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Sammanfattning

Detta är ett tematiskt tillägg avseende Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) till
Forshaga kommuns översiktsplan 2010 som,
när det är färdigbehandlat, får beaktas som
ett skäl vid upphävande av eller dispens från
strandskyddet för bostadsetableringar samt
verksamheter med inriktning mot friluftsliv och
turism.
Ett LIS-utpekande i översiktsplanen är i sig inte
någon garanti för att ett enskilt projekt inom
ett utpekat område kommer att kunna genomföras. Utpekandet av områdena ska ses som ett
kommunalt ställningstagande att vara positiv
till utveckling inom dem men innebär inte att
kommunen kommer att vara huvudinitiativtagare till att utveckla områdena.
Bakgrunden till strandskyddet är att naturvärden och det allmänna friluftslivets intressen i
strandzonen skall prioriteras och skyddas och
dessa faktorer hanteras i LIS-planen och dess
konsekvensbeskrivning. Genom samråd med
myndigheter, kommuninvånare, näringsliv och
organisationer samlas kunskap in som förbättrar och förankrar förslaget.
I en första sållning identifierades sjöar och
vattendrag som uppfyller vissa övergripande
urvalskriterier. Dessa urvalskriterier skiljer sig
åt för LIS-områden avsedda för bostadsetableringar och för verksamheter med inriktning
på friluftsliv/turism. Kriterierna för bostäder
handlar om närhet till större vägar, restid till
service, nuvarande exploateringsgrad och
bebyggelsetryck. För verksamheter handlar
kriterierna om sjöar med redan etablerade
verksamheter samt förutsättningar för nya
verksamheter. Underlags- och planeringsmaterial har sedan studerats och sjöarna har inventerats på plats för att få fram möjliga områden
för LIS.
Vid sjöarna Abborrtjärn, Acksjön, Blysjön, Emsen, Lillsjön, Skivtjärn, Smårissjön, Visten och
Västra Örten har områden för LIS pekats ut.
LIS-områden har också pekats ut vid följande
områden längs Klarälven; Bengtsbol, Dyvelsten,

Forsnäs, Hedås, Olsätter, Ånäskullen, Älvkroken
och Öna. Totalt har 14 områden för bostäder
och tio områden för verksamheter pekats ut.
En full utbyggnad av dessa LIS-områden beräknas kunna ge upp till 180 nya bostäder samt
etablering av upp till åtta nya verksamheter
för turism och friluftsliv, så väl som utveckling
av existerande verksamheter.
Förhållanden som påverkat avgränsningen av
LIS-områdena är t.ex. befintlig bebyggelse och
närvaro av naturliga gränser eller kvaliteter i
kulturlandskapet. De föreslagna områdena har
också bedömts utifrån deras förutsättningar
att stimulera utvecklingen i hela kommunen
genom tillskapandet av attraktiva lägen för
företag, arbeten och bostäder. Rekommendationer för hur respektive område kan bebyggas
ges, exempelvis om det lämpar sig för samlad
eller spridd bebyggelse, och om etableringen
behöver detaljplaneläggas eller kan hanteras
genom förhandsbesked/bygglov samt strandskyddsdispens.
Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån en jämförelse mellan två alternativ, nollalternativet
och planförslaget. Nollalternativet är att inga
områden pekas ut för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Planförslaget innebär att LISplanen antas och att landsbygdsutveckling kan
kompletteras med möjlighet till etablering av
bostäder och utveckling av verksamheter och
aktiviteter i strandnära lägen samtidigt som de
samlade konsekvenserna av alla etableringarna
är belysta.
För naturvärden kan framtagandet av en LISplan sammantaget ge både positiva och negativa konsekvenser. Exempelvis kan bebyggelsen
i LIS-områdena medföra ökad näringsbelastning
på sjöarna. Samtidigt kan tillkommande bebyggelse ge förutsättning för en samlad, förbättrad spillvattenlösning där även befintliga hus
kan ingå och gamla, enskilda avloppslösningar
kan ersättas med bättre anläggningar.
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet kan
vara att andelen allemansrättsligt tillgänglig
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mark inom strandskyddszonen minskar. På sikt
ger dock förbättrade badplatser och kommersiella friluftsanläggningar positiva konsekvenser
för friluftslivet.
Sammantaget bedöms ett genomförande av
planen dock inte innebära någon betydande
miljöpåverkan.

Följande förkortningar förekommer i planförslaget:
DP
Detaljplan
LIS
lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära

LIS-område Område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen

Läsanvisning

Planförslaget är indelat i fyra kapitel. I kapitlet
Inledning beskrivs planförslagets bakgrund och
syfte, strandskyddslagstiftningen samt planprocessen.
Kapitlet Metod innefattar kommunens definition av landsbygd och landsbygdsutveckling
samt de urvalskriterier som har legat till grund
för urvalet av sjöar och vattendrag samt områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen.
Kapitlet Beskrivning av utpekade LIS-områden
beskriver de utpekade LIS-områdena samt planeringsförutsättningar och rekommendationer
för respektive område.
I kapitlet Miljökonsekvensbeskrivning identifieras, beskrivs och bedöms konsekvenserna av
planförslaget och ett nollalternativ.
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Förkortningar

MB

Miljöbalken (1998:808)

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MKN

Miljökvalitetsnormer

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

OECD

Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling

SCB

Statistiska centralbyrån

RAÄ

Riksantikvarieämbetet

SLU

Sveriges lantbruksuniversitet

OB

Områdesbestämmelser

PBL

Plan- och bygglagen (2010:900)

SGI

Statens geotekniska institut

TÖP

Tillägg till översiktsplan

VISS

Vatteninformationssystem Sverige

ÖP

Översiktsplan
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Inledning

Riksdagen beslutade 2009 om förändringar i
miljöbalken samt plan- och bygglagen avseende strandskyddet. De förändringar som avsåg
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) trädde i kraft den 1 februari 2010.
Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt från ett fortsatt generellt strandskydd,
bättre anpassa strandskyddet till lokala förhållanden och förutsättningar. Det differentierade strandskyddet skapar möjligheter till en
ökad nybyggnation längs stränderna inom vissa
områden, vilka ska redovisas i den kommunala
översiktsplanen. Avsikten är att främja utvecklingen av landsbygden i de delar av landet där
bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte
har exploaterats i hög grad.
Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att
stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria
strandområden och där en viss byggnation kan
ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.

Bakgrund
Översiktsplanering
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och
bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska
ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras.

Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella
och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,
6. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
7. sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken.
En översiktsplan kan ändras dels för en viss del
av kommunen, genom en fördjupning, och dels
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse,
genom ett tillägg.
Förslaget till LIS-plan utgör en ändring av
översiktsplanen för att tillgodose ett särskilt
allmänt intresse, genom ett tillägg för områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. För ett tillägg till översiktsplanen gäller
samma krav på innehåll och förfarande som för
en översiktsplan.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan
endast vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2
kap. plan- och bygglagen ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av
mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3
och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
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Strandskydd
Bestämmelser om strandskydd finns främst i 7
kap. miljöbalken. Strandskydd gäller vid hav,
insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden
samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

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

Illustration av generellt och utökat strandskydd, från Boverkets och Naturvårdverkets
gemensamma skrift Strandskydd
Det generella strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda
fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet
till högst 300 meter från strandlinjen, om det
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya
byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder
vidtas utan att strandskyddet upphävs eller att
särskilt tillstånd beviljas, så kallad strandskyddsdispens. Särskilda skäl krävs för att upphäva eller få dispens inom ett strandskyddsområde.
Som särskilda skäl får beaktas om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.
Som särskilda skäl får även beaktas om området utgör ett område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen om det strandnära läget
för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att
uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med
tillhörande komplementbyggnader och andra
åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett
befintligt bostadshus.
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som:
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt, och
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten
av tätorter.
En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömning om en plats ligger inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Ett upphävande av eller dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage
för allmänheten eller bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
en viss användning krävs närmast strandlinjen
med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
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Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd

Området för fri passage bör inte vara smalare
än några tiotals meter, men dess bredd kan
variera beroende på förhållandena på platsen
såsom topografi och vegetation. Passagen ska
vara så bred att den upplevs som tillräckligt
bred för att människor inte ska avhålla sig från
att vistas på platsen eller passera.

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

Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen
mot varandra i en demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. Innan
kommunen antar en ändring av en översiktsplan ska kommunen, enligt plan- och bygglagen, samråda med myndigheter, kommuner och
andra som är berörda samt ställa ut planförslaget och låta det granskas.

synpunkter. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter och eventuella förändringar
av planförslaget som synpunkterna har föranlett redovisas i en samrådsredogörelse.
Efter eventuella förändringar av planförslaget
ska kommunen ställa ut det under minst två
månader. Utställningen utgör ytterligare ett
tillfälle för myndigheter, kommunens medborgare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget och eventuella förändringar av det som har
gjorts sedan samrådet. Efter utställningen sammanställas inkomna synpunkter och eventuella
förändringar av planförslaget som synpunkterna har föranlett redovisas i ett utlåtande.
Planförslaget kan med hjälp av de inkomna
synpunkterna komma att revideras igen och en
antagandehandling arbetas fram. Om förslaget
ändras väsentligt efter utställningen ska dock
kommunen ställa ut planförslaget på nytt.
Kommunstyrelsen (KS) godkänner ändringen av
översiktsplanen innan kommunfullmäktige (KF)
fattar beslut om antagande. Tre veckor efter
att det justerade protokollet har anslagits på
kommunens anslagstavla vinner ändringen av
översiktsplanen laga kraft, om ingen överklagar. Om översiktsplanen överklagas vinner den
istället laga kraft när överklaganden slutgiltigt
prövats och avslagits.

Samråd

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Länsstyrelsen,
berörda kommuner, andra myndigheter och
kommunens invånare ges möjlighet att lämna
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Metod
Definition av landsbygd och landsbygdsutveckling
Det finns i dag inte en utan flera vedertagna
definitioner av vad som menas med landsbygd.
Gleshet, avstånd och tillgänglighet används
ofta som indikatorer för att avgränsa och indela landsbygden. Bland annat har OECD, Statistiska centralbyrån (SCB) och Glesbygdsverket
definierat vad som menas med landsbygd. En
jämförelse mellan definitionerna visar att det
finns stora skillnader i fråga om hur stor andel
av befolkningen i Sverige som anses bo på
landsbygden, från 16 till 70 procent.
Enligt Strandskyddet och utvecklingen av
landsbygden (proposition 2008/09:119) bör det
inte krävas att någon av de angivna definitionerna av landsbygd används vid redovisningen
i den kommunala översiktsplanen av områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Vid behov bör man kunna välja någon av definitionerna som utgångspunkt för en bedömning
av om ett visst område är ett sådant område
där lättnader i strandskyddet får tillämpas i
syfte att utveckla landsbygden. Enligt propositionen är det upp till kommunen att bedöma

vilka områden som har sådan karaktär att de
kan vara lämpliga för sådan utveckling.
I Sverige bodde 2010, enligt SCB, ca 15 procent
av befolkningen utanför tätort. SCB:s definition
på tätort är högst 200 meter mellan husen och
minst 200 invånare. I Värmland var motsvarande siffra ca 26 procent och i Forshaga drygt
18 procent. Samtidigt har folkmängden i både
Forshaga och Värmland minskat med ca fyra
procent de senast 25 åren medan den i Sverige
har ökat med ca elva procent under samma
tidsperiod. Utifrån detta görs bedömningen att
hela kommunen utgör landsbygd.
Det finns i dag heller ingen definition i lagstiftningen för vad som menas med landsbygdsutveckling. Enligt Strandskyddet och
utvecklingen av landsbygden (proposition
2008/09:119) avses dock med åtgärder som
främjar landsbygdsutvecklingen bl.a. sådana
åtgärder som långsiktigt kan antas ge positiva
sysselsättningseffekter och som kan bidra till
att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder. Sådana situationer kan exempelvis uppstå i
samband med etablering av en turistanläggning
för en verksamhet där tillgång till stränder är
en förutsättning eller åtminstone en avsevärd
fördel. Det kan även tänkas handla om tillkomst av bostäder för permanent- och fritids-

Lillsjön
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boende i syfte att upprätthålla ett ekonomiskt
och personellt underlag för olika former av
kommersiell och offentlig service.
I propositionen anges samtidigt att kriterierna
för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör vara förhållandevis öppna. Samtidigt kommer kommunerna vid redovisningen
att vara begränsade av syftet med områdena,
dvs. att genom bostäder, verksamheter, anläggningar eller åtgärder främja utvecklingen av
landsbygden.
Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Genom att öka förutsättningarna
för att bo och arbeta på landsbygden skapas
attraktiva livs- och företagsmiljöer som kan
stimulera utvecklingen på landsbygden. Dessa
miljöer kan långsiktigt bidra till ökad ekonomisk aktivitet i både kommunen och regionen.
Vidare kan miljöerna stärka kommunens och
regionens attraktivitet.
Med landsbygdsutveckling avses i Forshaga
kommun:
• nya bostäder som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget, och
• nya och utveckling av befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen som kan ge
positiva sysselsättningseffekter.
Nya bostäder för permanent- och fritidsboende
kan upprätthålla både ett ekonomiskt och
personellt underlag för den kommersiella och
offentliga servicen i kommunen samt angränsande kommuner. Bostäder i strandnära lägen är
eftertraktade och en ökad folkmängd har stor
betydelse för att både behålla och utveckla
serviceutbudet i kommunen samt angränsande
kommuner.
För nya och utvecklingen av befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen är
tillgången till stränder och vattenområden en
förutsättning eller åtminstone en avsevärd
fördel. Livskraftiga verksamheter skapar fler
arbetstillfällen som kan generera fler besökare
till kommunen och bidra till en levande lands-
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bygd. Fler besökare till kommunen kan bidra
till att upprätthålla och stärka serviceunderlaget i kommunen. Sådana verksamheter kan
även i sig generera viss service för närliggande
bostäder, exempelvis i form av en kiosk eller
en restaurang.

Strandnära bostad vid Acksjön

Urvalskriterier
Kommunen har följt den vägledning för metod
som beskrivs i Boverkets och Naturvårdsverkets
handbok 2009:4 Strandskydd – en vägledning
för planering och prövning. I handboken anges
att det är grundläggande att kommunen har
en helhetssyn på stränderna och landsbygden i
översiktsplaneringen.
Nedanstående kriterier har legat till grund för
urvalet av lämpliga sjöar och vattendrag för
LIS. Då förutsättningarna för landsbygdsutveckling för bostäder respektive verksamheter för
friluftslivet och turismen skiljer sig åt har olika
urvalskriterier tagits fram för dessa.
Urvalskriterier för bostäder:
1. sjöar och vattendrag inom en kilometer från
större vägar, med högst 20 minuters restid
med bil eller buss till service,
2. sjöar och vattendrag med minst tre hus inom
en hektar (100x100 meter) inom strandskyddsområdet, och
3. sjöar och vattendrag med bebyggelsetryck.
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Urvalskriterier för verksamheter för friluftslivet och turismen:
1. sjöar och vattendrag med intilliggande
befintliga verksamheter för friluftslivet och
turismen, eller
2. sjöar och vattendrag med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet
och turismen.

Urvalskriterium 1 för bostäder

Definition av begrepp i urvalskriterierna

Urvalskriterium 2 för bostäder

Inom en kilometer
Sjöar och vattendrag som ligger, helt eller
delvis, inom en kilometer från större vägar
främjar en hållbar bebyggelseutveckling och
skapar ett ökat underlag för kollektivtrafik.

Sjöar och vattendrag med minst tre hus inom
en hektar (100x100 meter) inom strandskyddsområdet har behållits. De sjöar och vattendrag
som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits
bort. 16 sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium 2 för bostäder. Dessa är Acksjön,
Blysjön, Dömleälven, Forstjärn, Igeltjärn,
Klarälven med sammanhängande vattendrag,
Kvarntorpsån, Lillsjön, Lusten, Noransbäcken,
Skivtjärn, Smårissjön, Södra Hyn, Visten,
Västra Örten samt ådran mellan Klarälven och
Lusten.

Större vägar
Vägar som enligt Trafikverket utgör pendlings- och servicevägar, prioriterade vägar för
kollektivtrafik och vägar som tillhör funktionell
vägklass 2-5, dvs. vägar som förtätar vägnätet
på nationell nivå ytterligare, vägar som förtätar vägnätet på regional nivå samt vägar som
utgör en länk i huvudnätet för biltrafik. Dessa
vägar är i stor utsträckning statliga och utgör
främst riks- och länsvägar.
Service
Kommersiell och offentlig service i tätorterna
Forshaga, Deje, Olsätter, Ransäter, Munkfors,
Molkom, Vallargärdet och Kil.
Bebyggelsetryck
Sjöar och vattendrag med tidigare förfrågningar, förhandsbesked och bygglov.
Goda förutsättningar
Sjöar och vattendrag med goda förutsättningar
för nya verksamheter för friluftslivet och turismen utifrån friluftslivsinventeringen.
Urvalskriterierna 1-2 för bostäder har genomförts genom en GIS-analys, medan urvalskriterium 3 för bostäder respektive 1-2 för
verksamheter för friluftslivet och turismen har
genomförts manuellt.

Sjöar och vattendrag inom en kilometer från
större vägar, med högst 20 minuters restid med
bil eller buss till service, har behållits. De sjöar
och vattendrag som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. Majoriteten av kommunens
sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium
1 för bostäder.

Urvalskriterium 3 för bostäder
Utgående från de sjöar och vattendrag som
uppfyllde urvalskriterium 2 har sjöar och vattendrag med bebyggelsetryck behållits medan
sjöar och vattendrag utan bebyggelsetryck har
tagits bort. Efter detta består urvalet av tio
sjöar och vattendrag. Dessa är Acksjön, Blysjön, Emsen, Klarälven med sammanhängande
vattendrag, Lillsjön, Skivtjärn, Smårissjön,
Södra Hyn, Visten och Västra Örten.

Urvalskriterium 1 för verksamheter
Sjöar och vattendrag med intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen
har behållits. De sjöar och vattendrag som inte
uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. Fyra
sjöar och vattendrag uppfyller urvalskriterium
1 för verksamheter. Dessa är Klarälven med
sammanhängande vattendrag, Smårissjön, Visten och Västra Örten.

ANTAGANDEHANDLING
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Urvalskriterium 2 för verksamheter
Utöver de sjöar och vattendrag som uppfyllde
urvalskriterium 1 har sjöar och vattendrag med
goda förutsättningar för nya verksamheter för
friluftslivet och turismen lagts till. Efter detta
består urvalet av sju sjöar och vattendrag.
Dessa är Abborrtjärn, Emsen, Klarälven med
sammanhängande vattendrag, Skivtjärn, Smårissjön, Visten och Västra Örten.
Totalt elva sjöar och vattendrag i Forshaga
kommun uppfyller antingen urvalskriterierna
för bostäder, för verksamheter eller för både
bostäder och verksamheter. Dessa sjöar och
vattendrag är Abborrtjärn, Acksjön, Blysjön,
Emsen, Klarälven med sammanhängande vattendrag, Lillsjön, Skivtjärn, Smårissjön, Södra
Hyn, Visten och Västra Örten.

Fältinventeringar och planeringsunderlag
För att slutligen kunna peka ut och avgränsa
lämpliga LIS-områden kring de sjöar och vattendrag som uppfyller ovanstående urvalskriterier har dessa inventeras i fält. Under
våren 2016 har en övergripande natur- och
faunainventering genomförts. I början av 2016
har även en friluftslivsinventering och en inventering av bra boplatser utförts.
Vidare har nationellt, regionalt och lokalt
planeringsunderlag gåtts igenom för de sjöar
och vattendrag som uppfyller ovanstående
urvalskriterier.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

fornlämningar,
kulturhistoriskt värdefulla miljöer,
rekommenderade vägar för farligt gods,
översvämningsrisk,
potentiellt förorenade områden,
miljöfarliga verksamheter,
ras- och skredrisk,
skyddsområde för vattentäkt, och
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten samt vattenförvaltning.

Utpekade LIS-områden
Efter genomförda fältinventeringar och genomgång av ovanstående planeringsunderlag har
Södra Hyn tagits bort som lämplig sjö för LIS.
Detta resulterar i ett slutligt urval av 24 lämpliga LIS-områden kring tio sjöar och vattendrag
i Forshaga kommun. Dessa sjöar och vattendrag
är:
• Abborrtjärn,
• Acksjön,
• Blysjön,
• Emsen,
• Klarälven med sammanhängande vattendrag,
• Lillsjön,
• Skivtjärn,
• Smårissjön,
• Visten, och
• Västra Örten.
Vid det slutgiltiga urvalet har stor hänsyn har
tagits till fältinventeringarna och planeringsunderlagen.

Följande planeringsunderlag har tillsammans
med fältinventeringarna legat till grund för det
slutliga urvalet av lämpliga LIS-områden:
• riksintressen,
• naturreservat,
• biotopskyddsområden,
• naturvårdsavtal,
• utvidgat strandskydd,
• landskapsbildsskydd,
• värdefulla vatten,
• ängs- och hagmarksinventeringen,
• nyckelbiotoper,
• naturvärden,
• sumpskogar,
• våtmarker,
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Beskrivning

av utpekade

LIS-

områden
Planförslaget omfattar 24 LIS-områden kring tio
sjöar och vattendrag. Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden kring de utvalda sjöarna och vattendragen,
men inverkan på strandskyddet bedöms bli
minst inom de föreslagna LIS-områdena. Inom
LIS-områdena bedöms åtgärder kunna ske utan
att strandskyddets syften åsidosätts.
Inom de utpekade områdena bedöms sammanlagt cirka 120-180 nya bostäder kunna byggas.
Vidare bedöms ca fyra befintliga verksamheter
för friluftslivet och turismen kunna utvecklas
och ca åtta nya verksamheter för friluftslivet
och turismen kunna etableras. Kommunen
bedömer att dessa åtgärder kan bidra till att
stärka serviceunderlaget och ge positiva sysselsättningseffekter i kommunen samt angränsande kommuner.

Kommunen bedömer att strandskyddets syften
kan tillgodoses långsiktigt trots de lättnader
i strandskyddet som föreslås i planförslaget.
LIS-områdena är lämpliga för utvecklingen av
landsbygden samt är av sådana slag och omfattning att strandskyddets syften fortfarande
långsiktigt tillgodoses. LIS-områdena bedöms
ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i och i närheten av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfarande god
tillgång till strandområden för allmänheten och
förutsättningar för att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet inom kommunen, både
på land och i vatten. Sammantaget bedöms
planförslaget innebära att det långsiktiga skyddet av stränderna upprätthålls.
För varje LIS-område redovisas en beskrivning
samt planeringsförutsättningar och rekommendationer för utveckling inom området.

Acksjön

ANTAGANDEHANDLING

13

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN

14

ANTAGANDEHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN

Abborrtjärn
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

1230 m

220 m

1

Allmän beskrivning
Abborrtjärn är en liten skogstjärn i södra delen
av Forshaga kommun. Området ligger längs
väg 62 cirka fyra kilometer söder om Forshaga
tätort.
Vid nordöstra stranden finns en enkel badplats
med parkering. Parkeringen är även utgångspunkt för de motionsspår som löper i terrängen
kring tjärnen. Förutom en enklare toalettbyggnad vid badplatsen saknas bebyggelse. Abborrtjärn är en populär fiskesjö. Den omgivande
tallskogen går ända ner till vattnet. Tjärnen
saknar synligt utlopp.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är
möjliggöra en utveckling av den befintliga
badplatsen och motionsspåren med exempelvis
omklädningsrum och servering.
På sikt kan verksamheten bidra till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga kommun.

Naturmiljö
Abborrtjärn ligger inom riksintresseområde för
naturvården, Klarälvens nedre lopp. Riksintresseområdet är av betydelse för klarälvslax och
klarälvsöring. Föreslagen utveckling vid Abborrtjärn påverkar inte riksintresset och dess
värden.
Tjärnen är även klassad som särskilt värdefullt
vatten av Naturvårdsverket.
Runt Abborrtjärn gäller generellt strandskydd
på 100 meter.
Sjöns ekologiska och kemiska status är god med
undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Enligt nu gällande MKN ska sjön uppnå
god ekologisk status år 2021 och den kemiska

statusen ska bibehållas och får inte försämras.
LIS-området berör grundvattenförekomsten
Nedre Fryken-Klarälven. Förekomsten uppfyller
miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ status. MKN ställer krav på att statusen inte
får försämras.
Enligt Artportalen förekommer den fridlysta
arten strandlummer inom LIS-området, vilken
ska tas hänsyn till vid utveckling av området.
En utveckling av verksamheten kring badplatsen bedöms inte påverka de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området
eller i dess omedelbara närhet.

Friluftsliv och rekreation
Abborrtjärn är ett populärt rekreations- och
friluftsområde med kommunal badplats och

ANTAGANDEHANDLING

15

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN

16

ANTAGANDEHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN
motionsspår. Badplatsen består av en klippt
gräsmatta med en remsa sandstrand närmast
vattnet. Tidigare har badplatsen varit utrustad
med omklädningshytter och bryggor men i dag
finns bara en enklare toalett. Från parkeringsplatsen utgår motionsspår med längd
mellan 1,5 och 4,5 kilometer. Av ovanstående
anledningar är skogsområdet kring Abborrtjärn
utpekat som Skog med höga sociala värden av
Skogsstyrelsen och som Friluftsområde av kommunen.
Abborrtjärn är också ett omtyckt fiskevatten
för bland annat gädda, abborre, sutare, braxen
och ruda.
Allmänhetens tillgång till strandområdena är
god.
En utveckling av verksamheten kring badplatsen bedöms öka möjligheterna till friluftsliv
och rekreation kring Abborrtjärn.

Teknisk försörjning

parkeringen vid badplatsen. Tillgängligheten
för funktionshindrade är begränsad.
Värmlandstrafiks linjer Karlstad-Forshaga stannar vid hållplatsen Öjenäsvägen, cirka 500
meter från badplatsen.

Risk och säkerhet
Det utpekade LIS-området ligger inom den zon
(zon 1) närmast Klarälven där det, enligt Statens geologiska instituts (SGI:s) inventering av
stabilitetsförhållandena kring Klarälven, krävs
att stabiliteten bedöms med undersökningar
och beräkningar innan byggnation eller annan
förändring av belastningen av marken kan ske.
Vidare är väg 62 som löper drygt 200 meter
öster om området rekommenderad väg för farligt gods. På avstånd över 150 meter bedöms
normalt ingen särskild planeringshänsyn behöva
tas till vägar för transporter av farligt gods.

Rekommendationer
•

Kommunalt vatten och avlopp samt fiber finns i
anslutning till det föreslagna LIS-området.
Från länsväg 714 mellan Dyvelsten och Kil löper
en smal grusväg de sista 200 metrarna fram till
parkeringen. Här ifrån leder en 150 meter lång
skogsstig fram till badplatsen.

•

•
Ur tillgänglighetssynpunkt behöver stigen från
parkeringen förbättras.

Dispens från strandskyddet lämnas för åtgärder som syftar till att utveckla verksamheten vid badplatsen och kring motionsspåren.
Tillgängligheten till området ökas genom
belysning på det gång- och cykelstråk som
löper förbi parkeringen och vidare söder ut
mot Acksjön.
Stigen från parkeringen till badplatsen förbättras så att tillgängligheten för funktionshindrade ökar.

Service och kommunikationer
I dag finns ingen kommersiell service inom
området. Ett av syftena med utpekande av
LIS-området är att göra det möjligt att etablera exempelvis en kiosk eller servering vid
badplatsen.
Besökare till området är hänvisade till Forshaga tätort för såväl kommersiell som offentlig
service.
Området nås enklast med bil eller med cykel.
Området förbinds med Forshaga tätort genom
ett gång- och cykelstråk som passerar förbi
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Acksjön
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

4400 m

950+1120 m

2

Allmän beskrivning
Acksjön ligger intill Klarälven i södra delen av
Forshaga kommun cirka fem kilometer från
Forshaga tätort. Runt sjön finns riklig fritidshusbebyggelse med inslag av permanentboende. Andelen permanentboenden ökar stadigt.
I väster återfinns enstaka lantbruksfastigheter.
Stränderna utgörs främst av fritidshustomter
med privata bryggor men även skogs- och odlingsmark letar sig ner mot strandkanten.
Acksjön är en populär fiskesjö. Sjön har utlopp
mot Hynsjöarna i väster.

Områdets syfte
Syftet med LIS-områdena är att möjliggöra
ytterligare bostadsbyggande längs stränderna
i norr och öster. Detta främst genom att göra
det möjligt att uppföra en andra rad bebyggelse bakom befintliga hus men även genom att
se om det på något sätt går att förtäta befintlig bebyggelse.
Totalt beräknas 25-35 nya bostäder kunna
uppföras inom de båda områdena. Lämplig typ
av bebyggelse är småhus, i huvudsak friliggande enbostadshus. Det finns även möjlighet
till ytterligare bostäder utanför strandskyddat
område.
En utbyggnad och omvandling av fritidshusområdet bedöms långsiktigt kunna bidra till
att upprätthålla serviceunderlaget i Forshaga
kommun.

Naturmiljö
Acksjön ligger inom riksintresseområde för
naturvården, Klarälvens nedre lopp. Riksintresseområdet är av betydelse för klarälvslax och
klarälvsöring. Föreslagen utveckling vid Acksjön
påverkar inte riksintresset och dess värden.

Sjön är även klassad som särskilt värdefullt
vatten av Naturvårdsverket.
Precis öster om det södra området ligger ett
mindre barrskogsområde som är utpekat som
naturvärde av Skogsstyrelsen.
Runt Acksjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjön ingår inte i vattenförvaltningens klassificering av vattenförekomster och omfattas
därmed inte av MKN för vatten.
LIS-områdena berör grundvattenförekomsten
Nedre Fryken-Klarälven. Förekomsten uppfyller
miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ status. MKN ställer krav på att statusen inte
får försämras.
En utbyggnad och omvandling av fritidshusområdet innebär möjlighet till anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsnätet för fler
fastigheter, vilket bedöms kunna ge positiva
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effekter på vattenkvaliteten i Acksjön.
Enligt Artportalen finns de fridlysta arterna
kopparödla och knärot inom det södra LISområdet, vilket ska tas hänsyn till vid planläggning.
Utpekade naturvärden bedöms i och med detta
inte påverkas.

Kulturmiljö
Det södra området begränsas i söder av banvallen för Frykstad-Clara Elfs jernväg, Stora Kil
53:12, vilken var Sveriges första järnväg för
allmän trafik. Banvallen skyddas numer som
fornlämning.
Inom det södra LIS-området finns en oregistrerad kulturmiljö i form av en gammal transportled som band samman Acksjön med Klarälven. I
dag består transportleden av en djupt nedskuren hålväg.

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp samt fiber finns i
anslutning till de föreslagna LIS-områdena och
många av de befintliga bostäderna är anslutna.
Från väg 62 löper smala grusvägar de sista 100
metrarna fram till LIS-områdena. Ny samlad inoch utfart till området är planerad i samband
med Trafikverkets kommande ombyggnad av
väg 62.

Service och kommunikationer
Närmaste utbud av såväl kommersiell som offentlig service finns i Forshaga tätort cirka fem
kilometer norrut. Planerat bebyggelsetillskott
syftar till att stärka serviceunderlaget framförallt i Forshaga.

I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom de föreslagna LISområdena eller i deras omedelbara närhet.

LIS-områdena nås enklast med bil eller med
cykel. Området förbinds med Forshaga tätort
genom ett gång- och cykelstråk som löper mer
eller mindre parallellt med väg 62. Dock saknas
belysning från Dyvelsten fram till LIS-områdena. En utbyggnad av cykelvägen och anslutning
vidare mot Karlstad är planerad i samband med
utbyggnaden av väg 62.

En utbyggnad och omvandling av fritidshusområdet bedöms inte påverka de utpekade
kulturvärdena negativt.

Värmlandstrafiks linjer Karlstad-Forshaga stannar vid hållplatsen Lyckan, cirka 100 meter
öster om det södra området.

Friluftsliv och rekreation

Risk och säkerhet

Acksjön är ett omtyckt fiskevatten för bland
annat gädda, abborre, mört och sutare.

Det södra av de utpekade LIS-områdena ligger
inom den zon (zon 1) närmast Klarälven där
det, enligt SGI:s inventering av stabilitetsförhållandena kring Klarälven, krävs att stabiliteten bedöms med undersökningar och beräkningar innan byggnation eller annan förändring
av belastningen av marken kan ske.

På grund av det stora antalet fritidshus längs
stränderna är tillgängligheten till vattnet
begränsad, särskilt inom de föreslagna LISområdena. En utbyggnad och omvandling av
fritidshusområdet kan påverka allmänhetens
tillgång till stränderna negativt.
Anordning av båtplats kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Möjligheten till detta,
bland annat vad gäller påverkan på eventuella
värdefulla vattenmiljöer, behöver i de fall det
blir aktuellt utredas vidare.

Delar av det norra området ligger inom zon 2.
Det vill säga inom den zon där SGI bedömer att
det normalt är tillräckligt med en erfarenhetsbaserad bedömning utförd av geotekniker. I
vissa fall anser dock SGI att beräkningar kan
behöva utföras.
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LIS-områdena berörs även av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) översiktliga kartering av stabilitetsförhållandena i
Forshaga kommun från 2015.
Vidare är väg 62, som löper knappt 100 meter
öster om det södra området, rekommenderad
väg för farligt gods.
Närheten till väg 62 bedöms inte utgöra någon
risk. På ett avstånd mellan 70 och 150 meter
från en rekommenderad transportled för farligt
gods bedöms normalt bostäder i upp till två
plan kunna uppföras utan särskilda skyddsåtgärder. Dock kan bullerskyddsåtgärder behöva
vidtas.
Det norra LIS-området påverkas även av flygbuller från Karlstads flygplats. En översyn av
riksintresset pågår. Översynen syftar bland
annat till att ändra vissa flygrutter så att bullerstörningen vid Acksjön kan undvikas.

Rekommendationer
Områdena detaljplaneläggs och i planarbetet
tas särskild hänsyn till:
• tillkommande bebyggelses anpassning till
befintlig bebyggelse,
• angöring till området samt gatu- och vägstruktur,
• hänsyn till fridlysta arter och planläggningens påverkan på deras livsförutsättningar,
• hålvägen,
• natur- och rekreationsvärden i utpekat
skogsområde i anslutning till sjön,
• fastighetsstorlek,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• möjlighet till båtplatser för den tillkommande bebyggelsen samt eventuell lokalisering av denna,
• närheten till väg 62 vad gäller buller,
• flygbuller (om inte riksintresset för flyget
ändrats), och
• förekomst av markradon.
Vid enstaka byggnation kan lovgivning utan
detaljplan medges.

Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.
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Blysjön
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

8980 m

1220+620+920

3

m

Allmän beskrivning
Blysjön ligger öster om Klarälven cirka fem
kilometer nordöst om Forshaga tätort. Landskapet kring sjön är omväxlande med både
skogsklädda höjder och öppet jordbrukslandskap. Runt sjön finns ett flertal mindre fritidshusområden, främst i de södra delarna.
Sjön avvattnas genom Tångån. Utloppet finns i
västra delen av sjön.

Områdets syfte
De tre LIS-områdenas syfte är att utöka möjligheten till boende vid Blysjöns södra stränder.
Totalt beräknas 20-25 nya bostäder kunna uppföras inom de tre områdena. Lämplig typ av
bebyggelse är friliggande enbostadshus.
En utbyggnad och omvandling av fritidshusområdena bedöms långsiktigt bidra till att
upprätthålla serviceunderlaget i Forshaga kommun.

Naturmiljö
De båda östra LIS-områdena ligger på Blysjöbergets nord- och västsluttning. På berget
finns en äldre barrskog med inslag av löv. Två
områden är utpekade av Skogsstyrelsen, ett
före detta brandområde på västsluttningen
och ett tallbestånd på nordsluttningen. Båda
de utpekade naturområdena ligger utanför de
föreslagna LIS-områdena.
Blybergets nordsluttning är relativt flack och
ner mot vattnet öppnar landskapet upp sig mot
fritidshusområdet och jordbruksmarken i nordöst. Västsluttningen är brantare och i norr går
skogen ända ner till vattnet. Befintliga fritidshus är förhållandevis små och ligger inbäddade
i skogen.

På den västra sidan av sjön är terrängen flackare och skogen mer utpräglad produktionsskog
av olika ålder.
Blysjön är utpekad som värdefullt vatten enligt
Fiskeriverket.
Runt Blysjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status är bedömd som måttlig
på grund av övergödning och syrefattiga förhållanden. Den kemiska statusen är god med
undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Enligt nu gällande MKN ska sjön uppnå
god ekologisk status år 2027 och god kemisk
status ska bibehållas och får inte försämras.
En utbyggnad och omvandling av fritidshusområdet innebär behov av ett samlat grepp
för vatten- och avloppsförsörjningen. Detta
bedöms kunna ge positiva effekter på vattenkvaliteten i Blysjön. I övrigt bedöms inte
åtgärderna påverka de utpekade naturvärdena.
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Kulturmiljö

Teknisk försörjning

På Blysjöbergets topp ligger två gravrösen från
bronsåldern, Nedre Ullerud 56:1 och Nedre
Ullerud 56:2. Vidare finns en fornlämningsliknande lämning på bergets västsluttning. Dessa
är dock belägna utanför de föreslagna LISområdena.

Fastigheterna kring sjön är inte anslutna till
kommunalt vatten och avlopp. Kommunalt vatten finns i Östra Deje cirka en kilometer från
LIS-området längst i väster. Kommunalt avlopp
och fiber är planerat 2018 till det område i
Östra Deje som har kommunalt vatten.

I närheten finns även lämningar uppmärksammade av Skogsstyrelsen, bland annat en
torplämning och två övriga lämningar av bostadsbebyggelse. I det norra området på östra
sidan sjön har Skogsstyrelsen uppmärksammat
rester av en smedja.

För att kunna utöka bebyggelsen kring Blysjön
behövs förbättring av den tekniska försörjningen. Med tanke på sjöns ekologiska status
behövs främst en översyn av hur avloppsvattnet tas om hand. En samlad lösning för vattenoch avloppsfrågan krävs för att inte belasta
vattenkvaliteten i sjön.

I övrigt finns inga andra kända kulturvärden
inom de föreslagna LIS-områdena eller i deras
omedelbara närhet.
En utbyggnad och omvandling av fritidshusområdet bedöms inte påverka de utpekade
kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Blysjön är en bra fiskesjö för bland annat gös,
gädda och abborre. Fisket förvaltas av Blysjöns
fiskevårdsförening.
Det finns även stora möjligheter till rekreation i de omgivande skogsområdena och i Östra
Deje finns Tallmovallens idrottsplats samt badplats vid Bergstjärn.

Från länsväg 720, mellan Skived och Östra
Deje, löper en smal cirka två kilometer lång
grusväg fram till det närmsta LIS-området. Till
LIS-området längst i öster är avståndet cirka
sex kilometer.

Service och kommunikationer
Närmaste utbud av såväl kommersiell som offentlig service finns i Forshaga tätort cirka åtta
kilometer mot sydväst. Planerat bebyggelsetillskott syftar till att stärka serviceunderlaget
framförallt i Forshaga.

Allmänhetens tillgång till stränderna är begränsad i de befintliga fritidshusområdena. I övrigt
är tillgången till stränderna god.

Värmlandstrafik trafikerar linjen ForshagaÖstra Deje. Närmsta busshållplats finns i Rudshult cirka två kilometer väster om närmaste
LIS-område. Denna linje trafikeras i dagsläget
sparsamt. En fullskalig utveckling enligt förslaget kan dock skapa underlag som motiverar en
utökning i kollektivtrafikeringen.

En utbyggnad och omvandling av fritidshusområdena kan påverka allmänhetens tillgång till
stränderna negativt.

För tätare turer mot Karlstad och Munkfors
hänvisas i dagsläget till Forshaga busstation
cirka åtta kilometer från området.

Anordning av båtplats kan bli aktuell och
möjligheten till detta, bland annat vad gäller
påverkan på eventuella värdefulla vattenmiljöer, behöver i de fall det blir aktuellt utredas
vidare.

Anslutning med gång- och cykelväg till Blysjön
saknas.
Boende i området förutsätter tillgång till bil.
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Risk och säkerhet
Inom de föreslagna LIS-områdena finns inga
kända förhållanden som indikerar förhöjd risk
ur något avseende.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Områdena detaljplaneläggs och i planarbetet
tas särskild hänsyn till:
• tillkommande bebyggelses anpassning till
befintlig bebyggelse,
• fastighetsstorlek,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• möjligheten till båtplats för den tillkommande bebyggelsen samt eventuell lokalisering av denna,
• anslutning till väg 730,
• tillfredsställande vatten- och avloppslösningar, och
• förekomst av markradon.
Vid enstaka byggnation kan lovgivning utan
detaljplan medges.
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Emsen
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

7350 m

250 m

1

Allmän beskrivning
Sjön Emsen ligger strax väster om Övre Ulleruds kyrka, cirka tolv kilometer norr om Deje.
I söder återfinns ett flackt jordbrukslandskap
som sträcker sig ner mot Klarälven. I väster
växer mer skog och terrängen är något mer
kuperad. Sjön är en bra fiskesjö för framför allt
gös. Utloppet finns på västra sidan av sjön.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att på sjöns västra
sida kunna etablera verksamhet kopplad till
sportfisket så som exempelvis en fiskecamp.
På sikt kan verksamheten utvecklas och bidra
till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga
kommun.

Naturmiljö
Runt sjön finns fyra mindre hagmarker som är
utpekade i ängs- och hagmarksinventeringen.
Den största av dessa ligger omedelbart söder
om det utpekade LIS-området. I anslutning till
LIS-området återfinns också två nyckelbiotoper.
Längs stranden i norr finns en ädellövskog med
stora botaniska värden och grova träd.
Cirka 200 meter nordväst om området ligger
ett mindre aspbestånd med rikligt med död ved
samt stora botaniska och ornitologiska värden.
Runt Emsen gäller generellt strandskydd på 100
meter.
Sjöns ekologiska status är bedömd som måttlig
på grund av övergödning och syrefattiga förhållanden. Den kemiska statusen är god med
undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Emsen är även negativt påverkad av
fysiska förändringar som till exempel dikning,
invallning eller sjösänkning.

Enligt nu gällande MKN ska sjön uppnå god ekologisk status år 2027 och god kemisk status ska
bibehållas och får inte försämras.
En etablering av verksamhet vid Emsen förutsätter en vatten- och avloppslösning som inte
ytterligare ökar näringsbelastningen på sjön.
Det är också viktigt att den verksamhet som
bedrivs tar hänsyn till intilliggande strandnära
naturvärden.

Kulturmiljö
Det föreslagna LIS-området omfattas både av
det kommunala kulturmiljöprogrammet och av
länsstyrelsens kulturmiljöprogram Ditt Värmland. I båda fallen uppmärksammas det rika
kulturlandskapet kring Övre Ulleruds kyrka.
Området har varit bebott under minst tre årtusenden och i landskapet återfinns rikligt med
välbevarade och tidstypiska lämningar från
bronsålder fram till våra dagar.
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Cirka 200 meter nordväst om planområdet
återfinns tre stensättningar och ett röse, Övre
Ullerud 51:1-51:4.
Med anledning av utpekandet i Ditt Värmland
har Forshaga kommun låtit upprätta områdesbestämmelser över området kring Övre
Ulleruds kyrka. Syftet med områdesbestämmelserna är att värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Hela det föreslagna LIS-området
omfattas av dessa områdesbestämmelser.

linjer Karlstad-Munkfors stannar vid hållplatsen
Västsjövägen, cirka en och en halv kilometer
söder om området. Anslutning med gång- och
cykelväg till Emsen saknas.

Risk och säkerhet
Inom det föreslagna LIS-området finns inga
kända förhållanden som indikerar förhöjd risk
ur något avseende.

Rekommendationer
•

I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom det föreslagna LISområdet eller i dess omedelbara närhet.
En etablering av verksamheten bedöms inte
påverka de utpekade kulturvärdena negativt.
Områdesbestämmelserna säkerställer att de
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas och
bevaras vid eventuell lovgivning i området.

•

•

Dispens från strandskyddet lämnas för
åtgärder som syftar till att utveckla sportfiskeverksamheten.
Vid tillståndsgivning tas särskild hänsyn
till eventuell påverkan på de natur- och
kulturvärden som finns i anslutning till det
föreslagna LIS-området.
VA-frågan studeras närmare och lösningen
anpassas efter verksamhetens planerade
omfattning.

Friluftsliv och rekreation
Emsen är framförallt en populär fiskesjö med
bra gösfiske. Utöver gös finns också gädda,
abborre och ett rikt bestånd av vitfisk. Vattnet
förvaltas av Emsen-Lillsjöns fiskevårdsområde.
Allmänhetens tillgång till stränderna är god.
Etableringen av verksamheten bedöms öka
möjligheterna till friluftsliv och rekreation
kring Emsen.

Teknisk försörjning
Befintlig bebyggelse har enskilt vatten och avlopp. Fiber finns vid väg 62. Rör för fiber finns
förberett från väg 62 fram till det föreslagna
LIS-området.
Från väg 62 fram till LIS-området leder en smal
cirka en och en halv kilometer lång grusväg.

Service och kommunikationer
Närmaste utbud av såväl kommersiell som offentlig service finns i Deje tätort cirka tolv kilometer söder ut. Vårdcentral finns i Forshaga.
Området nås enklast med bil. Värmlandstrafiks
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Klarälven – Bengtsbol
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

310 m

1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i anslutning till Noransbäckens utlopp i Klarälven strax öster om Forshaga
tätort, precis söder om Långgatan. Området
ligger längs Noransbäckens sydvästra strand.
Huvuddelen av området är beläget på en
älvbrink cirka fem meter över vattendraget.
Området består omväxlande av öppen mark
och lövskog med visst inslag av barrträd.

Områdets syfte
Totalt beräknas fem till tio nya bostäder kunna
uppföras i området. Lämplig typ av bebyggelse
är småhus, i huvudsak friliggande enbostadshus. Områdets struktur bör ansluta till den
detaljplan som finns öster om utpekat LISområde.
En utbyggnad av området bedöms långsiktigt
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i
Forshaga kommun.

Naturmiljö
Längs Klarälven, norr om det föreslagna LISområdet, återfinns en strandskog utpekad som
naturvärde av Skogsstyrelsen. Norr om området
pågår en reservatsbildning.
Inom området består vegetationen till största
delen av blandad lövskog med inslag av tall.
Mitt i detta område finns en öppen yta som används som tipp/massupplag. Ytan är flack och
ligger något högre än omgivande mark.
Riklig förekomst av mygg kan förekomma i området. Föreslagen utveckling kan bidra till att
minska dessa problem.
Förekomsten av lövskogar värdefulla för fågellivet måste beaktas vid detaljplanering, så att
utveckling av området inte strider mot artskyddet.

Klarälven mellan Dejeforsen och Karlstad är
utpekad som särskilt värdefullt vatten av både
Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Samma
sträcka, Klarälvens nedre lopp, är även område
av riksintresse för naturvården. Riksintresseområdet är av betydelse för klarälvslax och
klarälvsöring. Föreslagen utveckling anses inte
påverka dessa värden.
I anslutning till de föreslagna LIS-områdena
gäller generellt strandskydd på 100 meter.
Längre norrut gäller utökat strandskydd.
Klarälvens ekologiska status nedströms Kvarntorpsån är måttlig och den kemiska statusen är god med undantag av kvicksilver och
bromerade difenyletrar. Klarälven är negativt
påverkad av fysiska förändringar som exempelvis dämning.
Enligt nu gällande MKN ska älven uppnå god
ekologisk status år 2027 och god kemisk status
ska bibehållas och får inte försämras.
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En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade naturvärdena negativt.

Gång- och cykelväg till Forshaga tätort finns i
anslutning till LIS-området.

Kulturmiljö

Risk och säkerhet

Det finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området
eller i dess omedelbara närhet.

Huvuddelen av området ligger inom den zon
(zon 1) närmast Klarälven där det, enligt SGI:s
inventering av stabilitetsförhållandena kring
Klarälven, krävs att stabiliteten bedöms med
undersökningar och beräkningar innan byggnation eller annan förändring av belastningen av
marken kan ske.

Friluftsliv och rekreation
Området kan ses som en förlängning av Forshaga tätort åt norr vilket innebär att boende i
området har tillgång till hela Forshaga tätorts
utbud av friluftslivs- och rekreationsmöjligheter.
Allmänhetens tillgång till stränderna är god.
En utbyggnad av området bedöms inte påverka
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och
rekreation.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjligheten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Teknisk försörjning
Tillgång till kommunalt vatten och avlopp
finns. Fiber finns i anslutning till området.

Service och kommunikationer
Närmaste utbud av såväl kommersiell som
offentlig service finns i Forshaga tätort cirka
två kilometer västerut. Planerat bebyggelsetillskott syftar till att stärka serviceunderlaget
framförallt i Forshaga.
Värmlandstrafik trafikerar linjen ForshagaÖstra Deje. Närmsta busshållplats finns vid
Forsnor cirka 200 meter öster om LIS-området.
Denna linje trafikeras i dagsläget sparsamt. En
fullskalig utveckling enligt förslaget kan dock
skapa underlag som motiverar en utökning av
kollektivtrafikeringen.

Övriga delar ligger inom zon 2, det vill säga
inom den zon där SGI bedömer att det normalt
är tillräckligt med en erfarenhetsbaserad
bedömning utförd av geotekniker. I vissa fall
anser dock SGI att beräkningar kan behöva
utföras.
Områdets mer låglänta delar är utsatta för
översvämningsrisk vid höga flöden och vid
eventuella dammhaverier uppströms, vilket
måste beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse. Förväntade klimatförändringar, med bland
annat ökad nederbörd och förändrade flöden,
ökar risken för översvämning och behöver tas
i beaktande. Huvuddelen av området är dock
beläget cirka fem meter högre än vattendraget, där översvämningsrisken bedöms vara
begränsad.
Hänsyn till risken för ras samt markstabiliteten behöver beaktas vid fortsatt planering i
området. Vid behov kan förstärkningsåtgärder
behöva utföras.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

För tätare turer mot Karlstad och Deje hänvisas
i dagsläget till Forshaga busstation cirka två
kilometer från LIS-områdena.
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Rekommendationer
Området detaljplaneläggs och i planarbetet tas
särskild hänsyn till:
• närheten till Klarälven med hänsyn till rasoch översvämningsrisk, i synnerhet i och
med förväntade klimatförändringar,
• pågående reservatsbildning samt artskyddet,
• allmänhetens tillgång till stranden, och
• förekomst av markradon.
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Klarälven – Dyvelsten
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

450 m

1

Allmän beskrivning
Området ligger mellan väg 62 och Klarälven
strax söder om Forshaga tätort. På platsen
bedrev Klarälvens flottningsförening tidigare
verksamhet relaterad till flottningen i Klarälven. Efter att flottningen upphört har området
och dess byggnader utnyttjats för ett flottningsmuseum vilket för närvarande är stängt.
Förutom äldre byggnader kopplade till den
tidigare flottningsverksamheten består området till största delen av platta uppgrusade/
gräsbevuxna markytor och branta slänter, både
upp mot väg 62 och ner mot Klarälven. Växtligheten på slänterna består mest av sly samt
mindre tallar och björkar.

Områdets syfte
Syftet med området är att kunna utvidga
verksamheten kring flottningsmuseet samt
ytterligare aktiviteter med koppling till äldre
båtar som anknyter till tidigare verksamheter
på Klarälven.
Förutom en utveckling av museiverksamheten
lämpar sig området även till en utveckling av
andra verksamheter kopplat till friluftslivet
där områdets läge invid älven nyttjas, så som
exempelvis kanotuthyrning.
Verksamheten bedöms bidra till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga kommun.

Naturmiljö
Dyvelsten ligger inom riksintresseområde för
naturvården, Klarälvens nedre lopp. Riksintresseområdet är av betydelse för klarälvslax och
klarälvsöring. Då LIS-området i Dyvelsten inte
föreslår några åtgärder i vattenområdet anses
utvecklingen inte påverka riksintresset och
dess värden.

Klarälven är även klassad som särskilt värdefullt vatten av både av Naturvårdsverket och
av Fiskeriverket.
Området präglas av läget mellan väg 62 och
Klarälven samt av den verksamhet som bedrivits. Marken består av terrasser i olika nivåer
med branta slänter emellan. Terrasserna har
använts som upplagsplatser och körytor. Vissa
delar av de platta ytorna nyttjas fortfarande
som körvägar och parkering medan andra delar
är igenväxta med ogräs och sly.
I slänterna finns några större tallar och lövträd.
I övrigt växer mest sly och högre ogräs.
I anslutning till det föreslagna LIS-området gäller generellt strandskydd på 100 meter.
Klarälvens ekologiska status nedströms Kvarntorpsån är måttlig och den kemiska statusen är
god med undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Klarälven är negativt påverkad av fysiska förändringar som till exempel
dämning.
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Enligt nu gällande MKN ska älven uppnå god
ekologisk status år 2027 och god kemisk status
ska bibehållas och får inte försämras.

av- eller påfart korsar någon körbana. Lämplig
infartsväg till området finns söder om utpekat
LIS-område.

LIS-området berör grundvattenförekomsten
Nedre Fryken-Klarälven. Förekomsten uppfyller
miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ status. MKN ställer krav på att statusen inte
får försämras.

Service och kommunikationer

Kulturmiljö
De två större byggnaderna inom området
användes ursprungligen för reparation och
underhåll av flottningsföreningens båtar. Båda
dessa byggnader är upptagna i Forshaga kommuns kulturmiljövårdsprogram från 1999. Inom
området finns också ett flertal mindre förråd
och bodar samt två före detta flottarkojor som
flyttades till området i samband med att museet etablerades.
I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom det föreslagna LISområdet eller i dess omedelbara närhet.

Friluftsliv och rekreation
Området är svårtillgängligt då det till fots är
svårt att passera väg 62 i anslutning till området. Väl inne på området är dock tillgängligheten till stranden god.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjligheten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Närmaste utbud av såväl kommersiell som offentlig service finns i Forshaga tätort drygt två
kilometer norrut.
Värmlandstrafiks linjer Karlstad-Forshaga stannar vid hållplatsen Dyvelsten, i anslutning till
området.
Gång- och cykelväg mellan Acksjön och Forshaga passerar LIS-området på västra sidan om
väg 62.

Risk och säkerhet
Det utpekade LIS-området ligger inom den zon
(zon 1) närmast Klarälven där det, enligt SGI:s
inventering av stabilitetsförhållandena kring
Klarälven, krävs att stabiliteten bedöms med
undersökningar och beräkningar innan byggnation eller annan förändring av belastningen av
marken kan ske.
Områdets mer låglänta delar är utsatta för
översvämningsrisk vid höga flöden och vid
eventuella dammhaverier uppströms. Förväntade klimatförändringar, med bland annat ökad
nederbörd och förändrade flöden, ökar risken
för översvämning och behöver beaktas vid lovgivning i området.
Vidare är väg 62 som löper i anslutning till området rekommenderad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp samt fiber finns i
anslutning till området.
Angöring från väg 62 till området för trafik som
kommer från norr är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt då vänstersvängfält saknas.
Angöring till området bör ske söderifrån och
angöring från området norrut. In- och utfart
till området sker i och med detta genom en så
kallad höger-in-höger-ut-lösning, där varken
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Rekommendationer
Dispens från strandskyddet lämnas för åtgärder
som syftar till att utveckla verksamheten kring
flottningsmuseet, verksamheter med anknytning till tidigare verksamheter på Klarälven
eller verksamheter som främjar friluftslivet.
Vid tillståndsgivning tas särskild hänsyn till:
• närheten till väg 62 vad gäller buller, risk
för avkörning samt farligt gods,
• angöring från väg 62, främst med avseende
på trafik från norr,
• närheten till Klarälven med hänsyn till rasoch översvämningsrisk, i synnerhet i och
med förväntade klimatförändringar, och
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Klarälven – Forsnäs
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

180 m

1

Allmän beskrivning
Forsnäs gård ligger cirka en kilometer nordöst
om Forshaga på Klarälvens östra sida. Det föreslagna LIS-området ligger mellan gården och
älven. På gården bedrivs bland annat en bed
and breakfastverksamhet.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att göra det möjligt
att utöka besöksverksamheten vid gården.
Åtgärder som syftar till att nyttja det vattennära läget, och på så sätt ta tillvara på den
attraktionskraft som det innebär, föreslås inom
LIS-området.
På grund av risk för översvämning, ras samt
erosion är området inte lämpligt för bostadsbebyggelse eller annan typ av bebyggelse där
omfattande förstärkningsåtgärder krävs.
Verksamheten bedöms bidra till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga kommun.

Naturmiljö
Klarälven mellan Dejeforsen och Karlstad är
utpekad som särskilt värdefullt vatten av både
Naturvårdsverket och Fiskeriverket.
Samma sträcka, Klarälvens nedre lopp, är även
område av riksintresse för naturvården. Riksintresseområdet är av betydelse för klarälvslax
och klarälvsöring. Då LIS-området i Forsnäs inte
föreslår några åtgärder i vattenområdet anses
utvecklingen inte påverka riksintresset och
dess värden.
Omedelbart nordväst om det föreslagna området ligger en nyckelbiotop bestående av en
bäverpåverkad lövskog med rikligt med död
ved. I söder begränsas området av en bäckravin
som pekats ut av Skogsstyrelsen.

På gårdsplanen söder om mangårdsbyggnaden
står två lindar vilka pekats ut i SLU:s trädportal.
I anslutning till det föreslagna LIS-området
gäller generellt strandskydd 100 på meter.
Omedelbart söder om området gäller utökat
strandskydd.
Klarälvens ekologiska status nedströms Kvarntorpsån är måttlig och den kemiska statusen är
god med undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Klarälven är negativt påverkad av fysiska förändringar som till exempel
dämning.
Enligt nu gällande MKN ska älven uppnå god
ekologisk status år 2027 och god kemisk status
ska bibehållas och får inte försämras.
LIS-området berör grundvattenförekomsten
Forshaga-Deje. Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ
status. MKN ställer krav på att statusen inte får
försämras.
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En utökning av verksamheten vid gården ner
mot vattnet bedöms inte påverka de utpekade
naturvärdena.

Långgatan, finns en gång- och cykelväg som
ansluter till cykelvägnätet i Forshaga tätort.

Kulturmiljö

Större delen av det utpekade LIS-området ligger inom den zon (zon 1) närmast Klarälven
där det, enligt SGI:s inventering av stabilitetsförhållandena kring Klarälven, krävs att
stabiliteten bedöms med undersökningar och
beräkningar innan byggnation eller annan förändring av belastningen av marken kan ske.

Det finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området
eller i dess omedelbara närhet.

Friluftsliv och rekreation
Allmänhetens tillgång till stranden är god.
En utvidgning av verksamheten kan påverka
allmänhetens tillgång till stranden negativt.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjligheten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Teknisk försörjning
Befintlig bebyggelse är ansluten till kommunalt
vatten och avlopp. Kapaciteten för att ansluta
ny bebyggelse till existerande ledningsnät är
begränsad.
Det föreslagna LIS-området ligger i omedelbar
anslutning till väg 720 mellan Skived och Östra
Deje.

Service och kommunikationer

Risk och säkerhet

Sydöstra delen av området ligger inom zon 2,
det vill säga inom den zon där SGI bedömer att
det normalt är tillräckligt med en erfarenhetsbaserad bedömning utförd av geotekniker. I
vissa fall anser dock SGI att beräkningar kan
behöva utföras.
Områdets mer låglänta delar är utsatta för
översvämningsrisk vid höga flöden och vid
eventuella dammhaverier uppströms. Förväntade klimatförändringar, med bland annat ökad
nederbörd och förändrade flöden, ökar risken
för det och behöver beaktas vid lovgivning i
området.
Ändamålet såväl som placeringen för ny bebyggelse bör anpassas utifrån rådande ras-,
erosions- och översvämningsrisk i området.
Vid behov kan förstärkningsåtgärder behöva
utföras.

Närmaste utbud av såväl kommersiell som offentlig service finns i Forshaga tätort cirka fyra
kilometer mot sydväst.

Rekommendationer

Värmlandstrafik trafikerar linjen Forshaga-Östra Deje. Närmsta busshållplats finns vid Åsen
cirka 500 meter söder om LIS-området. Denna
linje trafikeras i dagsläget sparsamt. En fullskalig utveckling enligt planförslaget kan dock
skapa underlag som motiverar en utökning av
kollektivtrafikeringen.

Vid tillståndsgivning tas särskild hänsyn till:
• närheten till Klarälven med hänsyn till rasoch översvämningsrisk, i synnerhet i och
med förväntade klimatförändringar, och
• allmänhetens tillgång till stranden.

Dispens från strandskyddet lämnas för åtgärder
som syftar till att utveckla verksamheten.

För tätare turer mot Karlstad och Deje hänvisas till Forshaga busstation cirka fyra kilometer
från LIS-området.
Cirka 800 meter söder om LIS-området, vid
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Klarälven – Hedås
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

1200 m

1

Allmän beskrivning
Hedås ligger strax söder om Skived i anslutning
till Klarälvens östra strand. Området består till
största delen av ett öppet jordbrukslandskap
med tillhörande gårdsbebyggelse.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är bostäder.
Totalt beräknas fem till tio nya bostäder kunna
uppföras inom området. Lämplig typ av bebyggelse är friliggande enbostadshus.
En utbyggnad av området bedöms långsiktigt
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i
Forshaga kommun.

Naturmiljö
Området består till största delen av öppen
jordbruksmark. I mitten av området finns en
mindre bäckravin omgiven av skogsmark. Landskapet är relativt flackt utom kring bäckravinen och mot Klarälven där det sluttar brant.

I anslutning till det föreslagna LIS-området gäller generellt strandskydd på 100 meter.

Nordost om det föreslagna området ligger en
bergssluttning som är utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och lyder under biotopskydd.

Klarälvens ekologiska status nedströms Kvarntorpsån är måttlig och den kemiska statusen är
god med undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Klarälven är negativt påverkad av fysiska förändringar som till exempel
dämning.

Klarälven mellan Dejeforsen och Karlstad är
utpekad som särskilt värdefullt vatten av både
Naturvårdsverket och Fiskeriverket.
Samma sträcka, Klarälvens nedre lopp, är även
område av riksintresse för naturvården. Riksintresseområdet är av betydelse för klarälvslax
och klarälvsöring. Då LIS-området i Hedås inte
föreslår några åtgärder i vattenområdet anses
utvecklingen inte påverka riksintresset och
dess värden.

Omedelbart norr om området gäller utökat
strandskydd.

Enligt nu gällande MKN ska älven uppnå god
ekologisk status år 2027 och god kemisk status
ska bibehållas och får inte försämras.
En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade naturvärdena negativt.
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Kulturmiljö
Bebyggelse- och jordbrukslandskapet kring
Hedås by är utpekat i Forshaga kommuns kulturmiljöprogram.
Med anledning av utpekandet i kulturmiljöprogrammet har Forshaga kommun låtit upprätta
områdesbestämmelser över området kring
Hedås by. Syftet med områdesbestämmelserna
är att värna den kulturhistoriskt värdefulla
miljön. Områdets värde ligger i det hävdade
småbrutna jordbrukslandskapet samt den
tillhörande bebyggelsen. Den norra delen av
det föreslagna LIS-området omfattas av dessa
områdesbestämmelser.

ten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten finns i området. Området är
också förberett för anslutning till kommunalt
avlopp, dock med begränsad kapacitet. Fiber
finns i anslutning till norra delen av området.
Det föreslagna LIS-området ligger i omedelbar anslutning till väg 720 mellan Skived och
Karlstad.

Service och kommunikationer

I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom det föreslagna LISområdet eller i dess omedelbara närhet.

Området ligger i anslutning till Forshaga tätort
och har tillgång till hela dess utbud av offentlig
och kommersiell service. Planerat bebyggelsetillskott syftar till att stärka serviceunderlaget
framförallt i Forshaga.

En okänslig eller allt för omfattande utbyggnad
av området kan påverka de utpekade kulturmiljövärdena negativt.

Värmlandstrafik trafikerar linjen KarlstadSkived-Forshaga. Närmsta busshållplats, Hedås,
ligger i anslutning till LIS-området.

Områdesbestämmelserna bör användas för att
vägleda detaljplanering av området för att
säkerställa hänsyn till värdefulla kulturmiljöer. Bestämmelserna säkerställer även att de
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas och
bevaras vid eventuell lovgivning innan området
är detaljplanelagt.

LIS-området saknar i dagsläget anslutning till
gång- och cykelväg. Närmsta gång- och
cykelväg finns drygt en kilometer norrut längs
med Karlstadsgatan. Möjlighet att förlänga den
cykelväg som i dag slutar vid Skivetorp finns.

Friluftsliv och rekreation
Området kan ses som en förlängning av Forshaga tätort mot söder vilket innebär att boende i
området har tillgång till hela Forshaga tätorts
utbud av friluftslivs- och rekreationsmöjligheter.
Allmänhetens tillgång till stranden är begränsad då det inte finns några naturliga gångstråk
vid eller ned till vattnet.
En utbyggnad av området bedöms kunna öka
allmänhetens tillgång till stranden.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjlighe-

Risk och säkerhet
I södra delen av det föreslagna LIS-området
finns en före detta plantskola vilket utgör ett
potentiellt förorenat område.
Större delen av det utpekade LIS-området ligger inom den zon (zon 1) närmast Klarälven
där det, enligt SGI:s inventering av stabilitetsförhållandena kring Klarälven, krävs att
stabiliteten bedöms med undersökningar och
beräkningar innan byggnation eller annan förändring av belastningen av marken kan ske.
Låglänta delar är utsatta för översvämningsrisk
vid höga flöden och vid eventuella dammhaverier uppströms.
Ny bebyggelse bör planeras med hänsyn till
rasrisken inom området. Förväntade klimat-
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förändringar, med bland annat ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar risken för det och
behöver beaktas. Vid behov kan förstärkningsåtgärder behöva utföras.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Området detaljplaneläggs och i planarbetet tas
särskild hänsyn till:
• anpassning av ny bebyggelse till områdets
kulturmiljövärden vad gäller struktur och
utformning,
• anslutning till väg 720,
• eventuella föroreningar vid före detta
plantskolan,
• närheten till Klarälven med hänsyn till rasoch översvämningsrisk, i synnerhet i och
med förväntade klimatförändringar,
• allmänhetens tillgång till stranden, och
• förekomst av markradon.
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Klarälven – Olsätter
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

140+470 m

2

Allmän beskrivning
Vid Olsätter föreslås två LIS-områden, ett väster om Klarälven avsett för verksamheter och
ett öster om avsett för bostäder.
Området väster om älven ligger i anslutning till
väg 62 och sluttar svagt ner mot älven. Största
delen av området är bevuxet med yngre blandskog. I söder skär en bäckravin genom området
och söder om ravinen finns en granplantering.
I norra delen av området återfinns en mindre
pendlarparkering.
Öster om älven ansluter LIS-området till Olsätters samhälle. I norr består det i huvudsak av
jordbruksmark som sluttar svagt ner mot älven.
Längre söder ut återfinns gårdsbebyggelse i
anslutning till älven. Gårdsbebyggelsen avskärmas mot öster av ett mindre skogsområde till
största delen bestående av lövträd.

En utbyggnad av det östra området bedöms
långsiktigt bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Forshaga kommun.

Områdets syfte

Naturmiljö

Syftet med området väster om Klarälven är att
möjliggöra etablering av verksamheter. Läget
vid korsningen mellan väg 62 och väg 801 är ett
bra skyltläge och gynnsamt ur tillgänglighetssynpunkt.

Det finns inga kända naturvärden inom områdena. Det västra området utgörs till största
delen av ogallrad ungskog med en blandning
av mindre barr- och lövträd. Frötallarna står
fortfarande kvar. I södra delarna finns en bäckravin. Raviner kan utgöra nyckelbiotoper men
denna är ingen registrerad nyckelbiotop. Söder
om ravinen finns en uppvuxen granplantering.

Verksamheterna bedöms kunna bidra till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga kommun.
För området öster om älven är syftet bostäder.
Området utgör en naturlig utvidgning av Olsätters samhälle mot älven.
Totalt beräknas fem till tio nya bostäder kunna
uppföras. Både småhus och mindre flerbostadshus är möjligt inom området. Ytterligare
bostäder kan uppföras utanför strandskyddat
område mot öster.

I anslutning till de föreslagna LIS-områdena
gäller generellt strandskydd på 100 meter.
Omedelbart söder om det östra området gäller
utökat strandskydd.
Klarälvens ekologiska status nedströms Ranån
är måttlig och den kemiska statusen är god
med undantag av kvicksilver och bromerade
difenyletrar. Klarälven är negativt påverkad av
fysiska förändringar som till exempel dämning.
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Enligt nu gällande MKN ska älven uppnå god
ekologisk status år 2027 och god kemisk status
ska bibehållas och får inte försämras.

De föreslagna områdena ligger i omedelbar
anslutning till väg 62 och Olsätters samhälle.

De båda LIS-områdena berör grundvattenförekomsten Ransäter-Fastnäs. Förekomsten
uppfyller miljökvalitetsnormen god kemisk
och kvantitativ status. MKN ställer krav på att
statusen inte får försämras.

I Olsätter finns en skola för barn till och med
årskurs sex. Vårdcentral finns i Forshaga. För
övrig kommersiell och offentlig service hänvisas till Deje tätort cirka 15 kilometer söder ut.
Service finns även i Munkfors, cirka 17 kilometer norrut. Föreslagen utveckling syftar till att
stärka serviceunderlaget i framförallt Olsätter
och Deje.

En utbyggnad av de båda områdena bedöms
inte påverka de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö
Norr och öster om det östra området finns
några registrerade fornlämningar. I norr ett
mindre gravfält och i öster två gårdstomter
med belägg från sent 1700-tal.
I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom de föreslagna LISområdena eller i deras omedelbara närhet.
En utbyggnad av de båda områdena bedöms
inte påverka de utpekade kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Tillgängligheten till älvstranden är god förutom
i anslutningen till gårdsbebyggelsen öster om
älven.
En utbyggnad av området bedöms inte påverka
allmänhetens tillgång till stranden.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjligheten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp samt fiber finns i
västra delen av Olsätters samhälle i anslutning
till det östra området. I det västra området
saknas detta.

Service och kommunikationer

Värmlandstrafiks linjer Karlstad-Munkfors stannar vid hållplatsen Olsäter vid väg 62 i anslutning till det västra området. Avståndet från
busshållplatsen till det östra området är cirka
500 meter.
Öster om utpekade LIS-områden går Klarälvsbanan, som är en cykelväg från Karlstad i söder
till Hagfors i norr.

Risk och säkerhet
Sydöst om det östra området finns uppgift
om en tidigare plantskola vilken utgör ett
potentiellt förorenat område. Den geografiska
utbredningen av verksamheten framgår inte
av redovisningen i planeringsunderlaget. I
samband med planläggning av området måste
föroreningsgraden undersökas.
Båda de utpekade LIS-områdena ligger inom
den zon (zon 1) närmast Klarälven där det,
enligt SGI:s inventering av stabilitetsförhållandena kring Klarälven, krävs att stabiliteten
bedöms med undersökningar och beräkningar
innan byggnation eller annan förändring av
belastningen av marken kan ske.
Vidare är väg 62 som löper i anslutning till området rekommenderad väg för farligt gods.
Låglänta delar är utsatta för översvämningsrisk
vid höga flöden och vid eventuella dammhaverier uppströms.
Ny bebyggelse bör planeras med hänsyn till rasoch översvämningsrisken inom område. Förvän-
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tade klimatförändringar, med bland annat ökad
nederbörd och förändrade flöden, ökar risken
för det och behöver beaktas. Vid behov kan
förstärkningsåtgärder behöva utföras.
Närheten till väg 62 kan också utgöra risk med
avseende på transporter av farligt gods. Det
kan även behöva vidtas bullerskyddsåtgärder
med hänsyn till trafiken på vägarna 62, 733 och
801.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Områdena detaljplaneläggs och i planarbetet
tas särskild hänsyn till:
• det västra områdets närhet till väg 62 vad
gäller buller, risk för avkörning samt farligt
gods,
• det östra områdets närhet till vägarna 733
och 801 vad gäller buller,
• eventuella markföroreningar kring den tidigare plantskolan,
• närheten till Klarälven med hänsyn till rasoch översvämningsrisk, i synnerhet i och
med förväntade klimatförändringar,
• allmänhetens tillgång till stranden, och
• förekomst av markradon.
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Klarälven – Ånäskullen
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

350 m

1

Allmän beskrivning
Ånäskullen ligger strax norr om Forshaga tätort. Området utgörs av ett före detta småjordbruk och är högt beläget på en udde mellan
Kvarntorpsån och ett av dess biflöden.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är bostäder.
Området utgör en naturlig utvidgning av Forshaga tätort mot norr. Totalt beräknas 5-20 nya
bostäder kunna uppföras inom området. Både
småhus och mindre flerbostadshus är möjligt.
Ytterligare bostäder kan uppföras utanför
strandskyddat område.
En utbyggnad av området bedöms långsiktigt
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i
Forshaga kommun.

Naturmiljö

I anslutning till det föreslagna LIS-området gäller generellt strandskydd på 100 meter.

LIS-området består delvis av öppen och igenväxande jordbruksmark men även av lövskog
på före detta jordbruksmark. På andra sidan
Kvarntorpsån finns en lövskog med mycket
gamla träd som råder under biotopskydd och
som av Skogsstyrelsen är utpekad som nyckelbiotop. På östra sidan Kvarntorpsån finns
även ett område naturskogsartad lövskog med
naturvårdsavtal.

Kvarntorpsåns ekologiska status är måttlig och
den kemiska statusen är god med undantag
av kvicksilver och bromerade difenyletrar.
Kvarntorpsån är negativt påverkad av fysiska
förändringar som till exempel dämning.

Klarälven mellan Dejeforsen och Karlstad är
utpekad som särskilt värdefullt vatten av både
Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Samma
sträcka, Klarälvens nedre lopp, är även område
av riksintresse för naturvården.

En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade naturvärdena negativt.

LIS-området ligger norr om utpekat riksintresse
och utvecklingen inom området anses inte påverka dess värden.

Enligt nu gällande MKN ska ån uppnå god ekologisk status år 2021 och god kemisk status ska
bibehållas och får inte försämras.

Kulturmiljö
Det föreslagna LIS-området ligger cirka 500
meter sydväst om Kvarntorps herrgård. Herrgården och området kring Kvarntorps bruk är
utpekat i Forshaga kommuns kulturmiljöprogram. Hela LIS-området ingår i det utpekade
området kring Kvarntops bruk. En exploatering
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av LIS-området bedöms inte påverka kulturmiljövärdena negativt.

busshållplats, Ånäs, ligger cirka 300 meter
söder om LIS-området.

I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom det föreslagna LISområdet eller i dess omedelbara närhet.

Direkt väster om LIS-området går Klarälvsbanan, som är en cykelväg från Karlstad i söder
till Hagfors i norr. Till Forshagas centrala delar
är det knappt två kilometers cykelväg.

En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Området kan ses som en förlängning av Forshaga tätort mot norr vilket innebär att boende
i området har tillgång till hela Forshaga tätorts
utbud av friluftslivs- och rekreationsmöjligheter.
Allmänhetens tillgång till stränderna är god.
En utbyggnad av området bedöms kunna påverka allmänhetens tillgång till stranden negativt.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjligheten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Teknisk försörjning
Närliggande bebyggelse i söder är ansluten
till kommunalt vatten och avlopp. Kapacitet
finns att ansluta ny bebyggelse till existerande
ledningsnät. Fiber finns också i anslutning till
området.
Det föreslagna området ligger i omedelbar anslutning till den gamla genomfartsvägen genom
Forshaga.

Service och kommunikationer
Området ligger i anslutning till Forshaga tätort
och har tillgång till hela dess utbud av offentlig
och kommersiell service. Planerat bebyggelsetillskott syftar till att stärka serviceunderlaget
framförallt i Forshaga.
Värmlandstrafik trafikerar linjerna Karlstad–
Forshaga och Karlstad-Forshaga-Deje. Närmsta

Risk och säkerhet
Hela det utpekade LIS-området ligger inom den
zon (zon 1) närmast Klarälven där det, enligt
SGI:s inventering av stabilitetsförhållandena
kring Klarälven, krävs att stabiliteten bedöms
med undersökningar och beräkningar innan
byggnation eller annan förändring av belastningen av marken kan ske.
LIS-området berörs även av MSB:s översiktliga
kartering av stabilitetsförhållandena i Forshaga
kommun från 2015.
Låglänta delar är utsatta för översvämningsrisk
vid höga flöden och vid eventuella dammhaverier uppströms.
Ny bebyggelse bör planeras med hänsyn till rasoch översvämningsrisken inom området. Förväntade klimatförändringar, med bland annat
ökad nederbörd och förändrade flöden, ökar
risken för det och behöver beaktas. Vid behov
kan förstärkningsåtgärder behöva utföras.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Området detaljplaneläggs och i planarbetet tas
särskild hänsyn till:
• närheten till Klarälven och Kvarntorpsån
med hänsyn till ras- och översvämningsrisk,
i synnerhet i och med förväntade klimatförändringar,
• allmänhetens tillgång till stranden, och
• förekomst av markradon.
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Klarälven – Älvkroken
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

280 m

1

Allmän beskrivning
Älvkroken ligger på en udde i Klarälven i norra
delen av Västra Dejefors strax väster om
idrottsplatsen Älvkroksvallen. Området är mestadels skogsklätt.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är bostäder.
Området utgör en naturlig utvidgning av villabebyggelsen på Västra Dejefors mot norr.
Totalt beräknas 10-15 nya bostäder kunna uppföras inom området. Lämplig typ av bebyggelse
är småhus, i huvudsak friliggande enbostadshus.
En utbyggnad av området bedöms långsiktigt
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i
Forshaga kommun.

Naturmiljö
Området går ut som en udde i Klarälven. Terrängen är flack men älvbrinken är brant. Vegetationen består till största delen av högväxt
granskog.
Riklig förekomst av mygg kan förekomma i området. Föreslagen utveckling kan bidra till att
minska dessa problem.
I anslutning till det föreslagna LIS-området gäller generellt strandskydd på 100 meter.
Klarälvens ekologiska status nedströms Ranån
är måttlig och den kemiska statusen är god
med undantag av kvicksilver och bromerade
difenyletrar. Klarälven är negativt påverkad av
fysiska förändringar som till exempel dämning.
Enligt nu gällande MKN ska älven uppnå god
ekologisk status år 2027 och god kemisk status
ska bibehållas och får inte försämras.

LIS-området berör grundvattenförekomsten
Forshaga-Deje. Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ
status. MKN ställer krav på att statusen inte får
försämras.
En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området
eller i dess omedelbara närhet.

Friluftsliv och rekreation
Det planerade LIS-området är ett omtyckt närrekreationsområde för kringboende. Området
ligger också i anslutning till idrottsplatsen
Älvkroksvallen.
Området är utpekat som Skog med höga sociala
värden av Skogsvårdsstyrelsen och som Friluftsområde av kommunen i översiktsplanen.
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Cirka en kilometer från det föreslagna LIS-området ligger Dejeskolan med sim- och sporthall.
I övrigt har boende i området tillgång till hela
Deje tätorts utbud av friluftslivs- och rekreationsmöjligheter.
Allmänhetens tillgång till stranden är god.
En utbyggnad av området bedöms påverka allmänhetens möjlighet till friluftsliv och rekreation negativt.

Teknisk försörjning
Närliggande bebyggelse i söder är ansluten
till kommunalt vatten och avlopp. Kapacitet
finns att ansluta ny bebyggelse till existerande
ledningsnät. Fiber finns också i anslutning till
området.
Genom att begränsa områdets utsträckning,
och inte ianspråkta de norra delarna av udden,
påverkar utbyggnaden endast en begränsad del
av hela det område som är utpekat som friluftsområde i översiktsplanen. Vidare bedöms
en utveckling inom LIS-området kunna motivera och möjliggöra åtgärder i det kvarvarande
området i syfte att stärka och vidareutveckla
rekreations- och friluftsvärdena där.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjligheten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Service och kommunikationer
Området ligger i Deje tätort med god tillgång
till såväl offentlig som kommersiell service.
Vårdcentral finns i Forshaga. Planerat bebyggelsetillskott syftar till att stärka serviceunderlaget framförallt i Deje.

Risk och säkerhet
Stora delar av det utpekade LIS-området ligger
inom den zon (zon 1) närmast Klarälven där
det, enligt SGI:s inventering av stabilitetsförhållandena kring Klarälven, krävs att stabiliteten bedöms med undersökningar och beräkningar innan byggnation eller annan förändring
av belastningen av marken kan ske.
Sydöstra delen av området ligger inom zon 2,
det vill säga inom den zon där SGI bedömer att
det normalt är tillräckligt med en erfarenhetsbaserad bedömning utförd av geotekniker. I
vissa fall anser dock SGI att beräkningar kan
behöva utföras.
LIS-området berörs även av MSB:s översiktliga
kartering av stabilitetsförhållandena i Forshaga
kommun från 2015.
Ny bebyggelse bör planeras med hänsyn till
rasrisken inom området. Förväntade klimatförändringar, med bland annat ökad nederbörd
och förändrade flöden, ökar risken för det och
behöver beaktas. Vid behov kan förstärkningsåtgärder behöva utföras.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Området detaljplaneläggs och i planarbetet tas
särskild hänsyn till:
• närheten till Klarälven med hänsyn till
rasrisken, i synnerhet i och med förväntade
klimatförändringar,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekreationsområden, och
• förekomst av markradon.

Värmlandstrafik trafikerar sträckan KarlstadDeje och närmaste hållplats, Dejefors, ligger
cirka 900 meter från det föreslagna LIS-området. Området ansluter till gång- och cykelvägnätet i Deje tätort.

ANTAGANDEHANDLING

57

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN

58

ANTAGANDEHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN

Klarälven – Öna
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

-

1020 m

1

Allmän beskrivning
Öna ligger tre kilometer nordost om Forshaga
tätort på en udde mellan Klarälven och dess
biflöde Tångån. Inom området ligger ett antal
mindre jordbruksfastigheter och ett par fritidshus.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är bostäder.
Totalt beräknas fem till tio nya bostäder kunna
uppföras inom området. Lämplig typ av bebyggelse är friliggande enbostadshus.
En utbyggnad av området bedöms långsiktigt
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i
Forshaga kommun.

Naturmiljö
Området sluttar ner mot Klarälven och består
av en blandning av öppen mark och skogsmark. De öppna partierna är relativt flacka och
består av tomtmark och före detta jordbruksmark.
Skogspartierna ligger oftast på mer sluttande
mark.
Öna ligger inom riksintresseområde för naturvården, Klarälvens nedre lopp. Riksintresseområdet är av betydelse för klarälvslax
och klarälvsöring. Då LIS-området i Öna inte
föreslår några åtgärder i vattenområdet anses
utvecklingen inte påverka riksintresset och
dess värden.
I anslutning till det föreslagna LIS-området gäller generellt strandskydd på 100 meter i norra
delen och utökat strandskydd i södra delen.

med undantag av kvicksilver och bromerade
difenyletrar. Klarälven är negativt påverkad av
fysiska förändringar som till exempel dämning.
Enligt nu gällande MKN ska älven uppnå god
ekologisk status år 2027 och god kemisk status
ska bibehållas och får inte försämras.
LIS-området berör grundvattenförekomsten
Forshaga-Deje. Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ
status. MKN ställer krav på att statusen inte får
försämras.
En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området
eller i dess omedelbara närhet.

Klarälvens ekologiska status nedströms Ranån
är måttlig och den kemiska statusen är god
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Friluftsliv och rekreation
I öster ligger fina skogsområden och i Östra
Deje finns Tallmovallens idrottsplats samt badplats vid Bergstjärn.
Allmänhetens tillgång till stranden är god.
En utbyggnad av området bedöms kunna påverka tillgången till stranden negativt.
Frågan om båtplatser kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Generellt är båtplatser inte lämpligt utmed Klarälven. Möjligheten till anläggande av båtplats prövas i det
enskilda fallet om frågan blir aktuell.

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten finns i området. Kommunalt
avlopp finns i Östra Deje cirka 500 meter österut. Fiber är planerat.
Från länsväg 720 mellan Skived och Östra Deje
är det cirka 800 meter smal grusväg fram till
LIS-området.

Service och kommunikationer
Närmaste utbud av såväl kommersiell som offentlig service finns i Forshaga tätort cirka tre
kilometer mot sydväst. Planerat bebyggelsetillskott syftar till att stärka serviceunderlaget
framförallt i Forshaga.

stabiliteten bedöms med undersökningar och
beräkningar innan byggnation eller annan förändring av belastningen av marken kan ske.
Låglänta delar är utsatta för översvämningsrisk
vid höga flöden och vid eventuella dammhaverier uppströms.
Ny bebyggelse bör planeras med hänsyn till rasoch översvämningsrisken inom området. Förväntade klimatförändringar, med bland annat
ökad nederbörd och förändrade flöden, ökar
risken för det och behöver beaktas. Vid behov
kan förstärkningsåtgärder behöva utföras.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Området detaljplaneläggs och i planarbetet tas
särskild hänsyn till:
• allmänhetens tillgång till stranden,
• avloppsfrågor,
• närheten till Klarälven med hänsyn till rasoch översvämningsrisk, i synnerhet i och
med förväntade klimatförändringar, och
• förekomst av markradon.

Värmlandstrafik trafikerar linjen Forshaga-Östra Deje. Närmsta busshållplats finns vid Ängåsen cirka en kilometer söder om LIS-området.
Denna linje trafikeras dock sparsamt. För
tätare turer mot Karlstad och Deje hänvisas till
Forshaga busstation cirka sex kilometer från
LIS-området.
Anslutning till gång- och cykelvägnät saknas för
området. Boende i området förutsätter tillgång
till bil.

Risk och säkerhet
Större delen av det utpekade LIS-området ligger inom den zon (zon 1) närmast Klarälven
där det, enligt SGI:s inventering av stabilitetsförhållandena kring Klarälven, krävs att
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Lillsjön
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

3060 m

800 m

1

Allmän beskrivning
Lillsjön är en liten skogssjö i norra delen av
Forshaga kommun. Sjön är belägen knappt
400 meter väster om Klarälven i anslutning till
väg 62. I östra delen av sjön invid vägen finns
en badplats. I nordväst och söder ligger två
mindre fritidshusområden och i väster ett äldre
småjordbruk.

Områdets syfte
LIS-områdets syfte är att möjliggöra ytterligare
bostadsbebyggelse vid södra delen av Lillsjön
genom en utökning av fritidshusområdet åt
väster.
Totalt beräknas cirka tio nya fritidshus kunna
uppföras inom området.
En utbyggnad av området bedöms långsiktigt
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i
Forshaga kommun.

Sjön ingår inte i vattenförvaltningens klassificering av vattenförekomster och omfattas
därmed inte av MKN för vatten.

Naturmiljö

LIS-området berör grundvattenförekomsten
Ransäter-Fastnäs. Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvantitativ
status. MKN ställer krav på att statusen inte får
försämras.

Sjön är till största delen omgiven av skogsmark. I norr och i söder återfinns två mossar.
Den omgivande skogen är relativt flack och
består mestadels av barr- och blandskog. Barrskogen utgörs både av tallhed och av planterad
granskog. Området är delvis låglänt och har en
fuktig vegetation, vilket kan påverka delar av
områdets lämplighet för byggnation.
Strax söder om LIS-området, längs bäcken som
avvattnar Lillsjön, har Skogsstyrelsen pekat ut
en sumpskog. Avståndet mellan sumpskogen
och LIS-området är som minst cirka 30 meter.
Även vid Lillsjöns norra strand finns en sumpskog som är utpekad av Skogsstyrelsen.
Runt Lillsjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.

En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade naturvärdena negativt. Viss försiktighet bör dock iakttas med avseende på
närheten till den utpekade sumpskogen.

Kulturmiljö
På en liten höjd cirka 100 meter söder om LISområdet finns en stensättning (Övre Ullerud
47:1). Ytterligare en fornlämning (Övre Ullerud
209:1), en bosättning, finns i anslutning till
badplatsen öster om LIS-området. Det finns
dock inga synliga rester av denna.
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I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom det föreslagna LISområdet eller i dess omedelbara närhet.

Risk och säkerhet

En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade kulturvärdena negativt.

Närheten till väg 62, cirka 80 meter, gör också
att de östra delarna av LIS-området är utsatta
för buller.

Friluftsliv och rekreation
Intill väg 62, precis nordöst om LIS-området
finns en mindre badplats med brygga och toalett.
Allmänhetens tillgång till stranden är god.
En utbyggnad av området bedöms kunna påverka tillgången till stranden negativt.
Anordning av båtplats kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Möjligheten till detta,
bland annat vad gäller påverkan på eventuella
värdefulla vattenmiljöer, behöver i de fall det
blir aktuellt utredas vidare.

Teknisk försörjning
Befintliga fastigheter har enskilt vatten och
avlopp. Ingen fiber finns i närområdet.

Service och kommunikationer
I Olsätter finns en skola, i övrigt finns närmsta
offentliga såväl som kommersiella service i
Deje tätort, cirka 13 kilometer söder ut. Vårdcentral finns i Forshaga. Föreslagen utveckling
syftar till att stärka serviceunderlaget framförallt i Deje.

Väg 62, som löper i anslutning till området, är
rekommenderad väg för farligt gods.

Bullerskyddsåtgärder kan behöva vidtas i områdets östra del. Vad gäller riskerna förknippade
med farligt gods så bedöms normalt bostäder i
högst två plan kunna byggas fram till cirka 70
meter från vägen utan krav på vidare åtgärder.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Området detaljplaneläggs och i planarbetet tas
särskild hänsyn till:
• markens lämplighet för ny bebyggelse,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• möjligheten till båtplats för tillkommande
bebyggelse samt eventuell lokalisering av
denna,
• anslutning till väg 62,
• närheten till väg 62 vad gäller buller,
• VA-frågor, och
• förekomst av markradon.
Vid enstaka byggnation kan lovgivning utan
detaljplan medges.

Värmlandstrafiks linje Karlstad-Munkfors stannar vid hållplatsen Lillsjön vid väg 62 i anslutning till området.
Anslutning till gång- och cykelvägnät saknas.
Cykelleden Klarälvsbanan passerar öster om
Klarälven och avståndet dit är cirka tre kilometer från LIS-området.
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Skivtjärn
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

3160 m

480 m

1

Allmän beskrivning
Området kring Skivtjärn är ett omtyckt friluftsoch rekreationsområde strax norr om Deje
tätort. Vid Skivtjärn finns såväl badplats som
motionsspår med möjlighet till omklädning.
Kring sjön ligger även ett antal mindre fritidshus.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att säkerställa möjligheten att utöka friluftsverksamheten kring
badplatsen och skidstugan vid Skivtjärns södra
strand.
Verksamheterna bedöms i en framtid kunna
bidra till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga kommun.
Runt Skivtjärn gäller generellt strandskydd på
100 meter.

Naturmiljö
Sjön är till största delen omgiven av skogsmark. I öster återfinns jordbruksmark och i
väster en mindre mosse. Den omgivande terrängen är relativt flack med en mindre höjd på
tjärnens östra sida. Skogen består mestadels av
barr- och blandskog och barrskogen utgörs till
stora delar av tallhed.
Både söder och väster om LIS-området finns
sumpskogar utpekade av Skogsstyrelsen. Båda
dessa ligger cirka 200 meter från området. Det
finns även en utpekad sumpskog vid Skivtjärns
norra strand.
Skogsstyrelsen har pekat ut hela skogsområdet kring Skivtjärn som skog med höga sociala
värden.
Enligt Artportalen förekommer den fridlysta
arten strandlummer inom LIS-området, vilken
ska tas hänsyn till vid utveckling av området.

Skivtjärns ekologiska status är god och den
kemiska statusen är god med undantag av
kvicksilver och bromerade difenyletrar. MKN
ställer krav på att god status ska bibehållas och
att den inte får försämras.
En utveckling av friluftsverksamheten bedöms
inte påverka de utpekade naturvärden negativt.

Kulturmiljö
Precis norr om LIS-området, på Skivtjärns östra
sida, finns en husgrund utpekad av både Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Denna
klassificeras som kulturhistorisk lämning. Strax
öster om LIS-området finns även två kolbottnar som är klassificerade som kulturhistoriska
lämningar.
Bebyggelsen och odlingslandskapet kring Hedegården omedelbart öster om väg 62 intill det
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föreslagna LIS-området är utpekat både i det
kommunala och i det regionala kulturmiljöprogrammet.

tre kilometer norr om centrala Deje. I Deje
tätort finns tillgång till kommersiell och offentlig service. Vårdcentral finns i Forshaga.

I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom det föreslagna LISområdet eller i dess omedelbara närhet.

Värmlandstrafiks linje Karlstad-Munkfors stannar vid hållplatsen Dömlevägen vid väg 62,
en knapp kilometer söder om området. En
utveckling enligt förslaget kan skapa underlag
som motiverar en justering i hållplatslägen för
kollektivtrafiken.

En utveckling av verksamheten bedöms inte
påverka de utpekade kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Skivtjärn och skidstugan är ett populärt
rekreations-och friluftsområde med kommunal
badplats och motionsspår. Badplatsen består av
en klippt gräsmatta med en remsa sandstrand
närmast vattnet. Vid badplatsen finns även
brygga, kiosk och omklädningsrum.
Skidstugan är Deje skidförenings klubbstuga
med omklädningsrum och bastu. Här finns markerade motionsspår mellan 2,5 och 10 kilometer för löpning och promenader. Det finns även
en slinga på 2,5 kilometer med elljus. Vintertid
används spåren för skidåkning.
Skivtjärn är även en fiskesjö som ingår i Vistens
fiskevårdsområde. Här fiskas till exempel abborre, gädda, siklöja och mört.

Gång- och cykelväg från Deje tätort till Skivtjärn finns. Till de centrala delarna av Deje är
avståndet cirka tre kilometer.

Risk och säkerhet
Väg 62 som löper i anslutning till området är
rekommenderad väg för farligt gods.
Vad gäller riskerna förknippade med farligt
gods så bedöms idrottsanläggningar normalt
kunna placeras 70 meter från vägen utan krav
på vidare åtgärder. Skid- och löpspår bedöms
normalt kunna placeras 30 meter från vägen.
Närheten väg 62 gör också att de östra delarna
av LIS-området är utsatta för buller.

Rekommendationer
•

Hela området kring Skivtjärn är utpekat som
Friluftsområde av kommunen. Allmänhetens
tillgång till stranden är god.
En utveckling av verksamheten kring badplatsen och skidstugan bedöms vara positiv för
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och
rekreation.

•

Dispens från strandskyddet lämnas för åtgärder som syftar till att utveckla friluftsverksamheten.
Vid tillståndsgivning tas särskild hänsyn till
närheten till väg 62 med avseende på buller och transporter av farligt gods.

Teknisk försörjning
Befintliga fastigheter har kommunalt vatten
men enskilt avlopp.

Service och kommunikationer
Närmaste utbud av såväl kommersiell som
offentlig service finns i Deje tätort cirka tre
kilometer mot sydöst.
LIS-området ligger i anslutning till väg 62 cirka
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Smårissjön
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

7930 m

140+370 m

2

Allmän beskrivning
Smårissjön är belägen knappt två kilometer
sydväst om Deje tätort. Väster om sjön ligger
Dömle herrgård med hotell-, konferens- och
restaurangverksamhet samt Dömle golfbana.
I övrigt omges sjön mestadels av skogsklädda
höjder. I öster är landskapet bitvis något
flackare och här når jordbruksmarken fram till
sjön.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra en utvidgning av verksamheten kring Dömle herrgård
ner mot vattnet.
En utökning av verksamheterna bedöms bidra
till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga
kommun.
Ytterligare ett syfte är att kunna uppföra nya
bostäder söder om herrgården. Totalt beräknas
10-15 nya bostäder kunna uppföras inom området. Lämplig typ av bebyggelse är friliggande
enbostadshus.
Fler bostäder i området kring Dömle herrgård
bedöms långsiktigt bidra till att upprätthålla
serviceunderlaget i Forshaga kommun.

Naturmiljö
Mellan herrgården och sjön växer större lövträd
i ett parkliknande landskap. Bitvis består marken av klippta gräsmattor och bitvis har den
mer ängs- eller betesmarkskaraktär. Mot norr
breder golfbanans klippta gräsmattor ut sig
och mot söder är karaktären mer igenväxande
betesmark med stora inslag av ris och sly samt
enstaka större träd.

sandstrand närmast vattnet. Båda de föreslagna LIS-områdena ligger inom landskapsbildsskydd som sträcker sig 150 meter in på land
och 150 meter ut i vattnet. Landskapsbildsskyddet gäller runt hela Smårissjön.
Ett par hundra meter norr om LIS-områdena
finns ett större skogsområde med naturvårdsavtal. Området, som beskrivs som naturskogsartad lövskog, fortsätter runt norra viken
av Smårissjön och vidare ner på östra sidan.
Längst in i norra viken finns två mindre områden, ett på var sida av viken, som av Skogsstyrelsen är utpekade som nyckelbiotoper för
vitryggig hackspett. Båda dessa nyckelbiotoper
ligger inom området för naturvårdsavtalet.
I närheten av de föreslagna LIS-områdena och
herrgården finns även ett stort antal träd,
främst ekar, som är utpekade i SLU:s trädportal.

Längs strandkanten löper ett smalt vassbälte.
Precis nedanför herrgården är vassbältet ersatt
av en badplats med gräsmatta och en mindre
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Längre från LIS-områdena återfinns ytterligare
utpekade områden, främst våtmarker, sumpskogar samt ängs- och hagmarker.
Runt Smårissjön gäller generellt strandskydd på
100 meter.
Sjöns ekologiska status är bedömd som måttlig
på grund av övergödning och syrefattiga förhållanden. Den kemiska statusen är god med
undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Smårissjön är negativt påverkad av
fysiska förändringar som till exempel dikning,
invallning eller sjösänkning.
Enligt nu gällande MKN ska sjön uppnå god ekologisk status år 2027 och god kemisk status ska
bibehållas och får inte försämras.
En utveckling av verksamheten bedöms inte
påverka de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö
Miljön kring Dömle herrgård är utpekad i länsstyrelsens kulturmiljöprogram Ditt Värmland.
Miljön omfattar såväl herrgården som platserna
för Dömle övre och nedre hammare. Även det
område mellan herrgården och vattnet som
föreslås som LIS-området ingår i den utpekade
miljön.
Med anledning av utpekandet i Ditt Värmland
har Forshaga kommun låtit upprätta områdesbestämmelser över området kring Dömle
herrgård. Syftet med områdesbestämmelserna
är att värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Båda de föreslagna LIS-områdena omfattas
av dessa områdesbestämmelser.
Områdesbestämmelserna bör användas för att
vägleda detaljplanering av området för att
säkerställa hänsyn till värdefulla kulturmiljöer. Bestämmelserna säkerställer även att de
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas och
bevaras vid eventuell lovgivning innan området
är detaljplanelagt.
Strax norr om det norra LIS-området, på nuvarande golfbana, finns uppgift om en tidigare

by-/gårdstomt. De båda hammarplatserna är
utpekade fornlämningar. Platsen för den norra
hammaren ligger cirka 700 meter från det
norra LIS-området medan det är knappt 200
meter från den södra hammarplatsen till det
södra LIS-området.
I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom de föreslagna LISområdena eller i deras omedelbara närhet. En
utbyggnad av området ska ske med hänsyn till
de utpekade kulturmiljövärdena.

Friluftsliv och rekreation
Intill området finns såväl golfbana som slalombacke och på Smårissjön och Dömleån finns
goda möjligheter att paddla kanot. Golfbanan
erbjuder 18 hål och ligger i direkt anslutning
till LIS-områdena. Dömlebacken är 350 meter
lång med en fallhöjd på cirka 65 meter.
Smårissjön är även en populär fiskesjö som
ingår i Vistens fiskevårdsområde. Här fiskas till
exempel abborre, gädda, siklöja och mört.
Allmänhetens tillgång till stranden är god.
En utveckling av verksamheten bedöms som
helhet vara positiv för allmänhetens möjligheter till friluftsliv och rekreation. Dock krävs
hänsyn vid utformning av bebyggelse och verksamheter för att inte allmänhetens tillgång till
stranden ska bli sämre.
Anordning av båtplats kan bli aktuell vid byggnation i strandnära läge. Möjligheten till detta,
bland annat vad gäller påverkan på eventuella
värdefulla vattenmiljöer, behöver i de fall det
blir aktuellt utredas vidare.

Teknisk försörjning
Befintliga fastigheter har enskilt vatten och
avlopp. Dessa kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt fiber.
Med tanke på sjöns ekologiska status behöver
avloppsfrågan lösas på ett tillfredsställande
sätt för att en utökning av bebyggelsen kring
Smårissjön ska vara möjlig. Nytillkommande
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bebyggelse får inte innebära en sådan belastning på sjön att vattenstatusen försämras eller
förhindras från att förbättras.

Service och kommunikationer
LIS-områdena ligger cirka fem kilometer från
centrala Deje. I Deje tätort finns tillgång till
kommersiell och offentlig service. Vårdcentral
finns i Forshaga. Planerat bebyggelsetillskott
syftar till att stärka serviceunderlaget framförallt i Deje.
Närmsta hållplats finns längs med väg 62, cirka
fyra kilometer från LIS-områdena.
Gång- och cykelvägsanslutning till området
saknas.

Risk och säkerhet
Inom de föreslagna LIS-områdena finns inga
kända förhållanden som indikerar förhöjd risk
ur något avseende.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Områdena detaljplaneläggs och i planarbetet
tas särskild hänsyn till:
• allmänhetens tillgång till stranden,
• möjlighet till båtplats samt eventuell lokalisering av denna,
• områdets kulturmiljövärden,
• tillfredsställande vatten- och avloppslösningar, och
• förekomst av markradon.
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Visten
Strand-

Meter strand-

Meter LIS-

Antal

skydd

linje

område

LIS

100 m

38 87011 m

140+2520m

2

Allmän beskrivning
De förslagna LIS-områdena ligger vid sydöstra
delen av Visten och sträcker sig från Doktorudden i söder till strax norr om Edsviken i norr.
1) Strandlinje inom Forshaga kommun.

Visten är den största sjön i Forshaga kommun
och även en av de större sjöarna i Värmland.
Inom området finns i dag ett flertal fritidshus
och några permanentbostäder. Längst i söder
finns en kommunal badplats.
Terrängen längs strandområdet sluttar bitvis
ganska brant ner mot vattnet medan på andra
ställen når det plattare jordbrukslandskapet
ända fram till sjön.

Områdets syfte
Syftet med det norra LIS-området är att möjliggöra en omvandling av fritidshusbebyggelsen
till permanentboende. Till detta kommer även
en viss förtätning med ytterligare bostadsbebyggelse.

Naturmiljö

Totalt beräknas 10-15 nya bostäder kunna uppföras inom området. Lämplig typ av bebyggelse
är friliggande enbostadshus.

Längre söder ut på Dunderbergets relativt
branta sluttningar återfinns två nyckelbiotoper.
Den norra av dessa ligger i en brant sluttning
och innehåller en hög andel död ved vilket gör
att den har en värdefull kryptogamflora. Denna
nyckelbiotop ligger ett 60-tal meter öster om
LIS-området. Den södra nyckelbiotopen ligger
på Dunderbergets östsida, cirka 200 meter från
det föreslagna LIS-området.

En omvandling och komplettering av fritidshusområdet bedöms långsiktigt bidra till att
upprätthålla serviceunderlaget i Forshaga kommun.
LIS-området i söder syftar till att möjliggöra en
utvidgning av verksamheten vid badplatsen vid
Arnäs.
Verksamheten bedöms i en framtid kunna bidra
till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga
kommun.

Norra delen av det föreslagna LIS-området för
bostäder omfattas av landskapsbildsskydd och
strax norr om området har Skogsstyrelsen pekat ut en sumpskog.

Längre söder ut, cirka 200 meter öster om
LIS-området, finns en mindre sumpskog som är
utpekad av Skogsstyrelsen.
Artportalen identifierar flera fridlysta och rödlistade arter i eller i närheten av LIS-området,
vilket måste beaktas vid en detaljplanering av
området.
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Vid LIS-områdena gäller generellt strandskydd
på 100 meter. I övrigt gäller både generellt och
utökat strandskydd kring Visten.
Sjöns ekologiska och kemiska status är måttlig
med undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Visten är även negativt påverkad av
fysiska förändringar som till exempel dikning,
invallning eller sjösänkning.
Enligt nu gällande MKN ska sjön uppnå god ekologisk status år 2021 och god kemisk status ska
bibehållas och får inte försämras.
Visten är vattentäkt för Forshaga kommun.
En utbyggnad av området bedöms inte påverka
de utpekade naturvärdena negativt. En omvandling och komplettering av fritidshusområdet som innebär en anslutning till kommunens
vatten- och avloppsnät bedöms bidra till att
säkerställa kommunens vattentäkt.

Kulturmiljö
Inom det norra LIS-området finns två gravhögar
registrerade som fornlämningar, Övre Ullerud
4:1 och 4:2. Den ena gravhögen, Övre Ullerud
4:1, är cirka 7 meter i diameter och 0,7 meter
hög, den andra är förstörd och vid besiktning
1993 fanns inga spår kvar av högen.
Något längre söder ut finns en plats där det
enligt uppgift ska ha funnits bebyggelse i äldre
tider. Några synliga lämningar av denna bebyggelse finns dock inte. Öster om LIS-området
finns ett flertal by-/gårdstomter vilka är bedömda som övriga kulturhistoriska lämningar.
I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom de föreslagna LISområdena eller i deras omedelbara närhet.
En omvandling och komplettering av fritidshusområdet samt en utvidgning av verksamheten
vid badplatsen bedöms inte påverka de kulturvärden som identifierats inom området.

Friluftsliv och rekreation
Visten är en stor sjö som erbjuder goda möjligheter till båtliv och många av fritidshusen har
tillgång till privata båtplatser i anslutning till
den egna fastigheten.
Anordning av ytterligare båtplatser kan bli
aktuell i samband med byggnation i strandnära
läge. Möjligheten till detta, bland annat vad
gäller påverkan på eventuella värdefulla vattenmiljöer, behöver i de fall det blir aktuellt
utredas vidare.
Södra och mellersta delen av LIS-området som
är avsett för bostäder gränsar i öster till friluftsområdet kring Skivtjärn. Även i norr finns
skogsområden i anslutning till LIS-området.
Badplatsen i södra området består av en klippt
gräsmatta med en remsa sandstrand närmast
vattnet. Vid badplatsen finns även omklädningsrum och toalett.
En utveckling av verksamheten kring badplatsen bedöms vara positiv för allmänhetens
möjligheter till friluftsliv och rekreation. Dock
kan en oförsiktig omvandling och komplettering
av fritidshusområdet påverka allmänhetens
tillgång till stranden.

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten är framdraget till området
men alla fastigheter är inte anslutna. Kommunalt avlopp saknas.
Då Visten utgör råvattentäkt för Forshaga kommun behöver vatten- och avloppsfrågan lösas
på ett tillfredsställande sätt för att en utökning av bebyggelsen ska vara möjlig. Nytillkommande bebyggelse får inte innebära att Vistens
funktion som råvattenintag äventyras.
Från väg 62 löper smala grusvägar de sista 8001000 metrarna fram till LIS-områdena.

Service och kommunikationer
LIS-områdena ligger tre och en halv till fem
kilometer från centrala Deje och drygt en kilomenter från väg 62. I Deje tätort finns tillgång

ANTAGANDEHANDLING

77

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN
till kommersiell och offentlig service. Vårdcentral finns i Forshaga. Planerat bebyggelsetillskott syftar till att stärka serviceunderlaget
framförallt i Deje.
Värmlandstrafiks linjer Munkfors-Karlstad stannar vid hållplatserna Dömlevägen, Hedegården
och Hagen längs väg 62.
Gång- och cykelväg till Deje tätort ansluter till
LIS-områdets södra del. Avståndet till de centrala delarna av Deje är drygt tre kilometer.
Boende i området förutsätter tillgång till bil.

Risk och säkerhet
Visten är råvattentäkt för Forshaga kommun
och omfattas av skyddsbestämmelser. En utbyggnad av LIS-området för bostäder får inte
öka miljöbelastningen på vattentäkten.
Forshaga kommun har ingen översiktlig kartering över riskområden för markradon. Frågan
angående radonhalter och eventuella åtgärder
vid nybyggnation bör beaktas vid detaljplanering av området.

Rekommendationer
Områdena detaljplaneläggs och i planarbetet
tas särskild hänsyn till:
• allmänhetens tillgång till stranden,
• hänsyn till fridlysta och rödlistade arter och
planläggningens påverkan på deras livsförutsättningar,
• behov av båtplatser, lokalisering av dessa
samt möjligheten till gemensamma lösningar,
• riskfrågor kopplade till vattentäkten,
• tillfredsställande vatten- och avloppslösningar, och
• förekomst av markradon.
Vid enstaka byggnation kan lovgivning utan
detaljplan medges.
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utlopp strax nordöst om Mölnbacka samhälle. I
dag finns här en badplats inom det västra området och en sjösättningsramp för mindre båtar
inom det östra. Inom båda områdena finns
vindskydd och grillplats.

Områdets syfte
Syftet med LIS-områdena är att göra det
möjligt att utveckla badplatsen och skapa möjligheter till utveckling av verksamheter kring
båtliv och fritidsfiske.
Verksamheterna bedöms i en framtid kunna
bidra till positiva sysselsättningseffekter i Forshaga kommun.

Naturmiljö
Västra Örten är en stor sjö på gränsen mellan Forshaga och Karlstads kommuner. Stora
delar av sjön utgör område av riksintresse för
naturvården. Riksintresseområdet består av
ett landskap präglat av hyperitberg som är en
karaktäristisk naturtyp för de centrala delarna
av Värmland. Utpekat LIS-område ligger strax
söder om riksintresset och föreslagen utveckling anses inte påverka dess värden.
I anslutning till sjön finns ett flertal naturreservat och nyckelbiotoper. Strax väster om området återfinns även ett lövskogsområde med
naturvårdsavtal samt en äng som uppmärksammats i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.
Landskapet kring sjön utgörs huvudsakligen av
kuperad skogsmark. Den hyperitrika berggrunden gör marken näringsrik vilket ger en frodig
och artrik vegetation.
LIS-områdenas norra gräns ligger cirka 70

meter söder om gränsen till riksintresset. Inom
LIS-området finns inga utpekade naturintressen.
Det västra området utgörs dels av badplatsens
klippta gräsytor och dels av röjda hagmarksliknande områden med gles lövskog. De senare
delarna är småkuperade med inslag av berg i
dagen.
Det östra området består till största delen av
en platt delvis uppgrusad vändplan/parkering. Mot norr är ytan glest bevuxen av större
granar, tallar och björkar. Mot öster sluttar
marken ganska brant uppåt och här växer en
tät granskog.
Vid LIS-områdena gäller utökat strandskydd. I
övrigt gäller både generellt och utökat strandskydd kring Västra Örten.
Sjöns ekologiska status är bedömd som otillfredsställande på grund av övergödning och
syrefattiga förhållanden. Den kemiska statusen
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är god med undantag av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Enligt nu gällande MKN ska
sjön uppnå god ekologisk status år 2021 och
god kemisk status ska bibehållas och får inte
försämras.

bevaras vid eventuell lovgivning i området.

Västra Örten är negativt påverkad av fysiska
förändringar som till exempel dikning, invallning eller sjösänkning.

En utveckling av verksamheterna bedöms inte
påverka de identifierade kulturvärdena negativt.

En utveckling av verksamheterna bedöms inte
påverka de identifierade naturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation

Kulturmiljö
Mölnbacka är utpekat såväl i det kommunala
kulturmiljöprogrammet som i länsstyrelsens
kulturmiljöprogram Ditt Värmland. Dock omfattas de föreslagna LIS-områdena bara av det
kommunala kulturmiljöprogrammet. På östra
stranden finns, strax norr om området, två
fornlämningar från tidigare boplatser.

I övrigt finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturvärden inom de föreslagna LISområdena eller i deras omedelbara närhet.

Västra Örten är en omtyckt fiskesjö. Här finns
bland annat abborre, gädda och gös. Östra
LIS-området är iordningställt med rastmöbler,
bryggor, parkering och sjösättningsramp för
sportfisket. Västra Örten utgör ett eget fiskevårdsområde.
Badplatsen i det västra området består av en
klippt gräsmatta med en remsa sandstrand
närmast vattnet. Vid badplatsen finns även
vindskydd, brygga och omklädningsrum.

Kring vägbron i södra området finns uppgifter om att det tidigare ska ha funnits en
stångjärnshammare. Av denna finns inte några
synliga spår.

Områdena passeras även av en lokal vandringsled, Kulturstigen, som är fem kilometer lång.

Under flottningsperioden utgjorde det östra
området vid nuvarande sjösättningsrampen bas
för flottningsaktiviteterna kring sjön. Här fanns
rastkoja och en angöringsplats för de bogserbåtar som användes på sjön. Den lilla viken norr
om vändplatsen har även använts som badplats
och det har funnits ett mindre kallbadhus på
platsen. Både badplatsen och kallbadhuset var
kopplade till den pensionatsrörelse som drevs i
Mölnbacka herrgård.

En utveckling av verksamheterna bedöms
gynna allmänhetens möjligheter till friluftsliv
och rekreation.

Med anledning av utpekandet i Ditt Värmland
har Forshaga kommun låtit upprätta områdesbestämmelser över området kring Mölnbacka.
Syftet med områdesbestämmelserna är att
värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Hela det föreslagna LIS-området omfattas av
dessa områdesbestämmelser.

Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning
till Mölnbacka herrgård cirka 200 meter söder
om området. Fibernät finns i Mölnbacka.

Områdesbestämmelserna säkerställer att de
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas och

Allmänhetens tillgång till stranden är god.

Anordning av båtplats kan bli aktuell och
möjligheten till detta, bland annat vad gäller
påverkan på eventuella värdefulla vattenmiljöer, behöver i de fall det blir aktuellt utredas
vidare.

Teknisk försörjning

De båda LIS-områdena nås enkelt med bil.

Service och kommunikationer
De föreslagna LIS-områdena ligger cirka nio kilometer från centrala Deje. I Deje tätort finns
tillgång till kommersiell och offentlig service.
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Vårdscentral finns i Forshaga.
Närmaste busshållplats finns på Dejefors i Deje
tätort, cirka sju kilometer från området. Anslutning till gång- och cykelvägnät saknas.

Risk och säkerhet
Inom de föreslagna LIS-områdena finns inga
kända förhållanden som indikerar förhöjd risk
ur något avseende.

Rekommendationer
•

•

•
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Dispens från strandskyddet lämnas för
åtgärder som syftar till att utveckla verksamheten vid badplatsen och kring sjösättningsrampen.
Möjlighet till båtplats samt eventuell
lokalisering av denna bör utredas i de fall
frågan blir aktuell.
Vid tillståndsgivning tas särskild hänsyn till
eventuell påverkan på riksintresseområdet
samt övriga natur- och kulturvärden i anslutning till de föreslagna LIS-områdena.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Icke-teknisk sammanfattning
Forshaga kommun har tagit fram ett tillägg
till översiktsplanen. Syftet med tillägget är
att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
Planförslaget omfattar 24 LIS-områden kring
tio sjöar och vattendrag. LIS-områdena är
avsedda för nya bostäder som kan bidra till att
utveckla serviceunderlaget samt för nya, och
utvecklingen av befintliga, verksamheter för
friluftslivet och turismen som kan ge positiva
sysselsättningseffekter.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är
en del av miljöbedömningen av tillägget till
översiktsplanen. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera, beskriva och
bedöma den betydande miljöpåverkan som ett
genomförande av tillägget kan antas medföra,
dvs. en exploatering av föreslagna LIS-områden
jämfört med ett nollalternativ. Nollalternativet
baseras på den utveckling som gällande planer
medger.
Nedan sammanfattas effekterna och konsekvenserna för berörda miljöaspekter.

Landsbygdsutveckling
Ett genomförande av planförslaget innebär att
fler människor kan erbjudas attraktiva boendemiljöer i vattennära lägen. Långsiktigt kan det
ge ett ökat underlag till service och kollektivt
resande på landsbygden. Planförslaget innebär
också att det ges möjlighet för verksamheter
inriktade mot turism och friluftliv att etablera
sig eller att redan etablerade verksamheter ges
möjlighet att utvecklas och öka i attraktivitet.
Ett fullt genomförande av planförslaget med
upp till 180 nya bostäder samt etablering av
upp till åtta nya verksamheter för turism och
friluftsliv, så väl som utveckling av existerande
verksamheter, bedöms ge stora positiva konsekvenser för landsbygdsutvecklingen.

Naturmiljö

tidigare oexploaterad natur och jordbruksmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Det
innebär också exploatering inom riksintresset
Klarälvens nedre lopp samt i anslutning till två
särskilt värdefulla vatten; Klarälvens nedre
lopp och Blysjön.
Vidare tas ett skogsområde som pekats ut som
Skog med höga sociala värden i anspråk vid det
föreslagna LIS-området Älvkroken på Västra
Dejefors.
Vad gäller de sjöar som har måttlig ekologisk
status på grund av övergödning innebär en
utbyggnad med fler bostäder att avloppsfrågan
behöver utredas och åtgärdas. En sådan utveckling kommer att leda till att belastningen
på sjöarna vad gäller utsläpp som bidrar till
övergödningen minskar.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ge
måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön.

Kulturmiljö
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms
främst kunna få negativa konsekvenser för kulturmiljön kring Hedås by söder om Skived och
för miljön kring Dömle herrgård.
För resten av de föreslagna LIS-områdena
bedöms planförslaget ge obetydliga negativa
konsekvenserna för kulturmiljön.

Friluftsliv och rekreation
Planförslaget innebär i några fall att tidigare
otillgängliga strandområden blir mer tillgängliga medan i andra områden riskerar de
att uppfattas som mer privata. I fyra fall är
LIS-områdena utpekade för att kunna utveckla
verksamheten kring kommunala badplatser.
I ett fall, området Älvkroken på Västra Dejefors, innebär planförslaget att delar av en
tätortsnära rekreationsskog med höga sociala
värden tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
LIS-området utgörs dock endast av en begränsad del av rekreationsskogen.

En utveckling enligt planförslaget innebär att
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Vid all planläggning och tillståndsgivning i de
föreslagna LIS-områdena ska allmänhetens
tillgång till stranden tryggas genom att det
område närmast stranden som behövs för att
säkerställa fri passage för allmänheten och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
inte ska omfattas av beslutet att upphäva eller
ge dispens från strandskyddet.
Sammantaget görs bedömningen att planförslaget, med undantag för området Älvkroken,
innebär små negativa konsekvenser för friluftsliv och rekreation.

Teknisk försörjning
En utbyggnad enligt planförslaget innebär med
största sannolikhet att ytterligare områden
ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Inom
andra områden kommer avloppsfrågan att ges
en mer långsiktigt hållbar lösning genom lokala
gemensamhetsanläggningar eller enskilda lösningar som uppfyller dagens miljökrav.

Bebyggelse på låglänta strandavsnitt riskerar
att översvämmas vid höga flöden eller dammhaverier. De flesta av de föreslagna LIS-områdena längs Klarälven är högt belägna men vissa
av områdena består även av låglänta partier.
Exploatering i de låglänta delarna bedöms leda
till måttliga negativa konsekvenser om inte
bebyggelsen och markförhållandena anpassas
till översvämningsrisken.

Sammanfattningsvis bedöms ett genomförande
av planförslaget innebära måttliga positiva
konsekvenser för den tekniska försörjningen då
flera områden redan i dag är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Planförslaget innebär även viss exploatering
i närheten av väg 62 av främst verksamheter.
Beaktas gällande riktlinjer vid planeringen av
dessa verksamhetsområden bedöms etableringarna högst leda till små negativa konsekvenser
för risk- och säkerhetsförhållandena.

Service och kommunikationer

Sammanfattning

Planförslagets tillskott på 120-180 nya bostäder
bedöms ge möjlighet till cirka 250-600 nya
invånare i kommunen vilket i sin tur ger både
ökade skatteintäkter och ökad köpkraft inom
kommunen. Skatteintäkterna ger utrymme för
ökad eller bibehållen offentlig service medan
köpkraften gynnar utbudet av kommersiell
service.

Planalternativet medför sammanfattningsvis
att vissa värden riskerar att påverkas negativt,
mer så än i nollalternativet. Ett genomförande
bedöms dock ej medföra betydande miljöpåverkan. Planalternativet innebär dock att möjligheterna för landsbygdsutveckling påverkas
positivt genom ett ökat underlag för offentlig
och kommersiell service samt arbetstillfällen.

Sammantaget bedöms detta ge måttligt positiva konsekvenser för, i huvudsak, serviceutbudet inom kommunen.

Bakgrund

Risk och säkerhet
En utbyggnad enligt planförslaget innebär att
mark i närheten av Klarälven tas i anspråk
för byggnation och utveckling av verksamheter. Vad gäller ras- och skredrisken så är de
osäkra förhållandena längs älven väl kända
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vilket innebär att alla nybyggnationer och
andra exploateringar kommer att föregås av
geotekniska undersökningar. Dessa undersökningar kommer att visa vilka eventuella markoch grundläggningsarbeten som erfordras i de
enskilda fallen. En utbyggnad och exploatering
kommer alltså att innebära att områden längs
Klarälven med osäker stabilitet undersöks och
eventuellt stabiliseras. Detta bedöms medföra
måttliga till stora positiva konsekvenser för
risk- och säkerhetsförhållandena.

Forshaga kommun har tagit fram ett tillägg
till översiktsplanen. Syftet med tillägget är
att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
De utpekade områdena är vägledande vid
den efterföljande prövningen i det enskilda
fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid
bedömningen av om ett upphävande av eller
en dispens från strandskyddet avser ett område
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som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § miljöbalken.

att det även kan krävas ett tredje alternativ i
form av exempelvis förkastade LIS-områden.

Planförslaget omfattar 24 LIS-områden kring tio
sjöar och vattendrag. LIS-områdena är avsedda
för nya bostäder som kan bidra till att utveckla
serviceunderlaget och för nya, och utveckling
av befintliga, verksamheter för friluftslivet och
turismen som kan ge positiva sysselsättningseffekter.

Länsstyrelsen anser att den geografiska avgränsningen primärt bör omfatta Forshaga
kommun, men att den kan variera beroende på
olika miljöaspekter. Vidare kan den geografiska
avgränsningen bero på angränsande kommuners LIS-områden.

Planförslaget utgör en ändring av översiktsplanen för att tillgodose ett särskilt allmänt
intresse, genom ett tillägg för områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Behovsbedömning
När en plan upprättas ska en behovsbedömning
göras där det bedöms om genomförandet av
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om genomförandet av planen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där den
betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs
och bedöms.
Det primära syftet med en miljöbedömning är
att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas.
Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) ska genomförandet av en översiktsplan och därmed även ett
tillägg till översiktsplanen nästan undantagslöst
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Detta på grund av tilläggets geografiska utbredning och för att det anger förutsättningar
för en eller flera sådana verksamheter som
listas i bilaga 2 och 3 i MKB-förordningen, vilka
som huvudregel alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan.

Avgränsningssamråd

Den sakliga avgränsningen bedömer länsstyrelsen bör innefatta följande:
• naturmiljö,
• landsbygdsutveckling,
• friluftsliv,
• kulturmiljö (inklusive landskapsbild),
• risk och säkerhet (ras, skred, översvämning),
• teknisk infrastruktur (vägar, vatten och
avlopp, bredband, telefoni), samt
• miljökvalitetsnormer för vatten och vattentäkter.
Den tidsmässiga avgränsningen bör enligt länsstyrelsen lämpligen vara samma tidsperspektiv
som en översiktsplan har, dvs. ca 10-20 år.

Avgränsning
Geografisk avgränsning
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt Forshaga kommun. Den geografiska avgränsningen kan dock variera beroende
på olika miljöaspekter och kan därför omfatta
både mindre och större geografiska områden
än Forshaga kommun. För en del aspekter,
såsom miljökvalitetsnormer för vatten, är det
geografiska påverkningsområdet större. För
andra miljöaspekter, såsom landskapsbild, är
det geografiska påverkningsområdet mindre.
I den mån det är möjligt, rimligt och relevant
behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även
dessa aspekter.

Samråd avseende miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har genomförts med länsstyrelsen 2014-06-23. Länsstyrelsen bedömer att det
i de flesta fall inte är tillräckligt med två alternativ, ett nollalternativ och planförslaget, utan
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Saklig avgränsning
Mot bakgrund av genomfört avgränsningssamråd med länsstyrelsen avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen sakligt till följande
miljöaspekter:
• landsbygdsutveckling,
• naturmiljö,
• kulturmiljö,
• friluftsliv och rekreation,
• teknisk försörjning,
• service och kommunikationer, och
• risk och säkerhet.
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla de uppgifter som är rimliga
med hänsyn till bl.a. planens innehåll och
detaljeringsgrad. I och med att planförslaget
utgör ett tillägg till översiktsplanen beskrivs
effekterna och konsekvenserna för ovanstående miljöaspekter på en övergripande strategisk
nivå. Vissa frågor kan bedömas bättre i samband med efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Tidsmässig avgränsning
Planförslagets tidsperspektiv sträcker sig till
2030. Detta utgör i huvudsak även den tidsmässiga avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen. Den tidsmässiga avgränsningen kan
dock variera beroende på olika miljöaspekter
och kan därför sträcka sig både kortare och
längre än planförslagets tidsperspektiv.

Alternativ
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd.
Med hänsyn till detta bedöms två alternativ,
ett nollalternativ och planförslaget, utgöra
rimliga alternativ för miljökonsekvensbeskrivningen.

Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen inom kommunen om tillägget till
översiktsplanen inte genomförs. Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen begränsas
till den utveckling som gällande planer, dvs.
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översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser, medger.

Planförslag
Planförslaget omfattar 24 LIS-områden kring
tio sjöar och vattendrag. Inom de utpekade
områdena bedöms ca 120-180 nya bostäder
kunna byggas. Vidare bedöms ca fyra intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet
och turismen kunna utvecklas och ca åtta nya
verksamheter för friluftslivet och turismen
kunna etableras.

Bedömning av alternativen
Bedömningen av nollalternativets och planförslagets effekter och konsekvenser har
genomförts i samband med upprättandet av
samrådshandlingen. Bedömningen av vad som
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan har skett med stöd av 6 kap. miljöbalken
och MKB-förordningen.
Till grund för bedömningen av effekter och
konsekvenser används relevanta nationella,
regionala, kommunala och lokala bedömningsgrunder såsom miljökvalitetsmål, miljömål,
miljökvalitetsnormer, riktvärden samt utpekade nationella, regionala och lokala värden.
Konsekvenserna delas in i obetydliga, små,
måttliga, stora eller mycket stora konsekvenser, vilka kan vara positiva eller negativa.
Konsekvenserna kan även vara direkta eller indirekta, kumulativa, läkbara eller irreparabla,
vändbara eller irreversibla samt kortsiktiga
eller långsiktiga.
Obetydliga konsekvenser
Inga nämnvärda konsekvenser.
Små konsekvenser
Konsekvenser för lokala intressen.
Måttliga konsekvenser
Konsekvenser för kommunala intressen.
Stora konsekvenser
Konsekvenser för regionala och nationella
intressen.
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Mycket stora konsekvenser
Konsekvenser för nationella och europeiska
intressen.
Bedömningsstegens olika konsekvenser används
i ett första steg som ett riktmärke. Därefter
vägs omfattning av påverkan och effekter in,
vilket leder till en samlad bedömning av konsekvenser.
Problem som har uppstått i samband med att
uppgifterna sammanställdes har främst berott
på brist på underlag och kunskap om befintliga
miljöförhållanden och miljöproblem.

Bedömning av alternativens effekter och konsekvenser
Naturmiljö
I planförslaget pekas 24 LIS-områden ut. De
flesta fallen innebär en förtätning och utökning
av tidigare ianspråktagna bebyggelseområden
eller områden avsedda för verksamheter kopplade till rekreation och friluftsliv. Endast i ett
fåtal fall tas tidigare ej exploaterade natur- eller jordbruksområden i anspråk.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Lagskyddad natur är till exempel riksintresseområden, naturreservat, natura 2000-områden,
biotopskyddsområden, strandskyddsområden
samt områden med landskapsbildsskydd.
Av de föreslagna LIS-områdena berörs områdena längs Klarälven söder om Dejeforsen av
riksintresset Klarälvens nedre lopp vars syfte
är att värna klarälvslaxens och klarälvsöringens
möjlighet till reproduktion. Aktuella områden
är Öna, Forsnäs, Bengtsbol, Hedås och Dyvelsten samt Abborrtjärn och Acksjön, även om de
två sistnämnda inte ligger vid Klarälven. Det
är inte bara vattenområdena som är viktiga att
skydda från fysisk påverkan, även skogsavverkningar längs stränderna kan medföra att
naturvärdena, det vill säga, reproduktionsförutsättningarna för laxen och öringen skadas.
Kommunens andra stora område av riksintresse för naturvården är Örtensjöarna. Det
föreslagna LIS-området vid Västra Örten ligger

cirka 100 meter utanför riksintresseområdet.
Landskapsbildsskydd är en gammal form av
skydd för landskapsbilden med stöd av naturvårdslagen §19 i dess lydelse före 1 januari
1975. Skyddsformen förordnades av länsstyrelsen för vissa områden för att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kunde
påverka landskapsbilden negativt. Även om
begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller fortfarande bestämmelserna i de
berörda områdena så länge länsstyrelsen inte
beslutat om något annat. Landskapsbildsskydd
berör de föreslagna LIS-områdena vid Smårissjön och Västra Örten. Landskapsbildsskyddet
gäller 150 meter upp på land och 150 meter ut
i vattnet.
Förutom strandskydd, riksintresseområden och
landskapsbildsskydd berör de utpekade LISområdena ingen annan lagskyddad natur. LISområdena omfattas dock av andra utpekanden,
skydd och bedömningar. Dessa beskrivs nedan.
Klarälvens nedre lopp är också utpekat av
Naturvårdsverket och Fiskeriverket som särskilt
värdefullt vatten ur natur- respektive fiskehänseende. Naturvårdsverkets utpekande berör
samma områden som riksintresset, Fiskeriverkets ett något mindre område. Även Blysjön är
utpekat av Fiskeriverket som särskilt värdefullt
vatten.
Alla sjöar utom Acksjön, Lillsjön och Skivtjärn
har fått sin ekologiska och kemiska status
bedömda och redovisade i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Statusen redovisas i
tabellen.
Måttlig ekologisk status beror på övergödning
och syrefattiga förhållanden. Vad gäller den
kemiska statusen så överskrids EU:s gränsvärden för kvicksilver och bromerade difenyletrar
i alla ytvattenförekomster i Sverige. Föroreningarna kan härledas till nedfall av luftburna
föroreningar med både nationellt och internationellt ursprung. Negativ fysisk påverkan kan
härröras till bland annat sjösänkning, flottningsrensning, dämning och liknande arbeten.
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Sjö/vattendrag		

Ekologisk status

Abborrtjärn
Blysjön			
Emsen			
Klarälven		
		
Kvarntorpsån		
Skivtjärn			
Smårissjön		
Visten			
Västra Örten		

God			
God 1		
Måttlig 		
God 1		
Måttlig			
God 1		
Måttlig			
God 1		
		
		
		
Måttlig				
God 1		
God				God 1
Måttlig			
God 1		
Måttlig			
God 1		
Otillfredsställande
God 1		

1

Kemisk status

Fysisk påverkan
Förändring morfologi
Förändring flöde, konnektivitet,
morfologi
Förändring flöde, konnektivitet
Förändring flöde, konnektivitet
Förändring flöde, konnektivitet
Förändring flöde, konnektivitet

Kemisk status förutom kvicksilver och bromerade difenyletrar.

Tabell: Ekologisk och kemisk status för utvalda sjöar och vattendrag

En stor del av de föreslagna LIS-områdena
längs Klarälven berör tre grundvattenförekomster som följer isälvsavlagringarna längs
Klarälven samt mellan Klarälven och Nedre
Fryken. Grundvattenförekomsterna benämns
Ransäter-Fastnäs, Forshaga-Deje samt Nedre
Fryken-Klarälven. Samtliga förekomster uppfyller miljökvalitetsnormer (MKN) för god kemisk
och kvantitativ status. De LIS-områden som
berör grundvattenförekomsterna är Abborrtjärn, Ack-sjön, Lillsjön, Klarälven-Forsnäs,
Klarälven-Olsätter, Klarälven-Älvkroken och
Klarälven-Öna.
Slutligen berör tre av de utpekade LIS-områdena skogsområden som av Skogsstyrelsen pekats
ut som skog med höga sociala värden. De tre
LIS-områdena är Abborrtjärn, Klarälven-Älvkroken och Skivtjärn.
Nollalternativ
Totalt sett medför nollalternativet sannolikt
att färre strandnära områden exploateras,
vilket är positivt för växt- och djurlivet. Nollalternativet innebär sannolikt också att några
av de föreslagna områdena inte kommer att
utredas vad gäller vatten- och avloppssituationen om de inte detaljplaneras. Något som
i en förlängning kan innebära att otillfredsställande avloppslösningar fortsatt kommer
att belasta sjöar med måttlig ekologisk status.
En detaljplaneläggning kan också medföra att
privatiserade strandavsnitt blir mer tillgängliga
för allmänheten och att enskilda brygganläggningar slås samman till ordnade gemensamma
småbåtshamnar med mindre sammanlagd påverkan på djur- och växtlivet.
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Sammantaget bedöms nollalternativet medföra
små negativa konsekvenser avseende naturmiljö.
Planförslag
En utveckling enligt planförslaget innebär att
tidigare oexploaterad natur och jordbruksmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Det
innebär också exploatering inom riksintresset
Klarälvens nedre lopp samt i anslutning till två
särskilt värdefulla vatten; Klarälvens nedre
lopp och Blysjön.
Vidare tar det föreslagna LIS-området Klarälven-Älvkroken i anspråk delar av ett skogsområde som pekats ut som Skog med höga sociala
värden av Skogsstyrelsen.
Tre av de föreslagna LIS-områdena tar vidare
landsskapsbildsskyddad mark i anspråk.
Mot detta ska ställas det faktum att ett
upphävande av eller dispens från strandskyddet inte ska omfatta det markområde som
behövs mellan strandlinjen och byggnader eller
anläggningar för att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet. Detta gäller dock inte
om en sådan användning av området närmast
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de
planerade byggnadernas eller anläggningarnas
funktion.
Vad gäller de sjöar som har måttlig ekologisk
status innebär en utbyggnad av fler bostäder
att avloppsfrågan behöver utredas och åtgärdas. En sådan utveckling kommer att leda till
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belastningen på sjöarna vad gäller utsläpp som
bidrar till övergödningen minskar.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ge
måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön.
Åtgärder
• Bevarande av vegetation inom markområdet mellan älven och bebyggelsen ägnas
särskild uppmärksamhet inom de föreslagna
LIS-områden som berör Klarälvens nedre
lopp för att värna riksintresset och de särskilt värdefulla vattnen.
• Ny bebyggelse och nya anläggningar planeras i samklang med landskapsbildsskyddets
intentioner för de föreslagna LIS-områdena
vid Smårissjön och Västra Örten.
• Vid exploatering av det föreslagna LIS-området Klarälven-Älvkroken tas stor hänsyn
till allmänhetens möjlighet till tätortsnära
rekreation.
Uppföljning
Bevarandefrågor, anpassning till landskapsbildsskyddets intentioner samt allmänhetens
möjlighet till tätortsnära rekreation beaktas
vid planläggning och tillståndsgivning.

Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Lagskyddade kulturmiljöer är riksintresseområden, fornlämningar och byggnadsminnen.
Riksintressen skyddas av miljöbalken medan
fornlämningar och byggnadsminnen skyddas av
kulturmiljölagen (KML). Inom Forshaga kommun finns inga byggnadsminnen eller områden
av riksintresse för kulturmiljövården. Dock
finns ett flertal fornminnen inom kommunen.
Inom eller i anslutning till de föreslagna LISområdena finns dock endast ett fåtal.

Inom LIS-området vid Visten finns fornlämningarna Övre Ullerud 4:1 och 4:2. Två gravhögar
varav den ena är förstörd/bortforslad. Inom
samma område finns även uppgift om en bebyggelselämning, Övre Ullerud 378. Denna är
dock inte bekräftad.
Inom LIS-området vid Västra Örten finns uppgift om en stångjärnshammare, Nedre Ullerud
158:1. Lämningen är inte närmare undersökt.
Strax norr om LIS-området ligger fornlämningen Nedre Ullerud 172:1. Utbredningen av den
senare är inte känd varför fornlämningen kan
beröra LIS-området.
Ett tjugotal meter söder om det föreslagna
LIS-området vid Acksjön löper den före detta
banvallen för Fryksta Clara Elfs jernväg, Stora
Kil 53:12. Närheten till banvallen gör att den
södra delen av LIS-området ligger inom lämningens influensområde.
Några av de föreslagna LIS-områdena berör
större kulturhistoriskt värdefulla miljöer
utpekade i både kommunala och regionala
kulturmiljöprogram. Som ett led i att skydda
LIS-område dessa miljöer har Forshaga kommun upprättat områdesbestämmelser för några
av miljöerna. De LIS-områden som berörs redovisas i tabellen nedan.
Dessutom gränsar LIS-området vid Skivtjärn i
öster till bebyggelsemiljön och odlingslandskapet kring Hedegården vilken är utpekad både
i det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt
Värmland och i det kommunala kulturmiljöprogrammet.
Nollalternativ
Ett nollalternativ bedöms ge obetydliga konsekvenser för kulturmiljön inom de föreslagna

LIS-område

Miljö i regionala
kulturmiljöprogrammet
ditt Värmland

Miljö i kommunala
kulturmiljöprogrammet

Områdesbestämmelser

Emsen		
Klarälven-Hedås
Smårissjön
Västra Örten

Övre Ulleruds Kyrka		
-				
Dömle gård
Mölnbacka			

Övre Ulleruds Kyrka
Hedås			
Dömle
		
Mölnbacka		

Ja
Ja
Ja
Ja

Tabell: Utpekade kulturmiljöer.
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LIS-områdena. Även om viss förändring kan
komma att ske så innefattas samtliga kulturmiljöer som är utpekade av det regionala
kulturmiljöprogrammet samt kulturmiljön kring
Hedås by av områdesbestämmelser med syfte
att skydda kulturmiljön.
Planförslag
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms
främst få konsekvenser för kulturmiljön kring
Hedås by och i viss mån för miljön kring Dömle
herrgård.
Planförslaget bedöms kunna innebära stora
negativa konsekvenser för kulturmiljön kring
Hedås och måttliga negativa konsekvenser för
kulturmiljön kring Dömle herrgård.
Bedömningen att den negativa konsekvensen
är lägre för kulturmiljön kring Dömle herrgård
baseras på att verksamheten kring herrgården
till stora delar är baserad på upplevelsen av
herrgårdsmiljön varför ett bevarande av kulturmiljön är en förutsättning för verksamheten.
Det föreslagna LIS-området Emsen föreslår
endast en begränsad utveckling och ligger i
utkanten av den utpekade miljön Övre Ulleruds
kyrka. Planförslaget bedöms inte påverka miljöernas kärnvärden.
Det föreslagna LIS-området Västra Örten föreslår endast en begränsad utveckling och ligger i
utkanten av den utpekade miljön Mölnbacka.
Planförslaget bedöms inte påverka miljöernas
kärnvärden.
För resten av de föreslagna LIS-områdena
bedöms de negativa konsekvenserna för kulturmiljön vara obetydliga. De fornlämningar som
finns inom eller i direkt anslutning till tidigare
nämnda LIS-områden är skyddade av kulturminneslagen.
Åtgärder
• I de föreslagna LIS-områdena vid Smårissjön och Klarälven-Hedås ägnas särskild
uppmärksamhet åt kulturmiljövärdena så

90

•

att den negativa påverkan blir så liten som
möjligt.
Områdesbestämmelser bör användas som
vägledning vid framtagande av detaljplan
för att säkerställa hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom LIS-områdena
Klarälven-Hedås och Smårissjön.

Uppföljning
Bevarandefrågorna utreds noggrant vid kommande detaljplanering och tillståndsgivning.

Friluftsliv och rekreation
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Det är bara områden av riksintresse för friluftslivet som har lagskydd och några sådana
finns inte inom Forshaga kommun. Däremot har
Forshaga i sin översiktsplan pekat ut ett antal
områden som friluftsområden. Även Skogsstyrelsen har pekat ut skog med höga sociala
värden vilka ofta är tätortsnära skogsområden
med höga rekreationsvärden.
De föreslagna LIS-områden som berör de
utpekade friluftsområdena är Skivtjärn och
Abborrtjärn. Områden utpekade som skog med
höga sociala värden berörs av de föreslagna
LIS-områdena Skivtjärn, Abborrtjärn och
Klarälven-Älvkroken.
LIS-områdena vid Skivtjärn och Abborrtjärn är
föreslagna för att befintliga verksamheter för
friluftslivet och turismen ska kunna utvecklas
och eventuella nya verksamheter för friluftslivet och turismen ska kunna etableras, varför
det är helt naturligt att dessa sammanfaller
med kommunens och Skogsstyrelsens utpekande. I fråga om Älvkroken blir det dock fråga
om motstridiga intressen då Älvkroken är föreslaget som LIS-område avsett för nya bostäder.
Då Forshaga kommun har en tydlig sportfiskeprofil utåt mot turism och utbildning men även
mot de egna invånarna är det viktigt att värna
förutsättningarna för sportfisket. Därför är
det viktigt att de föreslagna LIS-områdena tar
hänsyn till strandpartier och platser som nyttjas av sportfiskarna. Detta gäller framförallt
lättillgängliga platser som nyttjas frekvent. Å
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andra sidan kan utbyggnaden av ett LIS-område
göra tidigare otillgängliga strandpartier mer
lättillgängliga vilket underlättar för sportfisket.
Även om utpekande av ett LIS-område får
beaktas som ett särskilt skäl för att ge dispens
för eller upphäva strandskyddet innebär inte
detta att det är fritt fram att bebygga eller
på andra sätt hindra allmänhetens möjlighet
till friluftsliv och rekreation längs stranden.
Vid all planläggning och tillståndsgivning i de
föreslagna LIS-områdena ska allmänhetens
tillgång till stranden tryggas genom att det
område närmast stranden som behövs för att
säkerställa fri passage för allmänheten och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
inte ska omfattas av beslutet att upphäva eller
ge dispens från strandskyddet.
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms varken öka eller minska tillgängligheten till sjöar och vattendrag.
Planförslag
Planförslaget innebär i några fall att tidigare
otillgängliga strandområden blir mer tillgängliga medan i andra områden riskerar de
att uppfattas som mer privata. I fyra fall är
LIS-områdena utpekade för att kunna utveckla
verksamheten kring de kommunala badplatserna vid Abborrtjärn, Skivtjärn, Arnäs vid Visten
samt Västra Örten i Mölnbacka.
I ett fall, området Klarälven-Älvkroken, innebär planförslaget att delar av en tätortsnära
rekreationsskog med höga sociala värden tas i
anspråk för bostadsbebyggelse.
I övriga fall ska allmänhetens tillgång till stranden tryggas genom den remsa natur som alltid
ska sparas närmast stranden.
Sammantaget görs bedömningen att planförslaget, med undantag för området KlarälvenÄlvkroken, innebär små negativa konsekvenser
för friluftsliv och rekreation. I fallet KlarälvenÄlvkroken innebär planförslaget stora negativa
konsekvenser för friluftsliv och rekreation,
dock endast på en begränsad del.

Åtgärder
• Särskild uppmärksamhet ägnas åt allmänhetens och det rörliga friluftslivets behov
av fri passage mellan bebyggelsen och
stranden.
• Vid exploatering av det föreslagna LIS-området Klarälven-Älvkroken tas stor hänsyn
till allmänhetens möjlighet till tätortsnära
rekreation.
Uppföljning
Bevarandefrågor samt allmänhetens och det
rörliga friluftslivets behov av fri passage beaktas vid planläggning och tillståndsgivning.

Teknisk försörjning
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ett av urvalskriterierna för LIS-områden för bostäder var närhet till en större väg. LIS-områdenas lämplighet påverkas också av närhet till
annan teknisk infrastruktur så som kommunalt
vatten och avlopp samt till fiber- och elnät.
Ett flertal av de föreslagna LIS-områdena ligger
i närheten av befintliga kommunala vatten- och
avloppsledningar där det utan större problem
går att ansluta ny bebyggelse. I vissa fall är
befintlig bebyggelse inom LIS-områdena redan
ansluten till så väl vatten- som avloppsnät.
Några områden ligger relativt långt från befintliga ledningar. De områden som utmärker sig är
Blysjön, Emsen, Klarälven-Olsätter (västra delen), Lillsjön, Skivtjärn, Smårissjön och Visten.
I fallet Blysjön är avståndet till befintligt vatten och planerat avlopp i Östra Deje upp till
cirka tre kilometer för det LIS-område som
ligger längst i öster. Här försvåras anslutningen
också av den branta och steniga terrängen på
Blysjöbergets västsluttning. Det stora antalet
fritidshus och Blysjöns måttliga ekologiska
status gör det dock angeläget att se över
avloppssituationen inom området. Eventuellt
kan lokala lösningar, kommunala eller enskilda,
vara ett alternativ.
Till det föreslagna LIS-området vid Visten finns
i dagsläget endast kommunalt vatten fram-

ANTAGANDEHANDLING

91

ÖVERSIKTSPLAN FÖR FORSHAGA KOMMUN, TÖP LIS-OMRÅDEN
draget. Dock är inte alla fastigheter anslutna.
Eftersom Visten är vattentäkt för Forshaga
kommun är det även här angeläget att se över
avloppssituationen inom området. Precis som
vid Blysjön finns vissa branta partier längs
stranden där det kan vara svårt att gå fram
med landförlagda ledningar.
För LIS-området och befintlig bebyggelse kring
Dömle herrgård vid Smårissjön finns det redan
planer på kommunalt vatten och avlopp.
Området Klarälven-Öna är anslutet till kommunalt vatten men inte till avlopp. Avståndet
till kommunalt avlopp i Östra Deje är cirka 500
meter.
Vid de övriga områden som nämnts ovan är
det inte aktuellt med anslutning till kommunalt vatten och avlopp, dels beroende på att
avståndet till befintliga ledningar är för stort
men också beroende på att det rör sig om
förhållandevis få fastigheter som ska anslutas.
I dessa fall rekommenderas gemensamhetsanläggningar eller enskilda lösningar.
Även fiber finns utbyggt i närheten av flertalet
områden, undantagen är LIS-områdena vid Blysjön, Emsen, Klarälven-Olsätter (västra delen),
Klarälven-Öna, Lillsjön, Skivtjärn, Visten och
Västra Örten.
Vid Blysjön är fiber planerat till östra delen
av Östra Deje cirka en kilometer från det närmaste LIS-området. Närmaste fiber till området
vid Emsen finns vid väg 62 i söder och därifrån
finns förberedda rör fram till LIS-området.
Fiberkabel saknas dock. I Olsätter finns fiber i
anslutning till det östra området men inte i anslutning till det västra. För Klarälven-Öna och
Västra Örten finns planer på fiber i anslutning
till områdena. Vad gäller Lillsjön, Skivtjärn och
Visten finns i dagsläget inga planer på fiberanslutning.
El finns i anslutning till samtliga föreslagna LISområden.

slagna LIS-områden utom området i Visten
och området längst i nordöst vid Blysjön i
anslutning till allmän väg. Området vid Visten
betjänas av ett antal enskilda vägar från väg
62 och från Dömlevägen. Avståndet till allmän
väg är mellan en och en och en halv kilometer.
Vid Blysjön är längsta avstånd till allmän väg
cirka tre kilometer.
Nollalternativ
I och med att det redan finns planer för utbyggnad av både vatten och avlopp samt fiber
till vissa av de föreslagna områdena medför
nollalaternativet måttliga positiva konsekvenser för den tekniska försörjningen.
Planförslag
En utbyggnad enligt planförslaget innebär med
största sannolikhet att ytterligare områden ansluts till kommunalt vatten och avlopp jämfört
med nollalternativet. Inom ytterligare andra
områden kommer avloppsfrågan att ges en mer
långsiktigt hållbar lösning genom lokala gemensamhetsanläggningar eller enskilda lösningar.
Sammanfattningsvis bedöms dock inte ett genomförande av planförslaget innebära mer än
måttligt positiva konsekvenser för den tekniska
försörjningen.
Åtgärder
• Möjligheten att skapa hållbara avloppslösningar, framför allt inom de föreslagna
LIS-områdena vid Blysjön och Visten utreds
mer noggrant.
Uppföljning
Mer noggranna utredningar tas fram i samband
med planläggning och tillståndsgivning.

Service och kommunikationer
Bedömningsgrunder och förutsättningar
I Forshaga kommun är kommersiell och offentlig service koncentrerad till Forshaga och Deje
tätorter. Handel samt grundskola upp till och
med årskurs nio finns både i Deje och i Forshaga. I Olsätter finns grundskola upp till och
med årskurs sex. Vårdscentral finns i Forshaga.

Vad gäller väganslutning så ligger alla före-
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Handeln i Forshaga kommun är starkt konkurrensutsatt av handeln i Karlstads centrum
och vid Bergviks köpcentrum. Även e-handel
påverkar handeln i Forshaga kommun negativt.
Ett ökat kundunderlag som gynnar den lokala
handeln är önskvärt.

kommunen. Skatteintäkterna ger utrymme för
ökad eller bibehållen offentlig service medan
köpkraften gynnar det utbudet av kommersiell service. Sammantaget bedöms detta ge
måttliga positiva konsekvenser för, i huvudsak,
serviceutbudet.

Vad gäller kommunikationer så är det främst
de föreslagna LIS-områdena som ligger i anslutning till eller inom ”rimligt avstånd” från väg
62 eller väg 720 mellan Karlstad och Skived
som ger ett ökat underlag för kollektivtrafik.
En tumregel för att välja kollektivtrafik är att
busshållplatsen inte ligger längre bort från
hemmet än tio minuters gångavstånd samt att
hela resan dörr till dörr inte tar mer än en och
en halv gång så lång tid som med egen bil.
Övriga LIS-områden bedöms därför ligga allt för
långt från befintlig kollektivtrafik eller vara för
små för att ge underlag till nya eller utökade
turer.

Åtgärder

Det faktum att Forshaga kommun i dag har en
viss befolkningstillväxt samtidigt som det är
svårt att förutse vilka kategorier människor
som kommer att bosätta sig i de nya bostäder
som möjliggörs inom de föreslagna LIS-områdena gör att det är svårt att förutse vilken inverkan en utbyggnad av LIS-områdena kommer att
få för olika typer av offentlig och kommersiell
service.
Nollalternativ
Med hänsyn till rådande utveckling inom handeln med fortsatt utbyggnad av handeln i Karlstad och ökad e-handel bedöms ett nollalternativ innebära måttliga negativa konsekvenser
för handeln.
Övrigt utbud av offentlig och kommersiell service samt tillgång till kollektivtrafik påverkas
positivt av att Forshaga de senaste åren haft
en viss befolkningstillväxt.
Planförslag
Planförslagets tillskott på 120-180 nya bostäder
bedöms ge möjlighet till cirka 250-600 nya
invånare i kommunen vilket i sin tur ger både
ökade skatteintäkter och ökad köpkraft inom

---

Uppföljning
---

Risk och säkerhet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Inom de föreslagna LIS-områden har tre huvudsakliga riskkategorier identifierats. Dessa är:
• översvämning i Klarälven,
• ras- och skred längs Klarälven, samt
• transporter av farligt gods på väg 62.
Översvämning kan orsakas både av höga flöden
i samband med vårflod och långvariga regnperioder eller av större dammhaverier. Inom
Forshaga kommun har MSB utfört beräkningar
av 100- och 200-årsflöden samt även beräknat
ett högsta flöde. Det beräknade högsta flödet
är betydligt högre än 200-årsflödet. Samtliga
områden längs Klarälven samt området vid Acksjön drabbas av översvämning i varierande grad
vid dessa flöden. Särskilt utsatta är områdena
vid Olsätter (östra sidan), Öna och Acksjön
vilka påverkas rejält redan vid ett 100-årsflöde. Vid det beräknade högsta flödet är det
områden med höga och relativt branta strandbrinkar, så som Hedås, Älvkroken och Olsätter
(västra) som klarar sig bäst. Även Ånäskullen
klarar sig relativt bra.
Vid dammhaveri blir konsekvenserna något
värre än vid det beräknade högsta flödet.
Nästa riskkategori är ras och skred längs Klarälven. Här har Statens geologiska institut (SGI)
på uppdrag av dåvarande Räddningsverket
översiktligt inventerat stabilitetsförhållandena
längs älven och delat in området närmast älven
i två zoner. Inom zon 1 krävs att stabiliteten
bedöms med undersökningar och beräkningar
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innan byggnation eller annan förändring av
marken kan ske.
Inom zon 2 har SGI bedömt att det normalt är
tillräckligt med en erfarenhetsbaserad bedömning utförd av en geotekniker. I vissa fall anser
dock SGI att beräkningar kan behöva utföras.
Eftersom alla de föreslagna områdena längs
Klarälven ligger mer eller mindre inom zon 1
krävs att geotekniska undersökningar utförs
för att bedöma markens lämplighet och vilka
åtgärder som behövs för att marken ska kunna
bebyggas.
När det kommer till transporter av farligt gods
är det bara föreslagna LIS-områden längs väg
62 som berörs. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit
fram vägledningen Farligt gods – riskhantering
i fysisk planering för planering intill transportleder för farligt gods. Enligt vägledningen ska
en riskhanteringsprocess alltid genomföras vid
planering inom 150 meter från en transportled
för farligt gods. Som ett stöd i denna process
har en modell med fyra zoner tagits fram.
Inom zonerna rekommenderas olika markanvändningar beroende på hur risksituationen ser
ut för varje zon. Följs den rekommenderade
markanvändningen ska normalt ingen vidare
riskbedömning behöva göras.
Området 0-30 meter från riskkällan
Områden närmast transportleden bör begränsas i användning så att de inte uppmuntrar
till stadigvarande vistelse. Områden i direkt
anslutning till farligt godsleden bör inte heller
exploateras på ett sådant sätt att eventuella
olycksförlopp kan förvärras.
Inom 30 meter finns risk för mekanisk påverkan

från avkörande fordon och samtliga ADR-klasser
(olika typer av farligt gods) påverkar detta
område. Den största mängden farligt gods som
i dag transporteras längs våra vägar är petroleumprodukter. Dessa ämnen genererar ett
riskavstånd som begränsas till cirka 30 meter
från vägkant.
Området 30-70 meter från riskkällan
I området närmast efter det bebyggelsefria
området bör markanvändningen utformas så
att få personer uppehåller sig i området och
att de personerna alltid är i vaket tillstånd.
Området 70-150 meter från riskkällan
På detta avstånd kan de flesta typer av markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder
eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som innefattar särskilt många eller
utsatta personer.
Området mer än 150 meter från riskkällan
Praktiskt taget alla former av bebyggelse är
lämplig. Motiveringen är att individriskkurvan har ”planat ut”. Nyttan med ytterligare
skyddsavstånd är svår att påvisa. I vissa planeringssituationer bör man dock beakta riskerna
med farligt gods även längre bort än 150 meter, till exempel om typen av markanvändning
ställer särskilda krav på skyddsavstånd, såsom
mycket personintensiv verksamhet, eller intill
leder med mycket omfattande transporter av
explosiva ämnen eller där andra intilliggande
riskobjekt kan innebära att riskområden överlagrar varandra.
Om förutsättningarna är sådana att avvikelser
från den rekommenderade markanvändningen
ovan är nödvändiga måste en särskild riskhan-

< 30 meter

30-70 meter

70-150 meter

> 150 meter

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Odlingar
Trafikytor
Ytparkeringar
Friluftsområden

Bilservice
Industrier
Mindre handel
Tekniska anläggningar
Övrig parkering
Lager

Bostäder i högst två plan
Mindre samlingslokaler
Handel
Mindre kontor (inte hotell)
Kultur- och idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats

Bostäder i mer än två plan
Vård
Kontor i flera plan
Hotell
Skolor
Större samlingslokaler
Kultur- och idrotts anläggningar med betydande åskådarplats

Tabell: Rekommenderad markanvändning inom olika avstånd från väg för transport av farligt gods.
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teringsprocess utföras för att komma fram till
vilka åtgärder som krävs i det specifika fallet.
De föreslagna LIS-områden som helt eller delvis
ligger inom 150 meter från väg 62 är:
• Dyvelsten
• Olsätter (väster)
• Lillsjön
• Skivtjärn
Av ovanstående områden är det bara Lillsjön
som är ämnat för bostäder. Här ligger LIS-området som närmast cirka 80 meter från väg 62
vilket enligt vägledningen bedöms vara tillräckligt avstånd för bostäder i högst två plan.
Nollalternativ
Då ostabila markområden lämnas utan åtgärd
kan ett nollalternativ innebära negativa konsekvenser för risk- och säkerhetsförhållandena
inom de utsatta områdena längs Klarälven.
Vad gäller översvämning och transporter av
farligt gods bedöms nollalternativet inte få
några nämnvärda konsekvenser för risk- och
säkerhetsförhållandena.
Planförslag
En utbyggnad enligt planförslaget innebär att
mark i närheten av Klarälven tas i anspråk för
byggnation och utveckling av verksamheter.
Vad gäller ras- och skredrisken så är de osäkra
förhållandena längs älven väl kända vilket
innebär att alla nybyggnationer och andra exploateringar kommer att föregås av noggranna
geotekniska undersökningar och beräkningar.
Dessa undersökningar och beräkningar kommer
att visa på vilka eventuella markförstärkningsoch grundläggningsarbeten som erfordras i de
enskillda fallen. En utbyggnad och exploatering kommer alltså att innebära att områden
längs Klarälven med osäker stabilitet undersöks
och stabiliseras. Detta bedöms, beroende på
hur ostabila områdena visar sig vara och hur
de utnyttjas idag, medföra måttliga till stora
positiva konsekvenser för risk- och säkerhetsförhållandena.
Bebyggelse på låglänta strandavsnitt riskerar

att översvämmas vid höga flöden eller dammhaverier. De flesta av de föreslagna LIS-områdena längs Klarälven är högt belägna men
vissa har låglänta partier. Exploatering av de
låglänta delarna kan leda till måttliga negativa
konsekvenser om inte bebyggelsen och markförhållandena anpassas till översvämningsrisken.
Planförslaget innebär även viss exploatering
i närheten av väg 62 av främst verksamheter.
Iakttas riktlinjerna i vägledningen Farligt gods
– riskhantering i fysisk planering för planering
intill transportleder för farligt gods vid planeringen av dessa verksamhetsområden bedöms
etableringarna högst leda till små negativa
konsekvenser för risk- och säkerhetsförhållandena.
Åtgärder
• Noggranna utredningar av höjdförhållandena i de föreslagna LIS-områdena med
hänsyn till höga flöden och dammhaveri
krävs för att undvika olämpliga lägen för eller olämplig utformning av olika kategorier
av bebyggelse.
• Vikten av att följa riktlinjerna i vägledningen Farligt gods – riskhantering i fysisk
planering för planering intill transportleder
för farligt gods betonas.
Uppföljning
Placering och utformning av byggnader med
hänsyn till ras- och skredrisk, översvämningsrisk samt närhet till väg 62 beaktas vid planläggning och tillståndsgivning.

Landsbygdsutveckling och miljökvalitetsmålen
Landsbygdsutveckling
En målsättning i översiktsplanen är att skapa
attraktiva och trivsamma bybyggelsemiljöer
med bl.a. närhet till älv och sjö. Kommunens
viljeinriktning är att en utveckling och komplettering av bebyggelsen ska ske kring bl.a.
Acksjön, Dömle, Visten och Doktorsudden.
Vidare ska kommunen ha en generös inställning
till bostadsbebyggelse på landsbygden.
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Därtill är en målsättning i översiktsplanen att
skapa attraktiva miljöer för nya företagsetableringar och stödja utvecklingen av befintliga
företag, speciellt för turismnäringen. Kommunen har dessutom som målsättning att
kunna erbjuda mark i olika lägen, anpassade
efter verksamheternas behov. Kommunens
viljeinriktning är bl.a. att utveckla kommunens
upplevelseattraktioner och övernattningsmöjligheter tillsammans med turismnäringen.

Planförslag
Ett genomförande av planförslaget innebär att
fler människor kan erbjudas attraktiva boendemiljöer i vattennära lägen. Långsiktigt kan det
ge ett ökat underlag till service och kollektivt
resande på landsbygden. Planförslaget innebär
också att det ges möjlighet för verksamheter
inriktade mot turism och friluftliv att etablera
sig eller att redan etablerade verksamheter ges
möjlighet att utvecklas och öka i attraktivitet.

Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning med syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområdena samt bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vattnet.

Ett fullt genomförande av planförslaget med
upp till 180 nya bostäder samt etablering av
åtta nya verksamheter för turism och friluftsliv
så väl som utveckling av existerande verksamheter bedöms ge stora positiva konsekvenser
för landsbygdsutvecklingen.

Det generella strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda
fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet
till högst 300 meter från strandlinjen, om det
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya
byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder
vidtas utan att strandskyddet upphävs eller
att särskilt tillstånd har beviljats, så kallad
strandskyddsdispens. Särskilda skäl krävs för
att upphäva eller få dispens inom ett strandskyddsområde.
Att ett område är utpekat som LIS-område utgör ett särskilt skäl för att upphäva eller lämna
dispens från strandskyddet.
Nollalternativ
En sannolik utveckling enligt nollalternativet
medför troligen ändå en viss landsbygdsutveckling i kommunen. Det är dock inte troligt att
någon exploatering sker i strandnära lägen,
utöver eventuell fragmenterad exploatering
som kan ske med stöd av andra särskilda skäl.
Då strandnära lägen i allt högre grad efterfrågas på grund av boendekvaliteter och finansieringsmöjligheter bedöms nollalternativet sammantaget medföra små positiva effekter och
konsekvenser avseende landsbygdsutveckling.
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Påverkan på miljökvalitetsmålen
Ökad bebyggelse kan medföra negativ påverkan på klimatet och miljökvalitetsmålen. Relevanta miljökvalitetsmål i Forshaga kommun
är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara
naturlig försurning, skyddande ozonskikt, säker
strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet,
myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt
odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt
växt- och djurliv. Då det inte finns något hav
eller några fjäll i kommunen bedöms miljökvalitetsmålen hav i balans samt levande kust och
skärgård respektive storslagen fjällmiljö inte
vara relevanta i Forshaga kommun.
Hur relevanta miljökvalitetsmål beaktas i til�lägget framgår nedan.
Begränsad klimatpåverkan
Ett genomförande av planen medför ett ökat
trafikarbete och ett ökat behov av uppvärmning inom kommunen. Konsekvenserna av dessa
ökningar bedöms dock inte vara så stora att de
skulle ha någon inverkan på möjligheten att nå
miljömålet.
Vidare ska ökningarna av trafikarbetet och
det ökade uppvärmningsbehovet som planen
leder till ställas mot det trafikarbete och det
uppvärmningsbehov som den tillkommande
befolkningen har idag.
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Frisk luft
Se kommentar ovan, begränsad klimatpåverkan.
Bara naturlig försurning
Se kommentar ovan, begränsad klimatpåverkan.
Säker strålmiljö
Ingen bebyggelse föreslås i närheten av kraftledningar eller andra kända källor som ger
upphov till elektroniska eller magnetiska fält.
Ytterligare utredningar kommer att göras i
samband med planläggning och bygglovprövning.
Ingen övergödning
Några av LIS-områdena ligger vid sjöar med
övergödningsproblematik. Vid de LIS-områden
som saknar kommunalt avlopp kommer avloppssituationen att utredas vidare om detta
inte redan är gjort. Där det är praktiskt och
ekonomiskt möjligt kommer sedan anslutning
till kommunalt avlopp att ske. Inom de områden där kommunalt avlopp inte kommer att
byggas ut kommer gemensamhetsanläggningar
och enskilda avlopp som uppfyller dagens gällande miljökrav att krävas. Förslaget bedöms
därför ha positiv inverkan på miljömålet.
Levande sjöar och vattendrag
Utan LIS-planen är det risk att den strandnära
exploateringen sker fragmenterat och utan
anslutning till kommunens avloppsnät. Genom
planen minskas riskerna för att negativ miljöpåverkan ska uppstå. Det går dock inte att
bortse från att det tematiska tillägget kommer
innebära en ökad belastning på sjöar och vattendrag.
Grundvatten av god kvalitet
Då tillkommande gemensamhetsanläggningar
och enskilda avlopp förutsätts utföras utifrån
dagens gällande miljökrav samtidigt som delar
av befintlig bebyggelse med enskilda avlopp
kommer att anslutas till kommunalt avlopp
bedöms tillägget inte medföra några negativ
konsekvenser för grundvattnet. Likaså bedöms
den ökade belastningen på grund av ökad trafik

inte ha någon inverkan på möjligheten att uppfylla miljömålet.
Myllrande våtmarker
Vid utpekandet av LIS-områdena har stor
hänsyn tagits till markförhållandena. Endast
ett fåtal av de föreslagna LIS-områdena berörs
därför av våtmarker. Oftast ligger dessa längs
strandkanten och kommer därför inte att exploateras. Planen bedöms därför inte ha någon
inverkan på möjligheten att uppfylla miljömålet.
Levande skogar
Några av de föreslagna LIS-områdena består
av skogsmark. Dessa områden kommer vid ett
genomförande av det tematiska tillägget bli
bebyggd tomtmark och därför bedöms förslaget
ha en viss negativ inverkan på miljömålet.
Ett rikt odlingslandskap
Några de föreslagna LIS-områden består delvis
av jordbruksmark. Vissa delar av dessa markområden kommer vid ett genomförande av
tillägget bli bebyggd tomtmark. Sammantaget
bedöms förslaget inte ha någon inverkan på
miljömålet.
God bebyggd miljö
Tillägget bedöms i huvudsak ha en positiv
inverkan på miljömålet eftersom den befolkningsökning som planen möjliggör bidrar till
att både offentlig och kommersiell service kan
bibehållas eller till och med utvecklas. Planens
analyser och rekommendationer angående
bebyggelsens omfattning och utförande inom
respektive område bidrar också till att värna
befintliga kulturvärden inom de utpekade områdena.
Ett rikt växt- och djurliv
Tillägget innebär att naturmiljöer kommer att
exploateras, vilket bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet. Samtidigt förväntas den
strukturerade processen bakom utpekandet av
LIS-områdena innebära att exploateringen sker
på ett sådant sätt att viktiga naturområden
undantas från exploatering.
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