänlighet och därför till ökad verksamhetsnytta.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-28  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 

Pontus Bergentz 
Kommunikatör  
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Tillämpningsföreskrifter OPF-KL (omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda) 

Förslag till beslut 
Tillämpningsföreskrifter för OPF-KL antas.   

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda som nytillträtt ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller 
senare på betydande del av heltid omfattas av pensionsbestämmelserna i OPF-
KL. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda. Däremot är bestämmelserna inte tillämpliga på personer 
som kommunen utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, som 
till exempel bolag eller samverkansorgan. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga 
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Bestämmelserna är 
utformade efter samverkan med KPA pension. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i 
övrigt.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-04 

Tillämpningsföreskrifter OPF-KL, 2018-06-04      

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
 



  

   

 

Susanna Göransdotter, 0586-481 85 
susanna.goransdotter@degerfors.se 

RIKTLINJE 
Sida 

1(6) 

Datum 

2018-06-04 
 

KS 00069-2018 

 

 
 

 

 

Tillämpnings-

anvisningar OPF-KL 

 
 

 

  

 Policy 

 Plan 

 Riktlinje 

 Handlingsplan 

 Rutin 

 Instruktion 

Dokumenttyp Beslutsinstans 

Riktlinje Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 

Förtroendevalda Susanna Göransdotter, 
kommunsekreterare 

Revideringar 

 
Datum för beslut Diarienummer 

KS § xx/åå-mm-dd KS 00069-2018 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-04 
      

KS 00069-2018 
Sida 

2(6) 

 

Tillämpnings-anvisningar OPF-KL 

Innehållsförteckning 

Inledning ..................................................................................... 3 

Pensionsmyndighet .................................................................... 4 

Allmänt ........................................................................................ 4 

Aktiva omställningsinsatser ........................................................ 4 

Ekonomiskt omställningsstöd ..................................................... 4 

Pensionsbestämmelser .............................................................. 6 

Information .................................................................................. 6 

Övergångsbestämmelser ........................................................... 6 

 

  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-04 
      

KS 00069-2018 
Sida 

3(6) 

 

Tillämpnings-anvisningar OPF-KL 

Inledning 

De förtroendevalda som nytillträtt ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller 

senare omfattas av OPF-KL. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL 

eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Däremot är 

bestämmelserna inte tillämpliga på personer som kommunen utser till att 

fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, som till exempel bolag eller 

samverkansorgan. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga 

giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Bestämmelserna är 

utformade efter samverkan med KPA pension. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 

arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 

anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 

kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i 

övrigt. 
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Pensionsmyndighet 

1. Kommunfullmäktige ska utse en särskild pensionsmyndighet. 

Myndighetens uppdrag är att tolka och tillämpa pensions- och 

omställningsbestämmelserna. I Degerfors kommun utgör 

kommunstyrelsen pensionsmyndighet.  

Allmänt 

2. Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsanvisningarna och ansvarar 

för att revidera dessa vid behov.  

3. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från vissa bestämmelser i 

tillämpningsanvisningarna. Vilka undantag som är möjliga framgår 

nedan. 

4. Den förtroendevald som önskar ansöka om förmåner, antingen i form 

av omställningsstöd eller pension, ska göra detta enligt kommunens 

anvisningar hos personalavdelningen.  

Aktiva omställningsinsatser  

5. Förtroendevald ska erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på 

liknande sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i 

kommunen.  

6. Omställningsfonden anlitas för hjälp vid framtagande av lämpliga 

omställningsinsatser.  

7. Kommunstyrelsens ordförande beslutar om omställningsinsatser i det 

enskilda fallet. Om omställningsinsatser rör kommunstyrelsens 

ordförande beslutar kommunchef efter samråd med kommunstyrelsens 

vice ordförande. Om omställningsinsatserna överstiger ett 

prisbasbelopp ska beslut fattas av pensionsmyndigheten. 

8. De aktiva omställningsinsatserna kan som längst pågå i 12 månader 

efter det att uppdraget upphört.  

Ekonomiskt omställningsstöd 

9. Ekonomiskt omställningsstöd utgår med tre månaders omställningsstöd 

per fullgjort år. 

10. Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas i förskott och är preliminärt.  

11. Perioden för ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa första dagen 

efter att uppdraget avslutats. Retroaktiva utbetalningar medges endast 

om pensionsmyndigheten så beslutar. 

12. Retroaktiv ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas med maximalt tre 

månaders ersättning.  
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13. Förtroendevald som önskar förlängt ekonomiskt omställningsstöd söker 

för ett år i taget. Ansökan om förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska 

inkomma två månader innan aktuell period upphör. 

14. Underlag för samordning ska inkomma månatligen till 

personalavdelningen och ska vara skriftligt. Underlag kan vara 

lönespecifikation eller annat skriftligt underlag som styrker inkomster. 

Underlagen ska vara inlämnade senast den 10:e månaden efter att 

utbetalning verkställts.  

15. En förtroendevald som utför arbete utan ersättning eller mot låg 

ersättning, eller får annan ersättning än sådan förvärvsinkomst som 

framgår enligt ovan minskas det ekonomiska omställningsstödet med ett 

uppskattat inkomstbelopp, vilket motsvarar den inkomst som kan anses 

vara skälig. Det uppskattade beloppet motsvarar snittlönen för 

tjänstepersoner inom Allmän kommunal verksamhet. .  

16. Egen aktivitet definieras som att den förtroendevalde är inskriven vid 

arbetsförmedlingen och därmed står till arbetsmarknadens förfogande, 

vilket innebär att den förtroendevalde uppfyller villkor enligt lag om 

arbetslöshetsförsäkring. Egen aktivitet omfattar även studier som 

berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen, arbete eller nytt 

förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen på heltid eller 

betydande del av heltid hos annan huvudman. 

17. Egen aktivitet krävs från och med första dagen efter uppdragets 

avslutande. Pensionsmyndigheten kan besluta om undantag. 

18. Den förtroendevalda intygar den egna aktiviteten på heder och samvete 

och ska på begäran kunna styrka de egna aktiviteterna efter begäran från 

kommunstyrelsens ordförande.  

19. Om underlag inte inkommit i tid stoppas utbetalningarna av 

ekonomiskt omställningsstöd tills komplett underlag inkommit.  

Maximalt kan tre månaders retroaktiv utbetalning ske från och med det 

datum då underlag kompletterats.  

20. Återbetalningskrav beslutas av pensionsmyndigheten.  

21. Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en 

förtroendevald med stöd av 4 kap. 9 § Kommunallagen, kan fullmäktige 

besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning, eller att 

denna rätt helt ska upphöra. Om uppdraget har upphört av annan 

anledning än återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade 

kunnat återkalla uppdraget med stöd av 4 kap. 9 § Kommunallagen, kan 

fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning 

eller att denna rätt helt ska upphöra. 
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Pensionsbestämmelser 

22. Med ”rätt till egenpension på grund av anställning” (OPF-KL PB § 1) 

avses rätt till egenpension enligt PA-KL eller motsvarande äldre 

bestämmelser från Degerfors kommun. 

23. Pensionsavgifter under 200 kr per kalenderår betalas inte ut. Från och 

med år 2019 uppräknas nivån 200 kronor årligen med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. 

24. Den förtroendevald som vill välja bort sitt återbetalningsskydd kan göra 

så i samband med ansökan. 

Information 

25. Information om bestämmelser och tillämpningsföreskrifter ges till 

samtliga förtroendevalda som omfattas i samband med att uppdraget 

tillträds och inför att uppdraget avslutas. Information lämnas också 

minst tre månader innan allmänna val. 

Övergångsbestämmelser 

26. Det är möjligt att få tillgodoräkna sig tid för omställningsstödet från 

uppdrag hos annan huvudman under förutsättning att övriga huvudmän 

står för sin andel av kostnaden.  

27. En PBF-politiker som sedan blir fritidspolitiker i samma kommun utan 

rätt till egenpensionsförmåner omfattas av OPF-KL. 
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Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

Förslag till beslut 
Förslaget till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av 
delegeringsordning för kommunstyrelsen. Det har skett ett antal 
personalförändringar och i vissa fall behöver ersättare utses för att minska 
sårbarheten vid frånvaro hos vissa befattningshavare. I förslaget till revidering 
är punkter eller ord som ska tas bort genomstrukna   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-29   

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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Inledning 

Förhållandet kommunfullmäktige – nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige fastställer en politisk organisation med styrelse, nämnder 

och beredningar. För varje nämnd beslutar kommunfullmäktige om ett 

reglemente som reglerar vilka verksamheter nämnden ska bedriva. 

Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att den 

förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Enligt kommunallagen 3 kap § 

10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst 

ärende eller i en viss grupp av ärenden, dessa ärenden anges i reglementet eller 

genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. Uppgifter av principiell 

beskaffenhet får inte delegeras från kommunfullmäktige. Vad som sägs om 

nämnd nedan gäller även styrelsen. 

Genom kommunfullmäktiges beslut om mål, budget, verksamhetsplaner och 

andra typer av kommunövergripande styrdokument får nämnden ytterligare 

ramar för sin verksamhet.  

Nämndens beslut – vad är delegering  
Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med 

reglemente, lagstiftning som styr nämndens verksamhet och övergripande 

styrdokument. Nämnden har möjlighet att delegera ärenden i enlighet med 

reglerna i kommunallagen 6 kap 33-38 §. Ärenden av principiell karaktär får 

aldrig delegeras (se även under rubrik ”Vissa ärenden får inte delegeras”). Inom 

ramen för det som är delegeringsbart väljer nämnden vilka frågor man önskar 

delegera. Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas ärenden och att 

beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden ska alltid 

ha kvar beslutanderätten vad gäller det övergripande ansvaret för verksamheten 

(politisk beslutsfattare). När nämnden agerar som verksamhetsbedrivare 

bedöms möjligheten till delegering störst. När nämnden fått en specifik uppgift 

delegerad till sig från kommunfullmäktige bedöms möjligheten att delegera 

vidare mer begränsad. 

Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på 

nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som 

om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När 

en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har beslutet samma rättsverkan 

som om nämnden beslutat och kan överklagas på samma sätt. 

Nämnden får uppdra åt: 

 ett utskott till nämnden (inte presidium). Utskottet måste innehålla 

förtroendevalda från nämnden 

 en ledamot eller ersättare 

 en anställd hos kommunen (behöver inte vara anställd hos nämnden 

men i kommunen) 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker 

och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 

Vad reglerar en delegeringsordning  

Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken 

beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. 

Delegeringen framgår av en delegeringsförteckning eller ett särskilt 

beslutsprotokoll. Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef 

och ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera. 

En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. 

Detta kan bero på t ex missbruk av delegeringsbefogenheten. Nämndens 

återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. 

Nämnden kan också genom ett eget handlande föregripa en delegats beslut i ett 

enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Ett beslut som redan 
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har fattats med stöd av delegering kan inte återtas av nämnden och nämnden 

har inte någon omprövningsmöjlighet av det som delegaten beslutat. 

Vidaredelegering  

Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ge 

förvaltningschef rätt att vidaredelegera.  

Förvaltningschefs vidaredelegering får endast ske i ett led. En förvaltningschefs 

vidaredelegering ska anmälas till nämnden.  

Vissa ärenden får inte delegeras (Kommunallagen 6 kap § 34)  

Nämnden kan inte delegera: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller av annars större vikt 

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter  

Skillnad mellan verkställighet och delegering  
Ansvar och befogenheter för anställda följer organisationsstrukturen i 

förvaltningen. Den anställde har arbetsuppgifter av verkställighetskaraktär ge-

nom arbetsfördelning (beslutsfattande eller faktisk verksamhet). Genom att 

upprätta uppdragshandlingar för enskilda tjänster tydliggörs tjänstens ansvar 

och befogenheter.  

Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för om beslutet kan 

överklagas och om besluten ska anmälas till nämnden. Någon entydig 

definition finns inte. Mer interna förhållanden bedöms generellt mer vara av 

verkställighetskaraktär, till exempel personaladministration eller 

avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Självständiga beslut - där det finns flera 

alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, 

medborgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms oftare 

som delegationsbeslut.  

Exempel på ren verkställighet 

 Utfärdande av anställningsavtal och betyg/intyg 

 Planering och godkännande av semester och annan ledighet upp till 6 

månader 

 Godkännande av uppsägning på egen begäran 

 Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor 

 Representation och uppvaktning 

 Lönesättning (förutom av kommunchef och förvaltningschefer) 

 Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär 

 Debitering och uttagande av avgift enligt taxa 

 Bidragsgivning enligt fastställda regler 

 Upphandling av varor och tjänster, förutom ramavtal, i enlighet med 

upphandlingspolicyn 

samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan. 

Allmänna rättigheter och skyldigheter  
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande lagstiftning. Ett 

delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Nämnden kan inte ändra ett beslut 

som en delegat har tagit på delegation.  

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller 

prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt bedömer att 

frågan bör prövas av nämnden. 

Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika 

kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta berörda 
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tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers 

synvinkel. För några typer av ärenden i delegeringsordningen anges ”Samråd 

ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före 

beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. Delegaten är alltid 

ansvarig för beslutet. 

Om ersättare inte är utsedd är överordnad chef ersättare.   

Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden (även beslut enligt 

vidaredelegering). Anmälan har två huvudsyften; dels ska nämnden ha 

kännedom om vilka beslut som fattas i nämndens namn, dels börjar 

överklagandetiden löpa vad gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Överklagandetiden för ett delegationsbeslut löper från att protokollet, där 

delegationsbeslutets anmälts, justerats och justeringen anslagits på kommunens 

anslagstavla (andra regler gäller för beslut som gäller myndighetsutövning mot 

enskild).  

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid 

nästkommande sammanträde. Beslutande ärenden ska gå att identifiera, vara 

daterade och beslutsfattare ska framgå. Framtagen blankett ska fyllas i och 

överlämnas till kanslichefen, i förekommande fall med kopia på beslutet. 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och 
yttranden 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innebär också rätt att: 

 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 

delegatens beslut 

 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av 

överklagande av delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om 

inhibition. 

Förkortningar delegater/beslutsfattare 
Ordf.  Kommunstyrelsens ordförande  

Vice ordf.  Kommunstyrelsens vice ordförande  

KS AU  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KC  Kommunchef  

FC  Förvaltningschef 

EC  Ekonomichef 

PC  Personalchef 

KaC  Kanslichef 

NC  Näringslivschef 

SC  Servicechef 

Avd. chef  Avdelningschef 

Reg  Registrator 

KomS   Kommunsekreterare  

US  Upphandlingssamordnare  

Säk  Säkerhetssamordnare 

Kom  Kommunikatör 

BAH  Handläggare bostadsanpassningsärenden 

TI  Trafikingenjör 

MHI   Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Anmälan 

1. Beslutet anmäls genom att särskild blankett fylls i och lämnas till 

kommunsekreterare (i förekommande fall inkl. kopia på beslutet) 

4. Beslutet anmäls genom KS AU:s protokoll 



 

 

Nr Beslut Delegat Ersättare/ 
kommentar 

Anmälan Får vidare-
delegeras 

1 Personalärenden     

1.1 Kommunövergripande personalärenden     

1.1.1 Besluta om stridsåtgärder KS AU  4  

1.1.2 Besluta om skyddsarbete PC KaC  1  

1.1.3 Företräda kommunen i förhandlingar samt tvister om 

tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och 

kollektivavtal samt sluta överenskommelse för kommunens 

räkning med anledning av rättstvist 

PC I samråd med 

berörd FC 

1  

1.1.4 Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen 

(1954:130) 

KS AU  41  

1.1.5 Godkänna avtal rörande personalfrågor i Degerfors kommun 

som överenskommits centralt av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) 

PC  1  

1.1.6 Ingå kollektivavtal PC  1  

1.1.7 Ingå överenskommelser inkl. avgångsvederlag FC I samråd med PC 1  

1.1.8 Besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en 

nämnd till en annan 

KC I samråd med 

berörda FC 

1  

 Inrättande och avvecklande av tjänster och anställningar     

1.1.9 Tillförordna förvaltningschef under max 6 mån och max en 

gång per tjänst 

KC  1  

 Fastställa lön till nyanställd personal     

1.1.10 Kommunchef Ordf. Vice ordf. 1  

1.1.11 Förvaltningschef KC  1  
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1.2 Personalärenden – kommunstyrelseförvaltningen     

1.2.1 Besluta om disciplinär åtgärd FC I samråd med PC 1  

1.2.2 Besluta om uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl FC I samråd med PC 1  

1.2.3 Besluta om avsked FC I samråd med PC 1  

1.2.4 Besluta om avstängning utan lön vid tillfällig förseelse Avd. chef  1  

1.2.5 Besluta om avstängning i övriga fall FC I samråd med PC 1  

1.2.6 Besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från 

avdelning till en annan inom förvaltningen 

FC I samråd med 

berörda avd. 

chefer 

1  

 Anställningar     

1.2.7 Tidsbegränsad anställning FC  1 Ja 

1.2.8 Utse ersättare för förvaltningschef FC  1  

1.2.9 Återbesättning av tjänst FC I samråd med 

berörda avd. 

chefer 

1 Ja 
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 Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Får vidare-
delegeras 

2 Ekonomiärenden    
 

2.1 Upptagande om kortfristiga lån max 1 år samt 

byggnadskreditiv 

EC  1  

2.2 Verkställa nyupplåning och omsättning av befintliga 

lån  

EC  1  

2.3 Placering av likvida medel EC  1  

2.4 Instrument för att skydda placering och lån EC  1  

2.5 Amortering av långfristiga lån EC  1  

2.6 Omfördelning av kapitalkostnader EC  1  

2.7 Antagande av leasingavtal, exkl. fordon. EC  1  

2.8 Bokföringsmässig avskrivning av fordringar inom 

kommunstyrelsens och övriga nämnders 

verksamhetsområden 

EC  1  

2.9 Rätt att avslå ansökningar från föreningar som inte 

har sitt säte inom Degerfors kommun 

EC  1  

2.10 Utse personer som ska ha rätt att teckna bank- och 

plusgirokonto, rätt att underteckna 

momsdeklaration, checkar, utbetalningsavier, övriga 

deklarationer, momsansökan och arbetsgivaravgift  

KaCEC FC 1  

2.11 Utse beslutsattestanter, vid en årlig genomgång, 

inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  

FC  1  

2.12 Besluta om att bevilja eller avslå ansökningar om 

bidrag till föreningar upp till 20 000 kr 

EC  1  
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2.14 Utse personer som två i förening har rätt att 

underteckna och utkvittera värdepost 

FC Reg 1 Ja 

2.15 Utse personer som har rätt att utkvittera övrig post 

och paket 

FC Reg 1 Ja 

 

 Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Får vidare-
delegeras 

3 Upphandling     

3.1 Fatta beslut om att delta i ramavtalsupphandlingar US ECKaC 1  

3.2 Underteckna tilldelningsbeslut i 

ramavtalsupphandlingar 

US ECKaC 1  

3.3 Underteckna ramavtal  US ECKaC 1  

3.4 Utse personer som för kommunstyrelsens räkning 

har rätt att öppna anbud 

Avd. chef  1  

3.5 Besluta om att delta i upphandlingar genom 

Kammarkollegiets (eller annan statlig myndighets) 

försorg. Gäller även undertecknande av fullmakt 

US ECKaC 1  

3.6 Underteckna tilldelningsbeslut i upphandlingar som 

genomförts genom Kammarkollegiets (eller annan 

statlig myndighets) försorg 

US ECKaC 1  
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 Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Får vidare-
delegeras 

4 Köp och försäljning av fastigheter     

4.1 Försäljning av tomter för egnahemsbebyggelse och 

för byggande av flerfamiljshus 

SC KC 1  

4.2 Försäljning av fastigheter KS AU  4  

4.3 Köp genom exekutiv auktion, samt godkännande av 

underhandsförsäljning i de fall kommunen har 

förlustansvar 

KS AU  4  

4.4 Rätt att begära fastighetsreglering SC  1  

4.5 Besluta om planuppdrag, samt samråd och 

utställning av översiktliga planer och detaljplaner 

KS AU  4  

4.6 Rätt att lämna planbesked KS AU  4  

4.7 Ingå arrendeavtal SC KC 1  

4.8 Ingå avtal om marklösen SC KC 1 
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 Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Får vidare-
delegeras 

5 Yttranden     

5.1 Avvisning av för sent inkommet överklagande 

som inkommit för sent 

KaCKomS Reg 1  

5.2 Yttrande till länsstyrelsen angående tillstånd 

enligt lagen om Tv-övervakning 

Säk  1  

5.3 Folkbokföringsärenden KaCKomS  1  

5.4 Yttrande till lantmäterimyndigheten angående 

fastighetsbildning där kommunen är sakägare 

SC KC 1  

5.5 Yttrande angående antagande av hemvärnsman Säk  1  

5.6 Yttrande till Polismyndigheten över 

ansökningar om offentlig tillställning 

MHI  1  

5.7 Yttrande till Polismyndigheten över 

ansökningar om allmän sammankomst 

MHI  1  

5.8 Yttrande till Polismyndigheten över 

ansökningar om begagnande av offentlig plats 

MHI  1  

5.9 Besluta om handläggning av yttranden över 

remisser 

1. Beslut om remissen ska besvaras eller 
inte 

2. Besluta om vem som ska handlägga 
ärendet 

3. Besluta om yttrandet ska behandlas 
politiskt eller besvaras av ansvarig 
handläggare 

KaCKomS KC 1  
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5.10 Yttrande vid bygglov när kommunen är granne SC KC 1  

 

 Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Får vidare-
delegeras 

6 Övrigt     

6.1 Utdelning av donationsfonder Resp. FC  1  

6.2 Tillstånd att använda kommunens heraldiska 

vapen 

KaCKom Kom KomS 1  

6.3 Ombud alternativt befullmäktigande av ombud 

att föra kommunens talan inför domstol och 

andra myndigheter, samt vid förrättningar av 

skilda slag 

KC KaC 1  

6.4 Avslå enskilds begäran att få ut allmän 

handling 

KaCKomS Reg 1  

6.5 Begära yttranden över medborgarförslag och 

motioner från andra nämnder 

KaCKomS RegKC 1  

6.6 Brådskande ärenden Ordf. Vice ordf. 1  

6.7 Bedöma när en extraordinär händelse medför 

att krisledningsnämnden ska träda i funktion 

och att besluta på nämndens vägnar i ärenden 

som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas 

Ordf. Vice ordf. 1  

6.8 Överlämna ärenden, tillställda 

kommunstyrelsen, för handläggning i övriga 

nämnder  

KaCKomS KomS Reg 1  
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6.9 Besluta om bostadsanpassningsbidrag BAH EC 1  

6.10 Besluta om parkeringstillstånd för 

handikappade 

TI MHI 1  

6.11 Besluta i ärenden om egen symbol för en 

kommunal verksamhet 

KomNC  1  

6.12 Besluta om tillfälligt upplåtande av kommunal 

mark 

SC  1  

6.13 Besluta om lokala trafikföreskrifter enligt 

Vägtrafikkungörelsen 

KS AU  4  

6.14 Besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrift 

enligt Vägtrafikkungörelsen, max en månad 

TI MHI 1  

6.15 Utföra säkerhetsprövning av personal, samt 

ansöka om registerkontroll 

Säk  1  

6.16 Upphäva lokala trafikföreskrifter TI MHI 1  

6.17 Lämna dispens för breda och/eller tunga 

transporter 

TI MHI 1  

6.18 Göra Besluta om årlig revidering av 

dokumenthanteringsplaner inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde (en 

gång per mandatperiod ska planerna upp till 

KS för beslut) 

FCKaC  1  

6.19 Utse representanter i samverkansorgan, 

medlemsföreningar, intresseföreningar och 

representanter till dessas årsmöten 

KS AU  4  

6.20 Besluta om nomineringar till styrelser och 

föreningar där kommunen är medlem 

KS AU  4  

 

Formaterat: Teckensnitt:2 pt



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se  
E-post 

kommun@degerfors.se   
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

  
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Herrgårdsgatan 37 
Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 
 
Susanna Göransdotter, 0586-481 85 
susanna.goransdotter@degerfors.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-01 
Referens 

KS 00107-2018 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av ny kommunallag 

Förslag till beslut 
Reglemente för kommunstyrelsen antas med föreslagna revideringar.   

Sammanfattning av ärendet 
I och med att den nya kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018 behöver 
kommunstyrelsens reglemente uppdateras. De huvudsakliga ändringar som 
gjorts är: 

 Hänvisningar till gamla kommunallagen har ersatts med hänvisning till 
nya kommunallagen. 

 Reglering av hur ärenden avgörs i arbetsutskottet/utskott har skrivits in 
då detta inte regleras i lag, vilket är fallet för nämnder, styrelser och 
fullmäktige.    
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Förslag på reglemente för kommunstyrelsen, 2018-06-01  
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Reglemente för kommunstyrelsen 

ALLMÄNT 
§ 1 

Kommunallagen (1991):900(2017:725) ger de grundläggande reglerna för ansvar 

och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, 

författning eller statlig myndighets beslut. 

Utöver det som föreskrivs om nämnd/styrelse i kommunallagen gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar även 

kommunstyrelsen. 

KOMMUNFULLMÄKTGE 
§ 2 

Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av 3 kap 9 § 5 kap 1 § kommunallagen. 

Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kommunallagen eller 

andra författningar. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden om: 

 när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, 
ekonomisk förening eller stiftelse,  

 mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av 
kommunalförbund, 

 planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan 
meddela enligt särskild författning,  

 taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

 ramar för kommunens upplåning 

 konkurrensprinciper och vad som är strategiska tillgångar,  

 regler för verksamhets- och resultatuppföljning,  

 borgensåtaganden med undantag för borgen enligt 4 kap 
socialtjänstlagen (2001:453),  

 mottagande av donationer. 

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDE 

Ledningsfunktionen 

§ 3 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 

ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter. 

§ 4 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 

 utvecklingen av den kommunala demokratin, 

 utvecklingen av brukarinflytandet, 

 personalpolitiken, 

 den ekonomiska planeringen, 

 miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö,  
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 verka för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen, 

 den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen och upprättande av 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas, 

 energiplaneringen samt främja energihushållningen, 

 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning, 

 kollektivtrafiken, 

 näringspolitiken inkluderande turism och besöksnäring, 

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 

 arbetet med att effektivisera administrationen, 

 utvecklingen av informationssystem och internadministrativa rutiner,  

 infrastrukturen i kommunen, 

 kommunens säkerhetsarbete, 

 kommunens jämlikhetsarbete, 

 kommunens brottsförebyggande arbete. 

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs 

av de övriga nämnderna, av de kommunala bolagen och av kommunalförbund 

som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens arbete ska vara utifrån ett koncernperspektiv, vilket 

innefattar kommunen själv och dess bolag. 

Styrfunktionen 

§ 5 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

 leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela dem kommunala 
verksamheten, 

 göra framställningar i ärenden som inte i lag är förbehållna annan 
nämnd, 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna, 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i kommunalförbund eller 
gemensamma nämnder, i vilka kommunen ingår, vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen, 
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 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i. 

Ekonomisk förvaltning 

§ 6 

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa 

föreskrifter meddelade av fullmäktige inom detta område. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften 

ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar 

görs i god tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 

fordringar. Häri ingår också att fastställa kommunens finanspolicy och därvid 

reglera befogenhetsfördelningen i låne- och placeringsärenden inom ramen för 

av kommunfullmäktige fattade beslut. 

Den beloppsgräns inom vilken kommunstyrelsen får uppta rörelsekrediter med 

en löptid om maximalt ett år är 10 000 000 kr.  

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 

uppgift ingår bland annat att  

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,  

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

 handha egen donationsförvaltning samt placera sådana medel som ingår 
i donation som förvaltas av kommunen, 

 handha inköpsfrågor som är gemensamma för flera nämnder samt 
länsövergripande inköpsfrågor. 

Personalpolitik 

§ 7 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska personal- och 

lönepolitik och har det direkta personalansvaret för anställda inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat  

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,  

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verk-
samhetsområden, 

 besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en 
annan,  

 besluta om stridsåtgärder,   

 tillsätta kommunchef och förvaltningschefer,  

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare,  
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 ge uppdrag enligt den kommunala delegationslagen, 

 utarbeta regler beträffande förtroendemännens arvoden och 

ersättningar samt tolkning av desamma. 

Inom kommunstyrelsens eget förvaltningsområde utöver kommunstyrelsen 

arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 8 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. 
Ordförande i krisledningsnämnden är kommunstyrelsens ordförande. 

 Kommunstyrelsen fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor. 

 Kommunstyrelsen ska vara väghållningsmyndighet. 

 Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivningen till 
bostadsförsörjningen.  

 Kommunstyrelsen ansvara för kommunens arbete med budget-, skuld- 
och konsumentrådgivning. 

 Kommunstyrelsen svarar för bostadsanpassningsåtgärder i kommunen.  

 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och svarar för centralt 
förvaltningsarkiv och officiell anslagstavla.  

 Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som 
styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för yttranden enligt lag om allmän 
kameraövervakning. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt säkerhetsskyddslagen och 
säkerhetsskyddsförordningen. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden rörande tillstånd att använda 
kommunens heraldiska vapen. 

Övrig verksamhet 

§ 9 

Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  

 kommunens centrala informationsverksamhet, 

 kommunens övergripande säkerhetsarbete 

 utformning av fullmäktiges handlingar,  

 trafikfrågor och trafikförsörjning, 

 mätning, beräkning och kartering, 

 frågor om regional samverkan och regional utveckling, 

 omvärldsrelationer av betydelse för kommunens utveckling, 

 borgerliga vigslar, 

 att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden vid laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut eller 
liknande inför domstol, om inte någon annan skall göra det på grund av 
lag eller annan författning eller på grund av beslut i fullmäktige,  

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte 

uppdragits åt annan nämnd. 
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Kommunstyrelsen ska i februari och september månad varje år lämna en 

redovisning av ännu inte besvarade motioner och medborgarförslag till 

kommunfullmäktige. 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
§ 10 

Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ 5 kap. 1-2 §§ i 

kommunallagen (1991:900)(2017:725), nämligen att beslutanderätten inte avser 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt, uppdrar 

kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av 

ärenden 

 vid behov uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare 
föreskrifter om säkerhet som kommunfullmäktige angivit, 

 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 

 omfördela medel i resultatbudget och i investeringsbudget som anslagits 
till styrelsens verksamhetsområde, 

 utforma styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör 
kommunen, 

 anta detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 
större vikt,  

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen 
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt,  

o Förvärv av fastighet eller fastighetsdel för maximalt 500 000 kr 
per budgetår, 

o Försäljning av fastigheter  

 ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser 
utövandet av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse,  

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att 
föra kommunens talan, på kommunstyrelsens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal,  

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet 
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas vid ordinarie 
sammanträde med kommunfullmäktige.  

TAXOR 

§ 11 

Kommunstyrelsen har rätt att fastställa följande taxor: 

 avgift för kopieringsservice 

 torghandel och taxor i samband med denna 

 upplåtelse och avgifter i samband med upplåtelse av allmän platsmark 

 uthyrning av utrustning via Turistbyrån  
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 parkering vid Nämndhuset. 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 
§ 12 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 

finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen skall regelbundet till kommunfullmäktige rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

Sammansättning 

§ 13 

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Styrelsens 

mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar val av 

ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

Presidium 

§ 14 

Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige att tjänstgöra 

den tid för vilken de har blivit valda som ledamöter. 

Insynsplatser 

§ 15 

I kommunstyrelsen har representant för ett parti som inte har någon ordinarie 

ledamot i styrelsen, men som är representerat i kommunfullmäktige, samma 

rättigheter att yttra sig som icke tjänstgörande ersättare, se § 21. Representanten 

utses bland respektive partis ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. En 

sådan representant har inte rätt att delta i besluten. Arvode och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår till en närvarande representant per parti som inte 

har någon ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, men som finns representerat i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsförhet 

§ 16 

Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

Kommunstyrelsens ordförande 

§ 17 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt ta erforderliga initiativ i dessa 
avseenden, 
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 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder,  

 vid uppvaktning hos myndigheter, vid konferenser eller sammanträden 
med myndigheter, företag och enskilda företräda kommunstyrelsen, om 
kommunstyrelsen inte bestämt annat i särskilt fall,  

 se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan 

onödigt dröjsmål. 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder 

som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får där delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsbeslut. 

Ersättare för ordföranden 

§ 18 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

beslutssammanträde eller i en del av ett beslutssammanträde utser nämnden en 

annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande till dess den tillfällige ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden är förhindrad att fullgöra uppdraget en längre tid rar ska 

nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Tidpunkt för sammanträdena 

§ 19 

Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesplan (datum och tid) för 

kommande år. 

Styrelsen sammanträder också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 

begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Kallelse 

§ 20 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller på dennes uppdrag. Om 

varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till beslutssammanträden 

skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamöterna på lämpligt sätt senast fyra dagar 

innan sammanträdet.  Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista, förslag till 

beslut samt därtill hörande handlingar i enlighet med ordförandens bedömning. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Föredragningslistan fastställs av kommunstyrelsen vid sammanträdets början.  

Jäv 

§ 21 

Den som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 

handläggningen av ärendet. 
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En förtroendevald är skyldig att till nämnden anmäla om det föreligger någon 

omständighet som kan tänkas utgöra jävsgrund. 

En förtroendevald eller en anställd hos kommunen är, med de begränsningar 

som regleras i kommunallagen 6 kap. 25 § jävig om saken angår honom själv 

eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan 

närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller 

skada för honom själv eller någon närstående, han eller någon närstående är 

ställföreträdare för den saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig 

nytta eller skada av ärendets utgång, han har fört talan som ombud eller mot 

ersättning biträtt någon i saken, eller det i övrigt finns någon särskild 

omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 

Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen äger minst 

hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen utser minst hälften av 

styrelseledamöterna, skall jäv inte anses föreligga enbart på grund av att den 

som handlägger ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på 

något annat sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger 

ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.  

Jäv skall inte heller anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger 

ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos 

en annan nämnd. 

Om jävig ledamot inte ersätts av annan ledamot skall nämnden snarast besluta i 

jävsfrågan. Den som jävet gäller får då delta i prövningen av jävsfrågan endast 

om nämnden inte är beslutsför utan honom och ersättare inte kan tillkallas utan 

olägligt uppskov. 

Inkallande av ersättare 

§ 22 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. I första hand 

ska ledamotens eget parti kalla in en ersättare enligt den särskilda 

inkallelseordning som antagits av kommunfullmäktige. I andra hand bistår 

nämndens sekreterare vid inkallandet av ersättare. 

Ersättares tjänstgöring 

§ 23 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett beslutssammanträde eller att 

vidare delta i ett beslutssammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens 

ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående beslutssammanträde har rätt 

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först 

sedan pågående ärendepunkt avslutats. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den särskilda inkallelseordning som 

kommunfullmäktige har beslutat om.  
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En ersättare som börjat tjänstgöra fortsätter att tjänstgöra även om annan 

ersättare inom det egna partiet anländer. Har ersättare från ett parti börjat 

tjänstgöra för frånvarande ledamot i ett annat parti och ersättaren i sistnämnda 

parti anländer ska hon/han inträda som tjänstgörande. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid sammanträdet och att yttra 

sig, men har inte rätt att yrka, delta i besluten eller få sin mening antecknad till 

protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har inte rätt till arvode eller ersättning 

för förlorad arbetsinkomst vid närvaro på sammanträdet. 

Ledamots tjänstgöring 

§ 24 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett beslutssammanträde på 

grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 

påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Utomståendes närvarorätt 

§ 25 

Kommunstyrelsen får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 

nämnd eller beredning, en anställd i kommunen eller en särskild sakkunnig att 

närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den 

som har kallats till ett sammanträde får delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

Om inte kommunstyrelsen beslutar annat ska ärenden föredras inför styrelsen 

av kommunchef eller av den som denne utser. 

Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen. 

Justering av protokoll 

§ 26 

Kommunstyrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 

Ytterligare en justerare ska kan utses för att träda in i händelse av att den 

ordinarie justerare inte kan delta vid justeringen. 

Styrelsen beslutar om den tidpunkt när justering skall ske. Justering skall dock 

ske senast 14 dagar efter beslutssammanträdet. 

Justering skall tillkännages på kommunens anslagstavla senast andra dagen efter 

det att protokollet justerats. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen låter justera den. 

Reservation och protokollsanteckning 

§ 27 

Reservation mot beslut, där den förtroendevalde deltagit i avgörandet, skall 

anmälas innan sammanträdet avslutats. 

Kommenterad [SG1]: Regleras i arvodesreglementet.  
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Antalet protokollsanteckningar ska i möjligaste mån minimeras. 

Skriftlig protokollsanteckning eller reservation lämnas till nämndens sekreterare 

före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 

DELGIVNING 
§ 28 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen, 

kanslichefenkommunsekreteraren, registratorn eller annan anställd som 

styrelsen bestämmer. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
§ 29 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

UTSKOTT 
§ 30 

Kommunstyrelsen inrättar själv antal utskott som krävs för att fullgöra de 

uppgifter som ligger på styrelsen. 

Arbetsutskott 

§ 31 

Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ledamöter och 

ersättare väljs för samma tid som de invalts i kommunstyrelsen. 

Beslutsbefogenheter och vad som vidare ligger på utskottet framgår av fastställd 

delegeringsordning för kommunstyrelsen. 

Ordförande i utskott 

§ 32 

Kommunstyrelsens ordförande skall även vara ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens vice ordförande skall även vara vice ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen kan utse annan ledamot att vara ordförande i andra av 

styrelsen inrättade utskott. 

§ 33 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en 

annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 

uppgifter. 

Ersättare i utskott  

§ 34 
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Ersättare ska kallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 

bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Sammanträdestid för utskott 

§ 35 

Utskott sammanträder på dag och klockslag som utskottet bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst tre ledamöter begär det. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

§ 36 

I fråga om kallelse, jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, 

protokollets innehåll, justering, anslag samt reservation gäller vad som är 

föreskrivet för kommunstyrelsen i kommunallagen och i detta reglemente. 

Beredning av ärenden i utskott  

§ 37 

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av 

utskottet om beredning behövs. 

Kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefen överlämnar sådana 

ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 

beslut. 

Hur ärenden avgörs 

§ 37 

När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden fram förslag till beslut. 

Förslagen ska utformas så, att de kan besvaras med ja eller nej. 

Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och 

befäster beslutet med klubbslag, om inte omröstning begärs. 

Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller 

anställning av personal. 

Om inte något annat är föreskrivet, bestäms utgången genom enkel majoritet.   

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet dock genom 

lottning.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
§ 38 

Allmänna handlingar ska vara så ordnade att de kan hållas tillgängliga för 

allmänheten på sätt som stadgas i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- 

och sekretesslagen. 

Kommenterad [SG2]: För beslut i fullmäktige, styrelse och nämnd 
finns reglering i kommunallagen med samma lydelse 
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Det till nämnden hörande förvaltningskontoret hålls öppet för allmänheten på 

öppettider som kommunstyrelsen bestämmer. 

För vården av kommunstyrelsens handlingar gäller kommunens 

arkivreglemente. 
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§ 95 Dnr 00246-2016  

Svar på medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på 
Björndalsgatan i Degerfors  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet återremitteras för att utreda om det finns ett behov för t.ex. 
renhållningsbilar att kunna vända och om det då går att få andra markägares 
tillstånd för att bygga ut vändplatsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att utöka vändplatsen på 
Björndalsgatan så att lastbilar kan vända. Degerfors kommun äger inte nog med 
mark för att utöka vändplatsen så att en lastbil kan vända.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om det finns 
ett behov för t.ex. renhållningsbilar att kunna vända och om det då går att få 
andra markägares tillstånd för att bygga ut vändplatsen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-05 

Medborgarförslag, 2016-12-06 

Skickas till 
Trafikingenjör  
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Svar på medborgarförslag: Undersök flytt av 

Vulkanmarken till Medborgargatan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls då kommunen undersökt möjligheten. Inför 2019 

kommer kommunen att, i samverkan med arrangören av Vulkanmarken, verka 

för en flytt av Vulkanmarken till Medborgargatan.  

Ärendet 

Förslagsställaren kräver i förslaget att kommunen undersöker möjligheten till att 

stänga av Medborgargatan och därmed möjliggör att Vulkanmarken kan återgå 

till en central placering och därmed även locka till kunder till befintliga affärer. 

Frågan har ställts till Trafikverket och Länsstyrelsen upprepade gånger tidigare 

och fått avslag. Frågan om tillfällig avstängning av väg 243 (Medborgargatan) 

har ställts till Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro län, med anledning av 

andra arrangemang, under 2018. Länsstyrelsen har då beslutat om en tillfällig 

lokal trafikföreskrift som inneburit avstängning av Medborgargatan från 

rondellen vid Storgatan/Spelmansgatan till korsningen med Herrgårdsgatan.  

Näringslivsavdelningen har haft kontakt med arrangören av Vulkanmarken och 

han är beredd att diskutera frågan om en flytt inför marken 2019. 

Beslutsunderlag  

Beslut från Länsstyrelsen angående tillfällig lokal trafikföreskrift, avstängning av 

väg 243, 2018-05-24 

Suzanne Hällström 

Näringslivschef 
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