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Detta är ett tematiskt tillägg (TÖP) till 
översiktsplanen för Degerfors kommun. 
Dokumentet är framtaget i samarbete med 
K-Konsult Karlskoga.

Däldenäs vid Skagern.     Foto: Bosse Björk

Omslagsbild: Vårbo vid Skagern.      Foto: Bosse Björk
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Intill områdesrubriken till varje LIS-område markeras ifall 
området är helt eller delvis godkänt för LIS.
För närmare redovisning och motivering, se länsstyrelsens 
utställningsyttrande etc sidorna 52-66.

Område som länsstyrelsen bedömt lämpligt för LIS

Område där länsstyrelsen bedömt att delar är lämpligt för LIS
.

s vid Skagern.     Foto: Bosse Björk

sbild: Vårbo vid Skagern.      Foto: Bosse Björk
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Sammanfattning

Det fi nns en generell lag i Sverige som i princip inte tillåter 
att något byggs eller anläggs närmare stränderna till 
sjöar och vattendrag än 100 meter. Syftet är att trygga 
allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det fi nns ett antal 
undantag från grundregeln, s k särskilda skäl, av vilka 
den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av 
befi ntlig bebyggelse.

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att 
lägga till ytterligare ett särskilt skäl att medge undantag från 
strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket 
står för områden för ”landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen”. LIS-områdena ska redovisas i kommunens 
översiktsplan för att de sedan ska kunna åberopas i 
samband med efterföljande detaljplaneläggning och 
handläggning av bygglov. 

För att kunna peka ut ett LIS-område har kommunen  gjort 
en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 
anläggningar, etc, inom respektive område, bidrar till att 
stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det 
kan till exempel vara genom ökad befolkning som bidrar 
till underlaget för olika typer av service som handel 
och skolor men även genom att utveckling av nya eller 
befi ntliga verksamheter möjliggörs. 

Degerfors kommun har, i samband med att gällande 
översiktsplan (ÖP) antogs, beslutat att ett så kallat 
tematiskt tillägg (TÖP) ska upprättas för att peka ut och 
utreda lämpliga LIS-områden.

Sammanlagt förslås 17 LIS-områden vilka är spridda över 
hela kommunen och berör fyra olika sjöar och två större 
vattendrag (se översiktskarta). 

Inom kommunen fi nns ett fl ertal tätorter och byar som faller 
väl inom ramen för LIS-kriterierna. Förutom centralorten 
Degerfors ska hela kommunens yta betraktas som 
landsbygd.

LIS-utredningen har dels bestått i att natur-, kultur- 
och friluftsintressen inventerats och bedömts samt att 
avstämning gjorts mot ett fl ertal kartdatabaser. Därutöver 
har bedömningar gjorts av lämpligheten kopplat 
till generella markförhållanden, ras- och skredrisk, 
översvämningsrisk och eventuella störningar samt tillgång 
till infrastruktur, kommunikationer och service. 

LIS-utredningen innehöll från början 19 områden som 
ingick i ett första samrådsskede. Efter detta första samråd 
har två områden utgått helt, två har slagits ihop till ett 
LIS-område och ett nytt område har tillkommit. De 17 
LIS-områden som ingått i det fortsatta utredningsarbete 
ingår även i denna antagandehandling. De fl esta av 
LIS-områdena har under utredningsarbetet förändrats  
mer eller mindre i omfattning och därtill har en rad 
kompletteringar och revideringar gjorts. Inga principiella 
förändringar har gjort i antagandeförslaget jämfört med 
det förslag som varit på granskning. För en detaljerad 
beskrivning av de justeringar som gjorts hänvisas till 
upprättat granskningsutlåtande.

Ö
ls

bo
da

 v
id

 Ö
le

n.
   

 F
ot

o:
 B

os
se

 B
jö

rk



6

områden, vilket står för områden för ”landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen”. För att vara giltiga ska LIS-områdena 
redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen 
för handläggningen av översiktsplanen godkännas av 
länsstyrelsen.

För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen 
(ÖP) eller i ett tematiskt tillägg (TÖP) måste kommunen 
göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 
anläggningar etc inom respektive område bidrar till att 
långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. 
Det kan exempelvis vara genom ökat bostadsbyggande 
som i sin tur ger befolkning som bidrar till underlaget för 
olika typer av service som handel och skolor. Det kan 
även vara genom att utöka möjligheterna att utveckla 
nya eller befi ntliga verksamheter. Förutsättningen är 
dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en 
inventering av natur-, kultur- och friluftslivsvärden också 
ska göras inom ramen för utredningen.

LIS-områden ska vara väl avvägda, begränsade och 
preciserade. De får inte vara generella stora områden och 
de måste lokaliseras i anslutning till befi ntlig bebyggelse. 
LIS-områden ska följaktligen endast utgöra en begränsad 
del av kommunens totala strandskyddsområden.

Det ska understrykas att strandskyddet gäller fullt ut inom 
LIS-områden även efter att de godkänts inom ramen för 
översiktsplanen. Prövning om upphävande av strandskydd 
sker i samband med detaljplaneläggning eller i vissa fall 
som dispens från strandskydd vid bygglovgivning.

Kriterier i 7 kap 18e § miljöbalken

Ett LIS-område ska avse ett område som:
1. är lämpligt för utveckling av landsbygden. (Innebörden 
är att exploatering av det strandnära läget långsiktigt 
ska bidra till positiva sysselsättningseff ekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden.)
2. är av sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.
4. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften vid - Vänern, Vättern, vissa 
kuststräckor, m fl  (punkt 4 berör inte Degerfors kommun 
och denna LIS-utredning.)

Mellankommunala frågor
Samtliga angränsande kommuner har beretts möjlighet 
att yttra sig över förslaget till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen där samtliga LIS-områden redovisas, 
varför de mellankommunala perspektiven beaktas på ett 
tillfredsställande sätt. 
Två LIS-områden gränsar direkt mot en andra kommuner: 
Mo - Letälven, Kristinehamn, Värmlands län samt Råbäck 
- Skagern, Laxå kommun.

Fornlämningar
Vissa områden innehåller fornlämningar. Länsstyrelsen 
kan redan i ett tidigt skede inför en exploatering bedöma 
om arkeologiska utredningar krävs. Sådan krav kan även 
ställas i områden där registrerade fornlämningar saknas.

Risker och störningar
Beroende på terräng- och markförhållanden kan vissa 
områden vara utsatta för risker. Det kan handla om 
risker för översvämning, ras och skred samt erosion. 
Planläggning och bygglovgivning inom sådana områden 
måste därför beakta dessa risker och om det är relevant 

Inledning
Alla kommuner i Sverige måste enligt 3 kap i plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) ha en översiktsplan (ÖP) 
som täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är 
ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och 
riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och 
vatten i kommunen bör användas, hur bebyggelse bör 
utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas,  
hur allmänna intressen bör tillvaratas mm.

Översiktsplanen visar vilka värderingar som bör iakttas 
i det löpande planeringsarbetet i kommunerna. Den är 
vägledande och därför inte juridiskt bindande.
Vid behov kan översiktsplanen kompletteras utan att hela 
dokumentet behandlas. Endera i form av ett tematiskt 
tillägg (TÖP), som vindkraft, LIS-områden, etc eller i form 
av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för ett avgränsat 
geografi skt område.

Detta dokument är ett tematiskt tillägg (TÖP) till Degerfors 
kommuns gällande översiktsplan som enbart behandlar 
LIS-områden, landsbygdsutveckling inom strandnära 
områden (begreppet beskrivs längre fram i texten).

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Stränder är en värdefull naturtillgång, vanligen 
med omfattande biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelser. Strandskyddet tillkom 1950 med syftet 
att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. 
Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- 
och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. 
Strandskyddet är utformat som ett generellt områdesskydd 
och gäller vid havet, sjöar och vattendrag i hela landet. Det 
är förbjudet att inom strandskyddet vidta vissa åtgärder 
som till exempel att anlägga, gräva, eller bygga något. 
Strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både 
på land och ute i vattnet. Det kan om det behövs för att 
tillgodose strandskyddets syften utvidgas till högst 300 m. 
Utökat strandskydd gäller endast en sjö i länet, Unden i 
Laxå kommun, där strandskyddet är 200 meter. 
Det pågick en utredning om utökat strandskydd i länet 
men det har till dags datum endast utmynnat i att 
strandskyddet för sjön Skagern, som bland annat ligger i 
Degerfors kommun, minskades till det generella avståndet 
100 meter.

Reglerna om strandskydd fi nns i 7 kap miljöbalken. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt: 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Det fi nns dock möjlighet att under vissa förutsättningar 
göra undantag från strandskyddsreglerna. Dessa 
undantag, så kallade särskilda skäl, fi nns beskrivna 
i miljöbalken och är mycket begränsade. Det fi nns 6 
särskilda skäl att medge dispens från eller upphävande 
av strandskyddet inom ett begränsat geografi sk område. 
I samtliga fall är förutsättningen den att strandskyddets 
syften inte motverkas. 
Även om det fi nns särskilda skäl att ge dispens från eller 
upphäva strandskyddet ska det, om det är rimligt, med 
hänsyn till befi ntliga eller planerade byggnaders eller 
anläggningars funktion, lämnas ett område för fri passage 
för allmänheten närmast stranden. 

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att 
lägga till ytterligare ett sjunde särskilt skäl att ge undantag 
från strandskyddsbestämmelserna, så kallade LIS-
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Natur-, kultur- och friluftslivsinventering
Den naturvärdesinventering som genomfördes inför det 
första samrådet har kompletterats och fördjupats med 
hjälp av Degerfors kommuns kommunbiolog. Därtill fi nns 
nu ett komplett kartunderlag med uppgifter från samtliga 
relevanta kartdatabaser. Vid naturvärdesinventeringen har 
även friluftsvärden noterats.

Utgångspunkten  för natur-, kultur- och friluftsinventeringen 
har varit syftet för strandskyddet. Ett LIS-område ska 
vara av sådant slag att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. Vid inventeringen har därför målet 
varit att identifi era ifall hela eller delar av respektive 
utredningsområdet har stor betydelse för allmänhetens 
friluftsliv eller har höga biologiska värden. Samtliga 
utredningsområden har besökts i fält.

Som underlag för inventeringen har kända faktaunderlag 
använts såsom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, 
våtmarksinventeringen, ängs- och betesinventeringen, 
Länsstyrelsens naturvårdsöversikt, Sveaskogs 
naturvårdsskogar samt Riksantikvarieämbetets skikt över 
kultur- och fornlämningar. Inget av LIS-områdena berörs 
av  riksintressen för natur- och kulturmiljövård medan två 
berörs av riksintressen för friluftsliv.

Vid naturvårdsinventeringen har särskild vikt lagts vid 
skogliga värden och grövre äldre träd.  Generellt ska enligt 
LIS-kriterierna en passage på minst några 10-tal meter 
lämnas närmast stranden vilket täcker in de väsentligaste 
värdena som vanligen fi nns allra närmast stranden. Det 
gäller bland annat den skyddade hårklomossan som 
förekommer längs Svartåns avrinningsområde. Vidare har 
stor vikt lagts vid våtmarker som är lämpliga fågelbiotoper 
samt botaniskt intressanta platser.

Jordbruksmark förekommer inom åtminstone sex LIS-
områden, dock endast mycket små arealer. De ytor med 
mark som har brukats eller kan brukas är i sig begränasade 
och fragmentiserade och bedöms inte utgöra ett hinder 
för LIS-områden. En fördjupad bedömning får göras av 
berörda ytor om och när en exploatering blir aktuell.

När det gäller friluftsliv har särskild vikt lagts vid stråk eller 
anläggningar som gynnar friluftslivet såsom badplatser, 
båtplatser, stigar etc. Då LIS-områden i sig är begränsade 
till sin omfattning berörs inga stora opåverkade 
naturområden.

Någon särskild riktad inventering av kulturvärden har inte 
gjorts. Kända kulturvärden från Riksantikvarieämbetet har 
beaktats i inventeringen och sådana kulturlämningar (till 
exempel jordkällare och kolbottnar). Inga sådana har dock 
påträff ats som berör de utredda områdena. Inget LIS-
område berörs heller av riksintressen för kulturmiljövården. 
Ett byggnadsminne berörs. De fl esta områden är 
lokaliserade så att de inte innehåller kulturmiljövärden men 
om så är fallet har detta beskrivits och i vissa fall måste 
anpassning och hänsyn tas till dess avärden. Här hänvisas 
också till Degerfors kommuns nya kulturmiljöprogram för 
mer detaljerade beskrivningar och åtgärdskrav.

I kartorna har ytor med noterbara natur-, kultur- och 
friluftsvärden markerats med stor bokstav (A; B; C…) och 
objekt som beskrivs (till exempel fornminnen och bad- och 
båtplatser) markerats med små bokstäver (a, b c….). I fl era 
fall har bedömningen gjorts att det värdefulla delområdet 
inte kan förenas med exploatering och gränsen för det 
föreslagna LIS-området har då lagts så att de värdefulla 
ytorna hamnar utanför LIS-området. 

peka på eller sätta upp villkor för erforderliga åtgärder 
som behöver vidtas. Det kan exempelvis vara att ange en 
lägsta tillåtna golvhöjd, göra geotekniska undersökningar 
av markbeskaff enheten, att förlägga byggnader på 
erfoderligt avstånd från ett utsatt område, osv. I vissa 
lägen begränsar risker LIS-områdets utbredning.
Områden kan även vara utsatta för störningar, t ex en 
större väg. Detta gör i sig inte LIS-området olämpligt 
och samma åtgärder för skärmning av buller eller andra 
åtgärder ska då vidtas så som måste ske vid vilken 
annan planläggning/byggnation som helst.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Generellt gäller att inga åtgärder får vidtas som 
försämrar vattenkvalitén i berörda sjöar och vattendrag. 
Att bygg- och anläggningsåtgärder utförs på ett sådan 
sätt måste hanteras i plan- eller bygglovskedet när 
de faktiska exploateringsförutsättningarna är kända. 
Ett ökande antal enskilda avloppsanläggningar kan 
innebära en negativ påverkan på vattenmiljön. Dock är 
inga av de sjöar där enskilda avloppslösningar planeras 
övergödningspåverkade samtidigt som fl öde och 
volym i dessa relativt stora vattendrag är betydande. 
I nya anläggningar av modernt snitt är utsläppen 
dessutom mycket begränsade jämfört med äldre 
enskilda anläggningar och till detta bör läggas att äldre 
avloppsanläggningar över tid löpande ersätts av nyare 
och eff ektivare. Där anslutning till allmänt/kommunalt 
vatten och avlopp inte är möjligt är kommunens ambition 
att gemensamma VA-anläggningar skapas, vilka även 
kan inkludera befi ntliga hushåll i respektive område. 
Med tanke på att den samlade exploateringsnivån för 
berörda LIS-området förväntas bli blygsam fi nns heller 
inte skäl att anta att det skulle föreligga några egentliga 
utmaningar att möta kraven på en god vattenkvalitet. 
Den ökning av utsläpp av näringsämnen som ett relativt 
begränsat antal nya personekvivalenter kan medföra 
bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för 
vatten negativt och att det därför inte föreligger någon 
risk för försämrad status, vilket inkluderar morfologiska 
kvalitetsfaktorer.
Följande större vattenförekomster är belägna i anslutning 
till de 17 LIS-områdena.
Ytvattenförekomster: Ölen (omr 1, 2, 3, 4), Storbjörken 
(omr 5, 6, 7), Lillbjörken (omr 7, 8), Svartån (omr 4, 5, 7, 
8), Letälven (omr 9, 10, 11, 12, 13, 14), Skagern (omr 14, 
15, 16 ,17).
Grundvattenförekomster: Letälvsåsen - delen Moområdet 
(omr 12).

Längden strandlinje som föreslås som LIS-område 
Den andel strandlinje som föreslås som LIS-områden 
är begränsad. Degerfors kommun har en tämligen 
genomsnittlig andel strandlinje utmed sjöar och större 
vattendrag vilket gör att påverkan på strandskyddet 
blir mycket begränsad. Uppskttningsvis förblir 95 % 
av stränder orörda ur den aspekten (utifrån nationellt 
tillgängliga uppgifter från SCB om andelen strand i 
Sveriges kommuner).
Den absoluta majoriteten av de sträckor som föreslås 
är dessutom redan bebyggda eller ianspråktagna i 
någon form varför den andel ny strandlinje som kan tas 
i anspråk med hänvisning till LIS-kriteriet är mycket låg. 
Inom fyra LIS-områden har det bedömts lämpligt 
att garantera allmänheten möjligheten att sig ta sig 
ner stranden genom LIS-området även efter att det 
exploaterats. Vi har valt att kalla det åtkomstzon, 
markeras på kartan genom en gulgrön rastrering som 
visar de sträckor inom vilken en åtkomst till stranden ska 
garanteras. Exakta lägen bestäms inte i LIS-dokumentet.
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kan närmare fördubbla sin befolkning sommartid. Utökade 
möjligheter till fritidsboende ska därför inte betraktas som 
oväsentligt ur lansbygdsutvecklingsperspektiv,  särskilt 
som konvertering från fritidsboende till året runtboende 
för många landsbygdskommuner periodvis är den största 
enskilda tillväxtfaktorn inom bostadssektorn. Även för 
landsbygdskommuner är möjligheter till ett attraktivt 
boende en faktor som kan avgöra om arbetskraft kan 
rekryteras till arbetsplatser i kommunen i stort. 

I denna LIS-handling redovisas inte de delområden 
som undantagits på grund av att de haft bristande 
exploateringspotential, varit för låglänta eller bedömts 
svårbebyggda.

Vad räknas som landsbygd?
I lagtexten om strandskydd fi nns ingen defi nition av 
landsbygdsbegreppet utan det är respektive kommun 
som med hänsyn till den regionala och lokala situationen 
ska defi niera vad som ska betraktas som landsbygd i den 
egna kommunen. 

En defi nition av vad som är landsbygd kan baseras 
på ett fl ertal olika faktorer, med fördel utifrån syftet 
med defi nitionen. Utgångspunkten kan t ex vara 
ett tillgänglighetsperspektiv, befolkningstäthet eller 
en kombination av fl era faktorer. Nedan beskrivna 
beräkningsalternativ har visserligen några år på nacken 
men bedöms vara relevanta för detta ändamål.

EU defi nierar landsbygd som ”a stretch of inland or coastal 
countryside, including small towns and villages, where the 
main part of the area is used for: 1) agriculture, forestry, 
aquaculture and fi sheries, 2) economic and cultural 
activities of country-dwellers (crafts, industry, services, 
etc), 3) non-urban recreation and leisure areas [or natural 
reserves], 4) other purposes, such as for housing.” och 
ställer landsbygden i kontrast till urbana områden; ”The 
agricultural (including forestry, aquaculture and fi sheries) 
and non-agricultural parts of a rural area form a whole 
distinguishable from an urban area, which is characterised 
by a high concentration of inhabitants and of vertical or 
horizontal structures.”

Enligt EUs defi ntion utgörs 92% av den Europeiska 
unionens yta av landsbygd, 19% av EU:s befolkning bor 
i områden som till största delen utgörs av landsbygd och 
37 % i områden med väsentliga inslag av landsbygd.

Glesbygdsverket (upphörde 2009) använde sig av en 
indelning baserad på större tätorter som defi nierades 
utifrån ett invånarantal på minst 3000 personer. Områden 
som ligger 5-45 minuters restid med bil från dessa tätorter 
benämns tätortsnära landsbygd. Områden på längre 
avstånd än 45 minuter benämns glesbygd.

Glesbygdsverket hade också en indelning, baserad 
på boendestruktur, där   hela  kommuner grupperas 
som antingen tätortskommuner, tätortsnära 
landsbygdskommuner eller glesbygdskommuner 
beroende på hur stor andel människor som bor i olika 
områdestyper. Kommuner med minst 30 procent 
av befolkningen boende i områdestypen  glesbygd 
klassas som glesbygdskommuner. Med tätortsnära 
landsbygdskommuner avses kommuner där minst 30 
procent av befolkningen bor i områdestypen tätortsnära 
landsbygd. Kommuner med mer än 70 procent av 
befolkningen i tätortsområden med minst 3 000 invånare 
klassas som tätortskommuner.

I vissa fall fi nns värden även inom LIS-området och då 
har sådana ytor markerats på respektive karta med en 
avgränsning. Avgränsningen är vanligen hämtad från 
tillgänliga kartdatabaser men i några fall är avgränsnimngar 
gjorda utifrån inventering på plats. I dessa fall görs 
bedömningen att hänsyn kan tas till redovisade värden 
vid eventuell exploatering, vilket redovisas under en egen 
rubrik vilka särskilda områdesspecifi ka hänsyn som bör 
tas. I vissa fall bör en yta lämnas helt ograverad. I andra 
fall kan viss typ av använding vara lämplig medan annan 
bör undvikas. Det ska därutöver understrykas att värden 
kan förändras över tid varför det inte ansetts rimligt att 
avgränsa själva LIS-området för varje enskilt värde.
En del av de ytor som vid inventeringen bedömts ha 
stora värden och därmed begränsat själva LIS-områdets 
omfattning redovisas inte alltid i denna handling.

Exploateringbedömning
I det första samrådsförslaget har exploateringskriterier 
samlats under en egen rubrik. Detta stycke har därefter 
utgått av utrymmesskäl. Alla väsentliga uppgifter fi nns 
dock kvar under andra rubriker som rör markförhållanden, 
infrastruktur, service etc.

Utvecklings- och exploateringsperspektivet
De parametrar som bedömts är förutsättningar för att nå 
området med bil eller med kollektivtrafi k, förutsättningarna 
för att bygga väg till nya exploateringsytor i området, 
förutsättningarna för att lösa vatten och avlopp till och 
inom området (enskilda eller gemensamma anläggningar, 
alternativt allmänt/kommunalt vatten och avlopp), tillgång 
till bredband, markens beskaff enhet och topografi  med 
avseende på ras- och skredrisker, översvämningsrisker 
(vilket inkluderar lågpunkter vid skyfall), tillgång till service 
och då främst dagligvarubutik, förskola och skola men 
även lokala arbetsplatser och andra verksamheter.
Denna inventering har i några fall lett till att delar av 
områden utgått på grund av att markförhållandena inte 
varit tillräckligt bra eller att området varit för låglänt. 
Vissa områden har även utökats om det visat sig att 
ytor utanför det initiala utredningsområdet haft bra 
exploateringspotential.

Inget LIS-område är undantaget från 
verksamhetsutveckling, däremot fi nns det ett 
område (Rönningshyttan) som endast är avsett för 
verksamhetsutveckling och i fl era fall är delar av LIS-
områden endast avsedda för verksamhetsutveckling. 
Verksamhetsområden kan utgå från befi ntlig verksamhet 
eller anläggning, exempelvis campingplatser, ytor för bad 
och båt etc men det kan även vara helt nya verksamheter 
som skapas. Platsförutsättningarna  för verksamheter är 
mindre känsliga för olika förhållanden jämfört med mark 
för bostadsbyggande, exempelvis översvämningsrisker. I 
vissa miljöer måste verksamheter anpassas till omgivande 
värden genom att syftet är relaterat till natur-, kultur eller 
naturvärden.

Vad gäller bedömningen av om ett LIS-område långsiktigt 
kan bidra till positiva sysselsättningseff ekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden är det viktigt att inte göra 
en alltför snäv bedömning. Bland annat gäller detta inom 
vilka avstånd ett ökat befolkningsunderlag kan ge eff ekter 
för exempelvis en dagligvarubutik eller annan service. 
Beroende på avstånd till servicealternativ kan detta 
område sträcka sig en eller fl era mil från servicestället. Till 
skillnad från skolor och förskolor kan påverkan för handel 
och sysselsättning även sträcka sig över kommungränser. 
På landsbygden kan fritidsboende vara helt avgörande för 
om en dagligvarubutik kan överleva. Delar av kommuner 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, tidigare 
SKL) har kategoriserat landets 290 kommuner 
i tio olika grupper. Indelningen har gjorts efter 
strukturella egenskaper som bl a befolkningsstorlek, 
pendlingsmönster och näringslivsstruktur.  Innan 2005 
fanns landsbygdskommuner med som en grupp och 
defi nierades då som en kommun med mer än 6,4 
procent av nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och 
skogssektorn och som inte är glesbygdskommun. 

Jordbruksverkets databas Regional balans är 
sammanställd i syfte att åskådliggöra utvecklingen i olika 
former av landsbygd i riket. I denna databas indelas riket 
geografi skt i fyra grupper av regioner:

1. Tätortsområden med mer än 10 000 invånare. 

2. Tätortsnära landsbygd som består av områden omkring 
tätorter med mer än 10 000 invånare. Gränser för den 
tätortsnära landsbygden baseras på uppskattad radie 
för tätorternas infl uensområden där arbetspendling till 
tätorterna kan antas vara frekvent. Radien varierar mellan 
tätorter och är som mest 60 km i de tre stortstadsregionerna 
(Stockholm, Göteborg och Malmö). 
För övriga tätorter med mer än 70 000 invånare har radien 
satts till 30 km och för tätorter mellan 10 001 och 70 000 
invånare är motsvarande radie 20 km. 

3. Tätort i glesbygd med mellan 1 001 och 10 000 invånare.
 
4. Övrig glesbygd som består av övriga delar av landet, 
inklusive tätorter upp till 1 000 invånare.

Statistiska Centralbyrån gör ingen skillnad på gles- och 
landsbygd utan avgränsar bara tätorter med mer än 
200 invånare. Enligt den defi nitionen bor 16 procent av 
befolkningen på landsbygden, vilket är en nivå som varit 
mer eller mindre oförändrad sedan omkring år 1970. 
Följande orter brukar betraktas som tätorter: 
Degerfors, Svartå och Åtorp.

OECD:s defi nition baseras på den andel av befolkningen 
som bor i kommuner med en befolkningstäthet mindre än 
150 invånare/km², vilket för Sveriges del skulle innebära 
att runt 70 procent av befolkningen bor på landsbygden. 
Stockholm och Skåne län är de enda regioner som inte 
klassifi ceras som landsbygd enligt OECD:s defi nition. 
Hela 99 procent av Sveriges totala landareal skulle 
defi nieras som landsbygd enligt denna defi nition.

Länsstyrelserna runt Vättern - Örebro, Östergötland, 
Jönköping och Västa Götaland - har enats om ett 
gemensamt förhållningssätt till landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen vid Vättern. I detta PM omnämns att 
Jönköpings län använder 3 000 invånare som gräns för 
tätorter som inte bör omfattas av LIS. Enligt länsstyrelsen 
i Örebro ska det inte tolkas som att länsstyrelserna 
enats om en gemensam defi nition av gränsen för 
landsbygdsbegreppet men det får ända sägas vara 
vägledande.

Landsbygdsdefi ntion för Degerfors kommun
Utifrån de defi nitioner som prövats bedöms Degerfors 
(drygt 7 500 invånare) med tämligen god marginal 
utgöra en tätort. Därtill har sjön Möckeln där Degerfors 
är beläget i södra änden och Karlskoga med närmare 30 
000 invånare i norra änden inte bedömts fylla kriterierna 
för LIS. Övriga kommunen betraktas därmed i detta LIS-
dokument som landsbygd.
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 LIS-OMRÅDEN
 i Degerfors kommun
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Översikt 17 LIS-områden
Urval
Mellan det första och andra samrådet tillkom ett nytt område 
och två utgick, övriga områden ökade eller minskade mer eller 
mindre i omfattning. Efter samråd 2 var samtliga 17 områden 
kvar men några områden ändrades vad gäller omfattning. Efter 
granskningen är fortfarande samtliga 17 LIS-områden kvar. 
Inom fyra LIS-områden (3, 7, 8 och 11) gör kommunen och 
länsstyrelsen olika bedömning om lämpligheten för några mindre 
delområden, vilket markeras på berörda områdeskartor.

Urvalet av LIS-områden inkluderar med ett undantag mindre 
tätorter, bybildningar och befi ntliga fritidshusområden som 
genom LIS-kriterierna ges ökade och mer fl exibla möjligheter att 
utvecklas genom utvidgning eller förtätning av bostäder.

För ett område - Rönningshyttan vid Ölen - är inriktningen 
enbart verksamhetsutveckling. Avseende Rönningshyttan bara 
verksamheter kopplade till det rörliga friluftslivet och besöksnäring. 
För fyra områden - Svartå, Åtorp, Mo och Eka-Grannäs - är delar 
av LIS-områdena endast avsedda för verksamheter. Det fi nns 
inga begränsningar att pröva verksamheter i övriga område.

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

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

Sjöar och vattendrag
Berörda sjöar är Ölen, Storbjörken och Lillbjörken i öster, vilket 
inkluderar kortare sträckor av Svartån som binder samman dessa 
sjöar. I Svartå inbegriper det även en kanal och vattenspeglar 
mellan Stor- och Lillbjörken.
I väster berörs Letälven från Mobråten och söderut till utloppet i 
Skagern samt sjön Skagern.

Servicefunktioner
Såväl kommersiell som off entlig service är samlad till de tre 
tätorterna. Även de fl esta arbetsplatserna i kommunen är knutna 
till dessa tre orter. 
Sett ur ett rent landsbygdsperspektiv ligger fokus på de två 
mindre tätorterna Svartå och Åtorp som båda har för-, låg- och 
mellanstadieskola, Åtorp har dagligvarubutik (i skrivande stund 
saknar Svartå butik efter en period med butik av självservicetyp) 
och en del andra servicefunktioner samt arbetsplatser inom t ex 
tillverkning, logistik, hantverk och besöksnäring.

Degerfors kommun har haft en vikande befolkningtrend under 
lång tid och även om en viss uppgång skett de senaste åren 
så är situationen fortfarande instabil (exempelvis har en 
dagligvarubutik avvecklats i huvudtätorten) varför även servicen 
i Degerfors tätort bedöms ha nytta av några av de LIS-områden 
som föreslås.

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

Bäst kollektivtrafi k fi nns mellan Svartå och Degerfors vilket 
täcker in 6 av LIS-områdena. Även mellan Åtorp och Degerfors 
fi nns linjebusstrafi k som täcker in 3 områden bra, ytterligare 1 på 
ett hyggligt sätt.

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

2    Kockas

3   Maket-Siggetorp

4   Ölsboda

Ölsboda herrgård

6   Skäggebol

11   Åtorp

12   Mo

13   Forsnäs

14   Vårbo

15   Eka-Grannäs

17   Råbäck

16   Däldenäs

7   Svartå
     Lill-Björken

Letälven

Letälven

Ölen

Letälven

Skagern

     Stor-Björken

8   Svartå herrgård

5   

1   Rönningshyttan

10   Klippan
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uppfördes 1633. Sedan fl yttades hyttan en kortare sträcka 1783 
och en smältsmedja byggdes. Vattentillgången var god men 
träkolsbehovet tärde hårt på skogen vilket var besvärande. 1847 
avslutades verksamheten och hyttan revs på 1870-talet.  Hyttan 
levererade bl a stångjärn till Ölsboda bruk med transporter över 
Ölen.

Friluftsliv: Eftersom platsen fungerar som ”Porten till Fasaskogen” 
(a) och en stor del av sydvästra Kilsbergen samlas periodvis 
relativt mycket besökare här. Vid ett av inventeringsbesöken 
stod ett 10-tal Hollandsregistrerade bilar längs vägen. Ett av 
problemen är bl a ordnad parkering och faciliteter. Vid den vackra 
men smala strandremsan (b) fi nns en rastplats. Här fi nns även 
en timmerstuga som raststuga och övernattning för fi skare. 
Välordnad eldplats fi nns i stugan och även utanför på rastplatsen. 
Det förekommer friluftscamping även i övrigt och det går att ta 
ett bad här. Platsen får betecknas som mycket värdefullt för det 
rörliga friluftslivet men den borde också utvecklas under ordnade 
men småskaliga former. LIS-området ingår i det nya riksintresset 
för friluftsliv som omfattar en stor del av Kilsbergen.

Infrastruktur
En befi ntlig grusväg med bra standard försörjer området på ett 
mycket bra sätt. Ingen ny vägbyggnad behövs, däremot måste 
funktionella parkeringar skapas, både för vanliga bilar och 
husbilar.
Kollektivtrafi k med buss fi nns närmast längs väg 555, ca 5 km 
norr om området. Eftersom syftet är verksamhetsutveckling är 
denna fråga inte väsentlig.

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte realistiskt 
att bygga ut till detta område. Enskilda anläggningar får därför 
accepteras.

El fi nns fram till området, kapaciteten kan dock behöva utökas. 
Bredband är inte utbyggt.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och regleras inte av några andra 
bestämmelser. 
Ölsdalen ligger inom radien för totalförsvarets område för 
hinderfrihet runt Villingsbergs skjutfält, detta påverkar dock inte 
eventuell bebyggelse av den karaktär som skulle vara relevant 
inom LIS-området.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har genom inriktningen mot 
verksamheter kopplade till friluftsliv och besöksnäring visst stöd i 
översiktsplanen samt att området ingår i riksintresse för friluftsliv. 
LIS-området ingår i ett större område som angetts som opåverkat 
i översiktsplanen.
Planer fi nns på att bilda ett naturreservat som bl a omfattar 
”Porten till Fasaskogen”.

Störningar och risker
Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 
bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 
höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 
under senare år haft problem med för låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering.  
Eftersom huvudsyftet är utveckling av verksamheter kopplat 
till friluftsliv och besöksnäring är översvämningsfrågan mindre 
väsentlig.
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpåunkter som berör LIS-
området.

Omedelbart söder om LIS-området fi nns en höjd vars sluttning 
ner mot sjön markeras som potetiell risk för ras och/eller skred 
i SGU:s kartdatabas. Större åtgärder inom detta område bör 
föregås av geotekniska undersökningar. I övrigt bedöms ingen 
risk för ras och skred föreligga. 

En registrerad markförorening fi nns i anslutning till det gamla 
hyttområdet, dock av en typ som inte påverkar aktuell användning.

Området är i princip inte utsatt för buller. Skjutbuller från skjutfälten 
i Karlskoga kommun kan höras men för den användning som är 
aktuell fi nns ingen korrelation till gällande riktvärden.

1. Rönningshyttan - Ölen
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att skapa fl exiblare förutsättningar för 
att utveckla verksamheter kopplat till det rörliga friluftslivet och 
besöksnäring kopplat till detta.
 
Läge
Området är beläget på östra sidan och norra änden av sjön Ölen, 
ca 12 km öster om Degerfors tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar ytorna strax norr och söder om 
Holmsjöbäckens utlopp i sjön Ölen.
Inom området fi nns en mindre gård söder om bäcken samt 
två bostadshus norr om bäcken. Platsen är känd som ”Porten 
till Fasaskogen”, ett vidsträckt och orört skogsområde i södra 
Kilsbergen som innehåller fl era naturreservat och Natura 
2000-områden. Vid LIS-området möter storskogen fragment av 
ett äldre småskaligt kulturlandskap invid sjön.
Området är svagt kuperat och marken sluttar på de fl esta ställen 
tydligt men inte brant ner mot vattnet med en lågpunkt vid 
bäcken. Vid den lilla gården Rönningen fi nns beteshagar ända 
ner till vattnet.
En grusväg med bra standard löper alldeles intill sjön. Mot norr 
når man såväl Degerfors som Karlskoga medan vägen mot söder 
svänger av österut in i skogarna i Lekebergs kommun. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången där sjön Ölen 
är belägen och hur storskogen här möter fragment av ett äldre 
småskaligt kulturlandskap vid sjön. 

Natur: Platsen är känd som ”Porten till Fasaskogen” (a), där 
Fasaskogen utgör ett kluster av fl era naturreservat och Natura 
2000-områden i ett stort orört skogsområde i sydvästra delen av 
Kilsbergen. 
Rönningshyttan är en intressant plats ur natursynpunkt där stor-
skogen möter sjön. Den lilla bäcken (A), som delar LIS-området 
i två, hyser ett värdefullt fi skbestånd, bl a öring. Området är 
också känt för sitt fågelliv. Omedelbart norr om bäcken fi nns ett 
bestånd av gammelskog med mycket död ved (B).
Vid länsstyrelsens inventering av Hårklomossa 2015 påträff ades 
rikligt med mossa på stenar och klibbalsocklar på vissa punkter 
i strandkanten samt på stenar uppe i bäcken.
Söder om bäcken fi nns ett bostadshus med en fårbeteshage 
och söder om huset ung barrskog. Norr om bebyggelsen i Rön-
ningshyttan växer ung björk och barrskog.
LIS-området ingår i ett stort område som av länsstyrelsen be-
tecknas som ”skoglig värdetrakt”. Ölen är enligt länsstyrelsens 
databas betecknat som värdefullt vatten.

Kultur: Vid bäcken fi nns lämningar från ett f d hyttområde som är 
registrerat som fornminne (c). Här har bedrivits verksamhet sedan 
1300-talet då Rönnes hytta, som nog var en mulltimmerhytta, 
uppfördes. Den lades ner på 1600-talet men en ny masugn 

Viken och beteshagar vid ”Porten till Fasaskogen.       Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
Området ingår i det relativt nya riksintresset för friluftsliv som 
omfattar en stor del av Kilsbergen och ingår även i ett område 
angett som opåverkat i översiktsplanen. Utifrån inriktningen 
för verksamheter kopplat till natur-, friluftsliv och besöksnäring 
bedöms detta dock inte som ett konkurrerande intresse. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur-, kultur-  och friluftssynpunkt betydande 
värden, delvis även för strandskyddets syften. Då inriktningen 
helt avser verksamheter riktade till det rörliga friluftslivet är det 
dock lämpligt som LIS-område med följande kommentarer:
- endast åtgärder med inriktning på småskalig 
verksamhetsutveckling kopplad till det rörliga friluftslivet och 
besöksnäring kopplat till detta får vidtas.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.

- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- bäcken (A) som värdefullt fi skevatten och Ölen som värdefullt 
vatten beaktas.
- gammelskogen (B) beaktas.
- registrat fornminnesområde (C) beaktas.
- ras- och skredrisk beaktas vid uppförande av byggnader och 
större schaktningsarbeten.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ger fl exiblare förutsättningar att skapa verksamheter 
och funktioner med inriktning till det rörliga friluftslivet och 
småskalig besöksnäring kopplat till detta. Denna plats vid sjön 
Ölen, är redan idag är känd som ”Porten till Fasaskogen” och 
utgör i sig därmed underlag för långsiktig landsbygdsutveckling.
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Fynd av hårklomossa (6) - 
På sten, klibbal och vide.
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På sten vid skogsbäck
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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den västra delen av Lomvikens strand utpekad som ett område 
där mossan fi nns på sten, klibbal och vide. Två lokaler är note-
rade inom LIS-området. Hårklomossa växer endast i vattenbry-
net och väster om Lomviken avgränsar vägen bebyggelse och 
explaoterbara ytor från stranden.

Kultur: Skogsstyrelsen har noterat ett skog- och historieobjekt 
(a) på halvön, men detta ingår ej i LIS-området. I övrigt har inget 
anmärkningsvärt noterats ur kulturhistorisk synpunkt.

Friluftsliv: Enskilda bryggor fi nns i anslutning till bostadshusen. 
Ingen plats eller anordning med direkt bäring på friluftsaktivteter 
har i övrigt noterats i området.

Infrastruktur
Befi ntlig grusväg genom bybildningen håller god standard och 
försörjer området på ett mycket bra sätt. Eventuell ny bebyggelse 
kan förläggas direkt intill  båda sidor av vägen, möjligen med 
någon mycket kort anslutning, men någon nybyggnad av väg är 
inte nödvändig. I det södra delområdet r väganslutningen enklare 
och behöver förstärkas och för vissa ytor behöver ny väg byggas.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 555, ca 5 km norr om 
området, samt i Degerfors tätort, ca 6 km väster om området, där 
även Degerfors järnvägsstation ligger på samma avstånd. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är tveksamt om 
det kommer byggas ut någon gång till detta område. Enskilda 
anläggningar får därför accepteras.

El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
En liten del centralt i LIS-området är planlagt för bostadsändamål. 
Området regleras inte av några andra bestämmelser. 
Kockas ligger inom radien för totalförsvarets område för 
hinderfrihet runt Villingsbergs skjutfält. Ingen bebyggelse med 
sådan höjd är dock aktuell inom LIS-området.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 
då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

Störningar och risker
Marken ligger generellt med god marginal över sjöns ytnivå. 
Marken sluttar generellt ner mot sjön men med undantag för 
några mindre partier inte särskilt brant varför någon risk för ras 
och skred inte bedöms föreligga. Exploatering bör dock föregås 
av markundersökningar.
Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som bland 
annat försörjer Örebro med vatten. Risken för översvämning 
p g a höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har 
sjön under senare år haft problem med låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpåunkter som på något 
avgörande sätt berör LIS-området.

Området är i princip inte utsatt för buller. Skjutbuller från 
skjutfälten i Karlskoga kommun kan höras men bedöms ligga 
långt under gällande riktvärden.

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

2. Kockas - Ölen
LIS-områdets syfte
Möjlighet att mer fl exibelt komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse, 
att bygga nya bostadshus samt att etablera och utveckla 
verksamheter.

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

Beskrivning
LIS-området, som består av två delområden, omfattar 
bybildningen Kockas och ytorna närmast norr och söder om 
densamma. Bebyggelsen utgörs av ett 25-tal bostadshus, både 
åretrunt- och fritidsboende, nästan samtliga avstyckade som 
egna fastigheter. 
Marken sluttar tydligt men undantaget något mindre parti inte 
brant ner mot vattnet. I norra änden av LIS-området och vidare 
norrut fi nns mindre beteshagar som tillhör gården vid Ölsdalen i 
norra änden av sjön.
En grusväg med bra standard löper längs med sjön genom byn, 
i söder direkt intill stranden längre norrut 20-100 meter från 
sjön och här ligger bebygglsen till större delen mellan vägen 
och stranden. Det södra delområdet ligger avskilt från byn med 
spridda bostadshus.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången, därav 
namnet Ölsdalen där LIS-området begränsas på den ena 
sidan av sjön Ölen och på den andra sidan av storskogen 
med delvis tät barrskog. Stora delar av området har lång 
historik av odlingslandskap. Ängsmark enligt häradskartan och 
jordbruksmark sedan 50-tal är främst koncentrerat vid befi ntlig 
bostadshus, Lomviken, Udden samt söder om Udden.

Natur: Längs med vägen genom byn fi nns mot sjösidan en smal 
beteshage längst i norr och söder därom hus. På västra sidan 
vägen växer skog som delvis är avverkad nyligen och övrigt be-
stående av yngre gran och tallskog. Väster om Lomviken består 
skogen av yngre gran, asp och björk. Vid Granfallet fanns en 
öppen instängslad yta som ser ut att vara betesmark. 
Lomviken i Ölen går in från norr i sjöns längdriktning och bildar 
halvön Udden. I den inre änden av Lomviken fi nns en mosse 
med enstaka träd och buskar (A) och på Udden fi nns en bio-
topsskyddad lövskog (B) och en delvis betad yta och delvis slåt-
termark (C). Där växer bland annat nattviol, vildlin, svinrot samt 
inplanterad slåttergubbe. Forsatt åt norr har skogen ung med 
björk asp, gran tall och mot Ölen klibbal. Mossen och udden har 
undantagits från LIS-området.
Söder om Udden växer idag skog, värden från ängsmarkerna 
saknas. I vägkanten växer mycket lupiner och skogsklocka har 
noterats i LIS-området.
Ölen är enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt 
vatten.
I länsstyrelsens inventering av hårklomossa 2015 är området på 

Sjön Ölen glimtar fram mellan husen i byn Kockas.     Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
att det till stor del redan är exploaterat och den måttliga 
exploatering som i övrigt torde bli aktuell, begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.

- sjön Ölen som värdefullt vatten beaktas.
- ras- och skredrisk beaktas vid uppförande av byggnader och 
större schaktningsarbeten.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
bybildningen Kockas, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Ölen är enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt 
vatten.

Kultur: Antydan till äldre småskaligt kulturlandskap i södra 
halvan. Centralt i området fi nns ett registrerat fornminne (B). 
Sommarstugan som ligger inom det markerade området har 
dock inget med fornminnet att göra.

Friluftsliv: Det fi nns ett antal fritidshus med tillhörande båtplatser 
inom LIS-området men i övrigt har ingen plats eller anordning 
noterats med direkt bäring på friluftsaktivteter har noterats i 
området.

Infrastruktur
Befi ntlig grusväg av hygglig standard finns från länsväg 205 
sydväst om området fram till södra delen av bebyggelsen. Den 
enklare vägen i norra delen av området behöver förstärkas, 
särskilt passagen över den smala vikens mynning. Eventuell ny 
bebyggelse kan i de fl esta fall förläggas direkt intill vägen. Någon 
nybyggnad av väg är inte nödvändig, bara kortare anslutningar 
om vissa lägen skulle väljas.

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

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 
att allmänt avlopp någonsin kommer byggas ut till detta område. 
Enskilda anläggningar får därför accepteras.

El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och regleras därutöver inte av några 
andra bestämmelser. 
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i förslag till översiktsplan 
då hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas. 

Störningar och risker
Intill stranden i anslutning till tjärnen där bäcken rinner ut i 
sjön, är marken låglänt, delvis också sank. Här behöver i vissa 
punkter uppfyllnad göras för att bebyggelse ska hamna på 
tillräcklig nivå över sjön. I övrigt ligger marken med god marginal 
över sjöns ytnivå. Ölen utgör en av de översta sjöarna i det 
vattensystem som bland annat försörjer Örebro med vatten. 
Risken för översvämning p g a höga vattenfl öden bedöms 
därför som liten. Tvärtom har sjön under senare år haft problem 
med för låga vattennivåer. Detta konfi rmeras av tillgänglig 
översvämningskarteringskartering. För att garantera att bostäder 
inte översvämmas bör ändå en lägsta golvhöjd bestämmas för 
de låglänta partierna i bygg- eller planskedet.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns inga lågpåunkter som 
berör LIS-området.

Generellt är området inte särskilt kuperat men några mindre 
områden är markerade i SGU:s kartdatabas varför  exploateringar  
vissa lägen bör föregås av markundersökningar.

Området är inte utsatt för buller, vilket även gäller skjutbuller 
från skjutfälten i Karlskoga kommun, nord och nordost om LIS-
området.

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

3. Maket-Siggetorp - Ölen
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt 
att bygga nya bostadshus. Etablering och utveckling av 
verksamheter ska också vara möjlig.

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

Beskrivning
LIS-området omfattar 9 bostadhus, de fl esta använda för 
fritidsboende, och ytorna närmast runt dessa. Samtliga 
är avstyckade som egna fastigheter. Maket är en äldre 
gårdsbildning. Bebyggelsen är delvis inbäddad i mer eller mindre 
sammanhängande skogspartier.

I den södra delen är mark och bebyggelse högt belägen, det 
sluttar tydligt men inte brant ner mot vattnet. Närmast runt tjärnen 
centralt i området fi nns mer låglänta och delvis sanka partier 
invid sjön. Här ligger även bebyggelsen lägre och direkt invid 
sjön. Omgivande mark är bitvis storblockig. 

En grusväg med hygglig standard går från väg 205 fram till 
området. Fortsättningen i norra delen av LIS-området inklusive 
över passagen mellan tjärnen och sjön är har mycket enkel 
standard. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karakteriseras av de små vikarna av Ölen som gör 
att strandlinjen blir uppbrutet i fl era mindre partier med i sig 
skilda karaktärer med en närmast intim känsla av påtaglig natur 
närmast stranden. I den södra delen fi nns närmast sjön antyd-
ningar av ett äldre kulturlandskap som idag delvis är inbäddat 
i det sammanhängande storskogslandskapet som tar vid mot 
norr och väster.

Natur: Hela området är lövrikt. Närmast sjön växer främst klibbal 
och längre från stranden mer asp, björk, rönn med fl era lövträd, 
samt några enstaka granar. Större delen av omårdet har nyligen 
avverkats och såtar av lövträd har sparats. Mellan Maket och 
Siggetorp är terreäng kuperad med fl era block. Ett tjärn (a), till-
lika bäckens utlopp, ligger centralt i området och omges utanför 
LIS-området delvis av en sumpskog (A). Marken runtomkring är 
sank med klibbal, asp, rönn, salix och gran. Enligt häradskartan 
var här tidigare en äng.  
Stora delar av området var jordbruksmark på 50-talet, men är 
nu igenväxt av lövskog. 
En lokal av hårklomossa har noterats inom LIS-området, på 
bostadsfastigheterna längst i norr, samt en på udden ovanför 
bäcken/Tjärnen. Denna och ytterligare en udde strax söder 
därom ingår inte i LIS-området.

Lummig grönska kring Maket vid sjön Ölen.                 Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 
mycket måttliga exploatering som kan bli aktuell, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften. Den udde som fi nns i 
området är redan ianspråktagen i sådan omfattning att den 
också kan ingå i LIS-området. LIS-område bedöms lämpligt med 
följande kommentarer:
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- nödvändig försiktighet vidtas i området vid registrerad 
fornlämning (B).

- anpassning görs vid det låglänta och delvis sanka området 
anslutning till tjärnen och passagen mellan denna och viken den 
i den centrala delen av LIS-området.
- sjön Ölen som värdefullt vatten beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Maket-
Siggetorp, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 
som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig bl a mot Svartå, kommunens näst största 
ort, och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola 
och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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tall. Mot väster delen av LIS-området är terrängen blockig och 
mer kuperad.
Nära utloppet från Ölen till Svartån och i kanalen vid bron har 
fynd av hårklomossa noterats på stenar vid inventeringen 2015.
Avgränsningen har gjorts så dessa ytor ligger utanför LIS-om-
rådet. Öster om utloppet från Ölen är förekomsten noterad som 
riklig men här går också vägen till gården Viken som avgränsar 
stranden från merparten av ytorna inom LIS-området. 
Ölen är enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt 
vatten.

Kultur: Området söder om LIS-området är starkt kulturpåver-
kat och utgör grunden till bebyggelsen i Ölsboda (B). Här låg 
järnbruket från 1660-talet med stångjärnstillverkning fram till 
1864. Stångjärnet forslades från Rönningshyttan i norra delen 
av Ölen. Den ovanligt breda kanalen (a) sägs vara anpassad 
för dessa transporter och stensättningarna längs kanalen fi nns 
fortfarande kvar liksom forssträckan. Dämningen (f) vid utlop-
pet från Ölen är en del av detta. Bron över kanalen (b) längre 
söderut är registrerad som ett fornminne. En spiksmedja drevs 
till början av 1900-talet. En kvarn och en såg har även funnits 
på platsen som utnyttjat vattenkraften. Cirka 1750 fl yttades 
gårdsbebyggelsen till Storbjörken och bildade Ölsboda herrgård 
medan bruket blev kvar. Området präglas ännu av kulturhis-
torien även om inte så många byggnader bevarats. Det fi nns 
många gamla träd och rester av olika buskar och örter som ger 
tydliga spår bakåt i tiden.
Det fi nns fl era fornminnen i Ölsabodaområdet men bara ett 
inom LIS-området (c).

Friluftsliv: Här fi nns ett betydande antal fritidshus, de fl esta 
utanför LIS-området, bad- och båtförtöjningsplatser (d) samt 
några enkla byggnader för detta ändamål. En vältrampad stig 
(e) slingrar längs den södra stranden fram till dämningen vid 
Svartån (f). Kanotleden på Svartån som startar vid Rönnings-
hyttan i norra delen av Ölen och som slutar i centrala Örebro, 
markerad med skyltar, passerar mellan det östra och västra 
delområdet. Ett relativt nytt riksintresse för friluftsliv berör de 
östra delarna av LIS-området.
Utöver stigen längs stranden har ingen plats eller anordning 
med direkt bäring på allmänna friluftsaktivteter har noterats 
inom LIS-området.

Infrastruktur
Befi ntlig grusväg av god standard finns från länsväg 205 sydväst 
om området och inom området. Eventuell ny bebyggelse kan i 
vissa lägen förläggas direkt intill vägen men för vissa ytor kan 
någon kortare ny vägsträcka eller kort anslutning vara att föredra 
för att få bra tillgänglighet.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra 
meter (beroende på var i området man befi nner sig) sydväst om 
området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Gemensamt enskilt vatten 
fi nns för hushållen inom den planlagda delen av området. Avlopp 
är enskilda. Det fi nns planer på att allmänt VA kommer att byggas 
ut till detta område på sikt. Enskilda anläggningar bör accepteras 
i mellantiden.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
I stort sett hela den västliga delen av LIS-området är planlagd, 
huvudsakligen för bostadsbebyggelse. Undantaget en mindre 
yta allra längst uppe i nordväst.
I anslutnng till Ölens utlopp i Svartån fi nns en vattentäkten 
som saknar  vattenskyddsområde, den ligger dock utanför LIS-
området. 
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Ytorna närmast intill Svartån som delvis är låglänta och 
dessutom nedströms dämningen vid Ölens utlopp (f) ligger 

4. Ölsboda - Ölen
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga nya bostadshus. Även mindre verksamhetsetableringar 
kan vara aktuella.

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

Beskrivning
Ölsbodaområdet norr om väg 205 omfattar ett 40-tal avstyckade 
bostadsfastigheter varav över 30 är bebyggda. De fl esta 
används för fritidsboende men även en mindre gård. Ett 15-
tal av fastigheterna är helt eller delvis belägna inom 100 mer 
från stranden och omfattas av LIS-området. Därutöver fi nns 
i närområdet några äldre bostäder, numera sommarhus, intill 
kraftkanalen vid Ölens utlopp. En tidigare ladugårdsbyggnad, 
numera stall, nära väg 205 är det de fl esta som passerar området 
ser av Ölsboda. 

All bebyggelse inom LIS-området, som om består av en västlig 
och östlig del, är belägen med god marginal över sjöns yta, och 
ligger inbäddad glesa skogsparter i randområdet mot öppna 
odlade ytor om breder ut sig mot söder. Området är något 
kuperad är marken faller av ner mot sjön och Svartån. Vid 
utloppet från Ölen fi nns en dämning och en kanal som leder till 
ett vattenkraftverk. Detta och låglänt och delvis sankt längs ån 
igger utanför LIS-området. 

En grusväg med god standard går från väg 205 fram till området, 
även vägarna inom området håller god standard.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den fl acka dalgången längs södra 
delen av sjön Ölen om vidgar sig i ett småskaligt odingssland-
skap och herrgårdens omgivningar söder om själva LIS-områ-
det. Själva herrgården är numera helt avskuret genom Värm-
landsbanan och länsvägen.
När man närmar sig området från väg 205 så är den omedelba-
ra upplevelsen den ca 600 m långa allén av lindar i olika åldrar. 
En allé som glädjande nog vidmakthålls genom nyplanteringar. 
Allén ingår inte i  LIS-0mrådet, inte heller forssträckan (A) längs 
Svartån mellan Ölen och Storbjörken som håller höga naturvär-
den.

Natur: Längs med Svartån fi nns en ur natursynpunkt värdefull 
och intressant forssträcka (A) från Ölens utlopp till Ölsboda 
herrgård vid Storbjörken vilken ingår i ett av Länsstyrelsen 
framtaget naturvårdsprogram. Dessa ytor ligger helt utanför 
LIS-området, 
Inom LIS-områdets östra del ligger gården Viken med småskalig 
jordbruksmark intill sjön både mot norr och söder. Bakom jord-
bruksmarken växer granskog med inslag av björk som fortsätter 
mot söder och bedöms inte ha några höga skogliga värden. 
På västra sidan av Svartån fi nns en bred trädzon mot bostads-
husen. Skogen inom LIS-området varierar från glest gallrad 
lövskog med enstaka träd till mer sluten barrskog med gran och 

Utsikt över Ölen från västra delen av Ölsbodaområdet.  Foto: Bosse Björk
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utanför LIS-området. I övrigt ligger marken med god marginal 
över sjöns ytnivå utan att marken sluttar alltför brant eller har 
grundförhållanden som bedöms generera någon risk för ras och 
skred. Exploatering bör dock föregås av markundersökningar.
Ölen utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 
bland annat försörjer Örebro. Risken för översvämning p g a 
höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har sjön 
under senare år haft problem med för låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som berör LIS-
området.
För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en 
lägsta golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.
Intill Svartån fi nns två potentiella föroreningar registrerade. 
Dessa är belägna några hundra meter nedströms LIS-området 
och bedöms inte påverka detsamma.
Länsväg 205 passerar ca 200 meter söder om LIS-området, och 
strax söder om vägen även Värlmlandsbanan som är en del av 
järnvägenstambanenätet. Avståndet är dock så långt att LIS-
området inte är bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Riksintresse för friluftslivet - Södra Kilsbergen - berör LIS-
området. Riksintresset är omfattande till ytan LIS-området är 
beläget direkt intill områdets mycket generella avgränsning. 
LIS-området bedöms i praktisk mening inte konkurrera med 
riksintresseanspråket. 

Järnvägen är riksintresse för kommunikationer men belägen på 
betryggande avstånd från LIS-området. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 
relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell, av begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt. Vägen i det östra 
delområdet bedöms ha tillräckligt avskuljande eff ekt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- sjön Ölen som värdefullt vatten beaktas.
- fornlämning inom LIS-området beaktas.
- stigen längs stranden är fortsatt tillgänglig så att allmänheten 
obehindrat  kan röra sig längs sjön.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Ölsbodaområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, 
och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola och 
skola i samhället.

N0        40            100                      200                                                  400 meter

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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sank. På norra sidan vägen fi nns en lövrik barrskog. 
Vid sundet in till Sjöängsviken (a) samt bitvis längs stranden är 
marken sank, denna sträcka ingår inte i LIS-området. De små 
holmarna västra Storbjörken (F) hyser höga naturvärden, varför 
ytan mellan stranden och vägen närmast innan för dessa inte 
ingår i LIS-området. Storbjörken är enligt länsstyrelsens databas 
betecknat som värdefullt vatten. Hårklomossa har noterats 
på halvön öster om herrgården samt söder om Sjöängsviken, 
samtliga fynd fi nns utanför LIS-området.

Kultur: Mest utmärkande inom LIS-området är kulturlandskapet 
och herrgårdsmiljön runt Ölsboda herrgård (A). Huvudbygg-
naden (b) är från 1830, men redan kring 1750 fl yttades gårds-
bebyggelsen vid Ölsboda bruk hit. Ölsboda herrgård, som är 
kommunens enda utsedda byggnadsminne, ligger på en halvö 
och byggnaderna ligger i en park med fl era gamla träd och på 
tre sidor har man nära kontakt med vattnet. Hela området är 
privat och är därför inte tillgängligt för allmänheten. Strax väster 
om huvudbyggnaden fi nns stensättningar i vattnet som är rester 
av två båthus, varav det västra sägs ha varit avsett för lastning 
av varor till och från bruket. Se Degerfors kommuns kulturmiljö-
program för mer detaljerad beskrivning och krav vid åtgärder.
Öster om herrgården fi nns ett fornminne vid stranden (c). Ett 
registrerat fornminne (d) fi nns även centralt i fritidshusområdet 
och därutöver fi nns nordväst om Ölsboda herrgård, utanför LIS-
området, en kulturhistorisk lämning registrerad (e). 

Friluftsliv: Till fritidshusen i västra delen av LIS-området hör ett 
antal bad- och båtbryggor (f) som i viss mån bidrar till en privati-
sering av denna strandsträcka, det fi nns dock ingen bebyggelse 
mellan vägen och stranden. Utöver detta har ingen plats eller 
anordning med direkt bäring på friluftsaktivteter har noterats i 
området.

Infrastruktur
Två befi ntliga grusvägar av god standard finns från länsväg 205 
som går strax norrt om området, en som försörjer herrgårdsdelen 
och en som försörjer fritidshusen. Den sistnämnda vägen 
fortsätter runt Storbjörken och anknyter där till andra vägsystem.
Båda vägarna passerar under järnvägen. Den södra viadukten är 
både smal och låg, i princip endast avsedd för personbilar. Den 
norra är större och framförallt högre, 3,2 meter, men håller inte 
fullhöjd (4,5 meter).
Det fi nns en vägförbindelse mellan herrgårdsdelen och den 
västra vägen, vilken dock inte används för körtrafi k idag. Den 
bör dock  med vissa åtgärder kunna tas i bruk igen om behov 
föreligger.
Eventuell ny bebyggelse kan i längst i väster förläggas direkt intill 
vägen medan det för de centrala ytor i området behövs en ny 
väganslutning, beroende på var ny bebyggelse förläggs, mellan 
50 och 200 meter.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några hundra meter 
(beroende på var i området man befi nner sig) väster om området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda anläggningar 
gäller. Det möjligt att allmänt avlopp kommer byggas ut till 
detta område på sikt. Enskilda anläggningar kan accepteras i 
mellantiden.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
Bostadsbebyggelsen i norra/västra delen av LIS-området är 
planlagd med inriktning på fritidsboende.
Det fi nns inget vattenskyddsområde för Storbjörken även om 
sjön utgör del i det vatten som nedströms bl a försörjer Örebro.
Värmlandsbanan (järnväg) utgör riksintresse för kommunkation.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Ölsboda herrgård är byggnadsminnesförklarad, det enda 
byggnadsminnet i Degerfors kommun. Byggande i anslutning till 
byggnadsminnet förutsätter tillståndsansökan hos Länsstyrelsen.
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Storbjörken utgör en av de översta sjöarna i det vattensystem som 
bland annat försörjer Örebro med vatten. Risken för översvämning 

5. Ölsboda herrgård - Storbjörken
LIS-områdets syfte
Möjlighet att mer fl exibelt kunna komplettera befi ntlig bostads- 
och herrgårdsbebyggelse, att bygga nya bostadshus samt att 
utöka möjligheterna att utveckla och bedriva olika verksamheter 
inom herrgårdsområdet som är förenligt med byggnadsminnet.

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

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

Nivåskillnaderna är små men all bebyggelse är belägen med mer 
eller mindre god marginal över sjöns yta. Ytorna runt herrgården 
är ett mer öppet kulturlandskap som vittnar om det tidigare aktivta 
lantbruket. Fritidsbebyggelsen i väster är inbäddad i skogen på 
norra sidan om vägen som löper genom området och fortsätter 
runt Storbjörken. Marken faller svagt ner mot sjön och mellan 
vägen och sjön i den västra delen är det låglänt och bitvis sankt.

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

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras dels av kulturlandskapet runt Ölsboda 
herrgård med dess unika kulturmiljö dels av den helt annorlunda 
miljön i den västra delen med små fritidshus inbäddade i ett mer 
sammanhängande skogslandskap längs Storbjörkens strand

Natur: Östligaste delen utgörs av en utpräglad herrgårdsmiljö 
(A), delvis öppen, delvis med inslag av stora äldre ädellövträd 
som bildar herrgårdsparken och som bäddar in herrgården med 
tillhörande bebyggelse i grönska. Det fi nns en beteshage med 
får och jordbruksmarker. 
Strax öster om LIS-området ligger Svartåns utlopp (B) i Stor-
björken. Hela området längs Svartån upp till Ölen ingår i läns-
styrelsens naturvårdsprogram (C) vilket inkluderar Ölsboda 
herrgård. 
Väster om herrgården fi nns en ö som har landförbindelse vid 
lågvatten vilken inte ingår i LIS-området.
Nordväst om herrgårdsområdet breder skogen ut sig med 
varierad karaktär. Det fi nns gran- och lövsskogsområden, bitvis 
är det ganska sankt. Strax öster om bostadsområdet fi nns ett 
alkärr (D). 
Mellan vägen och Storbjörken (E) fi nns ett obebyggt område 
med många småuddar varför det avgränsats att ligga utanför 
LIS-området. Här fi nns även ett fl ertal spärrgreniga tallar med 
pansarbark, fl era av dem har även bohål, och marken är bitvis 

Västra områdesdelen vid fritidshusen.                          Foto: Bosse Björk
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p g a höga vattenfl öden bedöms därför som liten. Tvärtom har 
sjön under senare år haft problem med låga vattennivåer. Detta 
konfi rmeras av tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Låglänta områden mellan vägen och stranden (E) är inte aktuella 
för exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning 
föreligger bör en lägsta golvhöjd bestämmas i bygg- eller 
planskedet.
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som på ett 
avgörande sätt berör LIS-området. 

Nivåskillnaderna inom området är måttliga varför någon risk för 
ras och skred inte bedöms föreligga. På ras- och skredkartan 
fi nns endast en liten yta intill herrgårdsområdet markerad. 
Eventuell exploatering bör dock föregås av markundersökningar.

Inom herrgårdsområdet fi nns två potentiella förorenings-
förekomster markerade. Dessa kan behöva undersökas vid 
åtgärder i närområdet.

Länsväg 205 går strax norr om LIS-området men söder 
om denna går även Värmlandsbanan som är en del av 
järnvägsstambanenätet. Den allra östligaste delen av LIS-
området får anses bullerutsatt från järnvägen, länsvägen skärmas 
dock av järnvägsbanken. Befi ntlig bostadsbebyggelse ligger som 
allra närmast över 100 meter från järnvägen, detsamma gäller 
ytor som är aktuella för ny bostadsbebyggelse. Större delen av 
berörda ytor ligger så långt från järnvägen att de inte bör vara 
bullerutsatta alls och för övriga ytor bör skärmning vara möjligt. 

Konkurrerande intressen
Riksintresse för kommunikation (järnväg) tangerar LIS-området 
längst i öster.
Herrgården är skyddad som byggnadsminne.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell och så 
som avgränsningen är anpassad, begränsad betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- i den östra delen är det endast aktuellt med verksamhetsutveckling 

och kompletteringar av bebyggelsen kopplat till detta, men med 
hänsyn till och väl anpassad till den befi ntliga herrgårsmiljön (A) 
samt naturvårdprogrammet (C).
- om området mellan herrgården och bostadsbebyggelsen 
exploateras ska minst en åtkomstmöjlighet ner till stranden 
garanteras inom markerad yta.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- sjön Storbjörken som värdefullt vatten beaktas.
- buller från järnvägen beaktas vid lokalisering av ny 
bostadsbebyggelse.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker naturliga utvecklingsmöjligheter för 
Ölsbodaområdet, dels verksamhetsutveckling runt Ölsboda 
herrgård, dels genom att  bidra till fl er alternativa bostadslägen 
i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, 
och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola och 
skola i samhället.

Gränserna i kartan stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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har en kantzon lämnats med gran. Skogsområdet som angräsar 
hygget i söder som tangerar LIS-området är en fi n granskog 
med blåsippa och någon enstaka hasselbuske. Storbjörken är 
enligt länsstyrelsens databas betecknat som värdefullt vatten. 
Förutom vid bäcken och kring badplatsen är stranden relativt 
privatiserad och inte tillgänglig för allmänheten. Hårklomossa 
har noterats norr om bäcken, mellan LIS-området båda delar. 

Kultur: Det öppna småskaliga kulturlandskapet i utgör även det 
största kulturvärdet. Här fi nns två gårdsbildningar som brukar 
markerna, främst för bete. Dessa ytor är belägna mellan LIS-
områdets båda delar och längre än 100 meter från stranden.

Friluftsliv: I området fi nns ett fl ertal fritidshus med tillhörande 
bryggor. Mellan bäcken och den södra bebyggelsegruppen fi nns 
en bad- och båtplats (a) samt Skäggebols gemensamhetsom-
råde med välklippta gräsmattor. Badplasten och gemensam-
hetsytan kan med fördel tillåtas att utvecklas. Från det södra 
byggelseområdet går en stig genom skogen, till hygget och 
längst stranden till en liten badplats. 

Infrastruktur
En grusväg med god standard löper genom området och från 
denna fi nns fl era anslutande vägar till husgrupper och enskilda 
hus. Dessa vägar har i de fl esta fall lite enklare standard. Området 
kan nås från väg 205 i nordost, men via ett vägsystem mellan 
Storbjörken och Letälven tar man sig även norrut mot Degerfors, 
mot Svartå i söder eller mot Åtorp i sydväst.
Befi ntlig vägar till området håller god standard, däremot kan 
vissa vägar inom området behöva förstärkas. Eventuell ny 
bebyggelse kan i vissa fall förläggas direkt intill befi ntliga vägar 
medan det för andra ytor behövs kortare nya vägsträckor eller 
kortare angöringar.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 205 några kilometer mot 
norsost.
Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda anläggningar 
gäller. Det är möjligt att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta 
område på sikt eftersom en överföringsledning mellan Degerfors 
och Svartå övervägs. Enskilda anläggningar kan accepteras i 
mellantiden.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Områdesbestämmelser gäller för all befi ntlig fritidshusbebyggelse 
inom LIS-området, däremot inte för obebyggda ytor däremellan.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Marken sluttar mot sjön men nivåskillnaderna inte dramatiska. 
Strandbrinken är brantast längst i norr. Det bedöms med 
hänvisning till SGU:s kartunderlag inte föreligga någon generell 
risk för ras och skred men längst i norr fi nns en brant som 
är svår att bedöma. Eventuell exploatering bör föregås av 
markundersökningar.

All bebyggelse är belägen med mer eller mindre god marginal 
över sjöns yta. Storbjörken utgör en av de översta sjöarna i det 
vattensystem som bland annat försörjer Örebro med vatten. 
Risken för översvämning p g a höga vattenfl öden bedöms därför 
som liten. Tvärtom har sjön under senare år haft problem med 
låga vattennivåer. Det fi nns ingen översvämningskartering 
för detta avrinningsområde. Detta konfi rmeras av tillgänglig 
översvämningskarteringskartering.
Enligt tillgänglig skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som på 
ett avgörande sätt berör LIS-området. 

Området är inte bullerutsatt.

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

6. Skäggebol - Storbjörken
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att 
bygga ett antal nya bostadshus. För en mindre yta i anslutning till 
badplatsen är endast utveckling av denna och gemensamhetsytan 
aktuell.

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

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

Marken sluttar mot sjön men nivåskillnaderna inte dramatiska. 
Ytorna mellan de båda delområdena utgörs av ett öppet 
kulturlandskap som som fortfarande brukas. Här rinner en liten 
bäck ut och detta är områdets lågpunkt. Fritidsbebyggelsen 
i norr är inbäddad i skogen medan bebyggelsen i söder ligger 
inom eller i randområdet till de öppna ytorna. All bebyggelse är 
belägen med mer eller mindre god marginal över sjöns yta.

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

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av det öppna småskaliga kulturlandskapet 
centralt i byn, i kombination det omgivande sammanhängande 
skogslandskapet. 

Natur: Här fi nns ett leende ljust kulturlandskap ellan de båda 
delarna av LIS-området som öppnar sig mot Storbjörken, 
oavsett om man kommer från norr eller söder. En bäck rinner ut 
i sjön i lågpunkten mitt i det öppna området. De öppna ytorna 
närmast runt bäcken (A) är markerade som betesmark i länssty-
relsens databas. Ytorna är även markerade som jordbruksmark 
sedan 50-talet. Småstråk i den centrala delen samt en yta i norr 
har varit ängsmark enligt häradskartan. Det öppna centrala 
området nklusive bäcken ingår inte i LIS-området. Skogsområ-
det i norr som vägarna går genom är tät med mycket lövinslag. 
På marken växer bland annat blåsippa som indikerar att det kan 
fi nnas kalk i marken. I söder fi nns ett skogsparti intill de utsprid-
da fritidshusen som nyligen avverkats. Närmast Stor-björken 

Vägen genom centrala Skäggebolsområdet.       Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med tanke på den 
relativt måttliga exploatering som kan bli aktuell och de värdefulla 
ytorna lämnas utanför LIS-området, begränsad betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- ytorna i anslutning till bad- och båtplatsen med tillhörande 
gemensamhetsyta får bara byggnader och funktioner tillkomma 
som utvecklar denna inriktning.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.

- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.
- sjön Storbjörken som värdefullt vatten beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker naturliga utvecklingsmöjligheter för 
Skäggebolsområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, och 
kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 
och skola i samhället. Det är heller inte överdrivet långt till Åtorp 
sydväst om Skäggebol.

Fynd av hårklomossa (1) - På sten.

Forn.

Forn.

Forn.

Skogsstyrelsen - Kärrskog
- Blandskog av löv och barr

Stor Björk
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Gränserna i kartan stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå samhälle. Kors-
ningen mot Åtorp/Gullspång (204) respektive Degerfors (205) är 
belägen inom LIS-området. I samhället fi nns ett planlagt kom-
munalt gatunät och därutöver en antal mindre grusvägar som 
försörjer vissa fastigheter och områden.
Vatten är en påtaglig del av Svartå samhälle där området runt 
Storbjörken bjuder på vackra vyer över sjön. Förbindelsen mellan 
sjöarna och längs den smala kanalen är också tilltalande. 

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

Natur: Längst i norr innanför Svartviksö fi nns ett delområde till 
vilket det går en väg mellan vägen och stranden. I kanten mot 
vattnet växer företrädesvis alar i olika storlekar. I en öppning 
mellan träden fi nns en liten rastplats. Här råder ett påtagligt lugn 
trots närheten till vägen. Ett sankt område fi nns mellan stranden 
och ön som omöjliggör att man torrskodd kan ta sig ut till ön. 
Ön/halvön Svarviksö ingår inte i LIS-området. 
Något längre söderut längs Storbjörkens östra sida är stranden 
helt privatiserad ända fram till vägbron (väg 204) över kanalen/
Svartån (E). Längs med Storbjörkens strand åt väster består 
området av först gles tallskog som övergår i en gles björkskog. 
Här fi nns sly av rönn och björk och olika risväxter, blåbär, 
lingon, gräs som bottenvegetation.  Några större äldre granar 
fi nns även inom området. En del större stenar döljs delvis 
under mossor och är även överväxta av ris. En del av stranden 
används som uppläggningsplatser för småbåtar (c). Lite längre 
bort intill Svartå skola och Svartå Folkets Hus (d) fi nns öppna 
marker och ett antal stora gamla träd. Norr om skolan fi nns ett 
skogsområde med lövinslag (D). Denna skog är utfl yktsmål för 
skolbarnen. Intill skolans västra gräns rinner en liten bäck i en 
ravin med tät buskvegetation.
På västra halvan av Limudden (som inte ingår i LIS-området) 
fi nns en stor betesyta som ingår i länsstyrelsens betesmarks- 
inventering (A). Samma yta plus ytterligare en bit västerut 
omfattas av ett av länsstyrelsen upprättat naturvårdsprogram 
Limudden (B) består av kalkinfl uerad mark och innehåller där-
med en rik fl ora som är ovanlig i kommunen. Detta är det enda 
kända kalkberget i Degerfors kommun. Blåsipporna utanför 
beteshagen samt strax väster om den lilla grusvägen ner mot 
och längs med stranden indikerar på kalk i marken. Vägen leder 
till en tillgänglighetsanpassad fi skebrygga och vidare fram till 
badplatsen. 
Den trevliga badplatsen (C) som öppnar sig mot vattnet mellan 
strandvegetationen. Här dominerar friluftslivet helt med klippta 
gräsytor, bryggor mm.
 
Åter inne i samhället följer vi kanalen/Svartån söderut. Här fi nns 
en potential till park (f) på den östra sidan av ”dammen” intill 
korsning vid väg 204. Det är en trevlig plats med klippta gräsy-
tor, gamla träd främst stora alar och en fi n utsikt mot vattnet. 
På andra sidan av ”dammen”, som är en del av Svartåns fl öde 
mellan Storbjörken och Lillbjörken (E),  fi nns en tät strandskog 
av bland annat alar (g). Här är blött och sankt och ibland svårt 
att ta sig fram. Men det är i sin helhet ett fi nt område som skulle 
kunna utvecklas till en vacker pärla mitt i samhället. Kanalen (E) 
fortsätter sedan söderut och passerar under genomfartsvägen 
där de gamla bruksbostäderna (F) ligger på rad i en gammal för 
orten karakteristisk trädallé (h) som ingår i det generella biotop-
skyddet. Kanalen försvinner in i en tub strax norr om hembygds-
gården (i). Sydöst därom är området fl ackt och bär tydliga spår 
av den tidigare industriverksamheten. Här fi nns, främst nära 
kanalen och vid stranden till Lillbjörken, ett fl ertal alar varav 
några har ordentlig storlek. Området är inventerat men det fi nns 
inga registrerade fynd av hårklomossa i och runt Svartå.
Naturvärdena fi nns främst i allén (h), samt i grova tallar och 
lövträd samt Limudden (A och del av B) som inte ingår i LIS-
området.

Kultur: Den småskaliga bruksmiljön med gamla arbetarbostäder 
centralt i LIS-området utgör en fi n kulturmiljö (F) där stor försik-
tighet med tillkommande bebyggelse bör råda. Se Degerfors 
kommuns kulturmiljöprogram för mer detaljerad beskrivning och 
kravställningar vid åtgärder inom detta område..

7. Svartå (del 1)
- Storbjörken/kanalen/Lillbjörken
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att öppna 
nya lägen för att bygga bostadshus och bostadsområden. För-
enkla för verksamheter att utvecklas och etablera.

Läge
LIS-området täcker in en stor del av Svartå samhälle som är be-
läget ca 12 km söder om Degerfors. LIS-området utgörs av fl era 
delområden som sträcker sig runt södra änden av sjön Storbjör-
ken, längs kanalen (Svartån) och vattenområden som passerar 
genom Svartå samhälle samt runt nordöstra änden av sjön Lill-
björken.

Beskrivning
LIS-området omfattar em delområden varav det största täcker in 
stranden runt södra änden av sjön Storbjörken vilket inkluderar 
de centrala delarna av Svartå med bland annat butik (obeman-
nad självservice) och drivmedelsanläggning, skola och förskola 
men också en stor del av bostadsbebyggelsen i Svartå, totalt 
över 50 bostadstomter. Det inkluderar även den kanal och en del 
andra vattenområden central i Svartå som förbinder Storbjörken 
med sjön Lillbjörken som ligger nedströms mot sydost. Kanalen 
genom Svartå är en del av Svartån. Lillbjörkens norra ände täcks 
av det näst största delområdet och inkluderar det gamla hyttom-
rådet som numera främst används för idrotts- och fritidsändamål. 
Här fi nns ingen bostadsbebyggelse idag. Ett tredje mindre del-
området täcker in området innanför Svartviksö vid Storbjörkens 
östra strand inklusive en handfull bostadstomter.  Ett fjärde min-
dre delområde täcker ytorna runt den allmänna badplatsen vid 
Storbjörkens sydvästra strand. Det femte delområdet är också 
beläget längs den sydvästra stranden, mellan badplatsen och 
Limudden. Det gamla bruks- och industriområdet (J) ligger strax 
öster LIS-området.

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

Nivåskillnaderna är små till måttliga. De största fi nns främst längs 
kanalen vars ytnivå märkligt nog ligger betydligt över bebygelsen 
på östra sidan. Kanalen är kulverterad på en sträcka i södra de-
len av samhället som då inte genererar underlag för strandskydd 
eller LIS-område. En hel del äldre bebyggelse är belägen relativt 
lågt i förhållande till ytnivån i Storbjörken och kanaldelen men det 
fi nns ingen historia av översvämningar. Den mesta bebyggelsen 
ligger med god marginal över Strobjörkens ytnivå. Norra änden 
av Lillbjörken är delvis låglänt och sank men här fi nns väldigt lite 
bebyggelse och inga bostäder alls. 

Samhället är generellt inbäddat i grönska och skogspartier, till 
större delen lövskog. Mot väster ökar andelen barrskog, även 
på norra sidan Lillbjörken. Bortsett från området runt den gamla 
hyttan som nu är idrottsplats fi nns få öppna ytor utöver befi ntliga 
bostadstomter.

Storbjörken med Svartå centrum i fonden.       Foto: Bosse Björk
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Vid skolan fi nns ett registrerat fornminne i form av en milsten 
(a). Centralt i Svartå, strax norr om butiken, fi nns två registrera-
de fornlämningar (b). Längst i söder, vid Lillbjörken, fi nns rester 
av det gamla hyttområdet. Hela området är registrerat som ett 
fornminne (G) och hyttpipan, som ligger utanför LIS-området, 
är ett fornminnesobjekt (j). Se Degerfors kommuns kulturmiljö-
program för mer detaljerad beskrivning och kravställningar vid 
åtgärder inom det gamla bruksområdet.
Området används idag till större delen som idrottsplats (se ned-
an). Även reningsverket ligger inom fornminnesområdet. Norr 
om hytt området fi nns ytterligare ett registrerat fornminne (l).

Friluftsliv: Längst i väster vid Storbjörkens södra strand fi nns 
ortens allmänna badplats (C). Här dominerar friluftslivet helt 
med tillhörande faciliteter. Dock behövs fl er parkeringsplatser 
och möjlighet till att utveckla området bör fi nnas. Strax intill fi nns 
en tillgänglighetsanpassad fi skebrygga. En gammal vägsträcka 
tillsammans med strövstigar runt Limudden gör även strand-
sträckan in mot centrala Svartå intressant. Närmast sjöns utlopp 
i kanalen/Svartån används stranden som uppläggningsplats för 
båtar (c). Folketshusområdet (d) ligger vackert vid Storbjörkens 
strand men är inhägnat och därför inte tillgängligt för allmän-
heten. En hockeyrink (e), oklart om den används fortfarande, 
ligger granne med Folkets hus och skolan. Norr om skolan är 
del av skogen (D) en naturlig del av skolmiljön. Även längs med 
Svartån och kanalen (E) mellan sjöarna fi nns trevliga strövsti-
gar. Söder om hembygdsgården (i), inom fornminnesområdet 
(G) ligger fotbollsplaner och ett elljusspår (H) tillsammans med 
ett klubbhus med toaletter. Det gamla bruksområdet bär tydliga 
spår av den tidigare industrin som funnits på platsen. Allra 
tydligast märks den gamla hyttpipan (j). Över elljusspåret går 
en större kraftledningsgata som påverkar intrycket på platsen. 
I området fi nns en grusplan som tidigare använts för idrottsän-
damål/aktiviteter (k) och ett stort ”klubbhus” som inte används 
längre. Området är planlagt för industriändamål. Hyttområdet 
(G) bör behålla sin allmänna karaktär med huvudsaklig inrikt-
ning på sport och fritid. Tillkommande bebyggelse och anlägg-
ningar kan med fördel utformas med beaktande av den industri-
historiska bakgrunden.

Infrastruktur
Länsvägarna 204/205 passerar genom Svartå. Korsningen mel-
lan länsvägarna - Degerfors/Karlskoga (205) och Åtorp/Gull-
spång (204) och Mullhyttan (204)/Laxå (205)är belägen inom 
LIS-området, mitt i samhället. I Svartå fi nns ett planlagt kommu-
nalt gatunät som är asfalterat och håller god standard. Därutöver 
fi nns ett antal mindre grusvägar av varierad standard som försör-
jer vissa fastigheter och områden.

Ny bebyggelse kan i många fall förläggas direkt intill någon av 
befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Nya utfarter 
på länsvägarna kommer sannolikt inte att tillåtas av Trafi kverket 
som är väghållare för dessa båda vägar. Vissa intressanta ytor 
framförallt norr om skolan vid sjön Storbjörken skulle om de 
exploateras kräva en ny vägsträckning på några hundra meter.

Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/205 inom LIS-
området, tätast trafi kering sker mot Degerfors.

Så gott som hela LIS-området ingår i verksamhetsområdet 
för allmänna vattentjänster och är då anslutet till kommunalt 

vatten och avlopp. Ny bebyggelse kan anslutas till detta 
och inom verksamhetsområdet gäller då ordinarie taxa för 
anläggningsavgift. Vissa ytor, t ex norr om skolan, skulle 
om de exploateras kräva ledningsutbyggnad vilket då torde 
röra sig om max 500 meter och eventuell utvidgning av VA-
verksamhetsområdet.
Elnät fi nns utbyggt i hela samhället. Bredband fi nns utbyggt i 
hela den bebyggda delen av samhället.

Planer och bestämmelser
LIS-området är till största delen planlagt. Undantaget är de 
västligaste och nordligaste delarna vid Storbjörken samt 
nordostligaste delen vid Lillbjörken.
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Centralt i LIS-området runt vattenområdena söder om Storbjörken 
längs kanalen/Svartån är marken låglänt och delvis sank. Det 
gäller även där Svartån mynnar ut i Lillbjörken. Det fi nns ingen 
historia av översvämningar i samhället. Området ligger i den övre 
delen av ett förhållandevis litet vattensystem och det begränsar 
vilka fl öden som kan uppstå. Dessa sjöar har under senare år 
tvärtom haft problem med för låga vattennivåer. Detta konfi rmeras 
av tillgänglig översvämningskarteringskartering.  
Befi ntlig bebyggelse är generellt placerad med nödvändigt 
avstånd till stranden och på god marginal över sjöarnas och 
kanalens ytnivå. Undantag fi nns dock för äldre bebyggelse centralt 
i samhället och ett bebyggelseområde ligger faktiskt långt under 
kanalens (E) ytnivå. Söder om dämningen (m) av kanalen fi nns 
risk för översvämning vid ett eventuellt dammbrott varför ingen 
bostadsbebyggelse bör tillkomma här. Även för verksamheter 
bör det utifrån människors hälsa och säkerhet nogsamt bedömas 
vilka som är lämpliga och inte, anpassningar kan komma att 
krävas även för utveckling av befi ntligt idrottsområde (H). Det 
fi nns även en damm (n) vid Svartåns utlopp från Storbjörken. 
Denna damm utgör i sig ingen större risk för bebyggelsen 
nedströms men den kan utgöra en risk för den nedre dämningen 
(m) där kanalen går in i en tub. Bortsett från dammbrott föreligger 
ingen generell översvämningsrisk inom LIS-området och det 
fi nns gott om ytor med god marginal till vattnens ytnivå. Längst 
i norr fi nns enligt skyfallskarteringen några ytor som behöver 
studeras närmare vid eventuell exploatering. För att garantera 
att ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd 
bestämmas för de mest låglänta ytorna i bygg- eller planskedet. 

Marken är i huvudsak inte kuperad varför någon risk för ras 
och skred inte bedöms föreligga, inga markerade ytor fi nns på 
ras- och skredkartan. Störst är de skapade nivåskillnaderna 
där  kanalen ansluter till kraftstationen och ytorna väster om 
denna. Exploatering bör föregås av markundersökningar men en 
bedömningen bör göras i det enskilda falleteftersom en stor del 
av LIS-området redan är bebyggt.

Inom det tidigare hyttområdet (G), där idrottsplatsen (H) 
ligger idag, fi nns konstaterade föroreningar i marken. Enligt 
uppgift ska slagg deponerats på den lilla udden söder om åns 
utlopp i Lillbjörken.  Det är inte aktuellt med annat än fortsatt 
verksamhetsanvändning i detta område. 
Registrerade potentiella föroreningar fi nns även i centrala 
delarna av Svartå mellan länsväg 205 och Storbjörken samt 
runt den tidigare järnvägsstationen (riven sedan lång tid) och 
bangården (o).
Inom områden med föroreningar kan krav på miljötekniska 
utredningar bli aktuella vid planläggning och/eller åtgärder av 
olika slag vilket i sin tur kan leda till att efterbehandlingsinsatser 
(exempelvis sanering) krävs.

Länsväg 204/205 går går rakt genom LIS-området. Skyltad 
hastighet är till större delen 50 km/h och trafi kintensiteten mått-
lig men här går en hel del tung trafi k. Byggnader längre än 20-
25 meter från vägen torde generellt inte vara bullerutsatta och 
skärmning bör i de fl esta lägen vara  möjligt om så skulle krävas. 
Länsvägarna 204/205 är sekundära vägar för farligt gods vilket 
ska beaktas vid nybyggnation i dess närhet, särskilt avseende 
bostäder.

Vid kraftkanalen ligger fl era hus lägre än vattenytan   Foto: Bosse Björk
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Värlmlandsbanan som är en del av järnvägsstambanenätet 
passerar öster om LIS-området, i norra delen direkt intill. Här fi nns 
bebyggelse och ytor kan anses vara bullerutsatta från järnvägen. 
Vid nyexploatering eller större förändringar bör bullerberäkningar 
göras, möjlighet till skärmning utreds. För komplettering med 
verksamheter är bullerkraven lägre. För ytor närmast järnvägen 
ska även riskfaktorer beaktas. Den absoluta huvuddelen av LIS-
området ligger så långt från järnvägen att det inte är bullerutsatt. 
De mest intressanta ytorna för ny bostadsbebyggelse är belägna 
300 meter från järnvägen eller längre. Längs järnvägen ska även 
bebyggelsefritt avstånd och riskspekten beaktas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området.
Riksintresseområdet för kommunikation - Värmlandsbanan - 
ligger på några ställen inom LIS-området och andra sträckor 
direkt utanför. Åtgärder får inte vidtas som har påtagligt negativ 
inverkan på riksintresset, vilket ska beaktas vid planläggning 
och/eller i bygglovskedet.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området är till mycket stor del ianspråktaget och har begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- vid den allmänna badplatsen (C) förutsätts endast åtgärder som 
stärker denna funktion tillkomma.
- häsnyn ska tas till skolskogen (D).
- i anslutning till den gamla arbetarbebyggelsen (F) längs 
kanalen/Svartån (E) och allén (h) bör stor försiktighet råda 

(norra delen - Storbjörken)

avseende tillkommande bebyggelse och generellt ska hänsyn 
tas till bebyggelsens struktur och karaktär.
- generell hänsyn ska tas till grova tallar och lövträd.
- inom det f d hyttområdet (G), numera idrottsplats (H), bör i 
huvudsak endast åtgärder som stärker dessa funktioner 
tillkomma, inte aktuellt för bostäder, och tillkommande byggnader 
och anläggningar ska förhålla sig till den industrihistoriska 
bakgrunden, även risken för dammbrott (m) ska beaktas i denna 
del av LIS-området.
- sjön Storbjörken som värdefullt vatten beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Svartå 
tätort, bidrar till fl er alternativa bostads- och verksamhetslägen 
på orten och i kommunen i istort som i sin tur gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt 
i kommunen.
Svartå, kommunens näst största ort, har en hel del off entlig och 
privat service där LIS-området kan bidra till underlaget för såväl 

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område
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(södra delen - kanalen/Lillbjörken)

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning



30

Friluftsliv: Bergslagsleden (a) passerar LIS-området med etapp-
mål vid herrgården. Lillbjörken runt och andra fi na promenadsti-
gar längs sjön asserar också LIS-området.

Infrastruktur
Länsvägarna 204/205, korsningen mot Mullhyttan (204) respek-
tive Laxå (205) direkt intill herrgården och LIS-området. Inga vä-
gåtgärder krävs för att kunna utveckla området. 
En mindre grusväg (a) sträcker sig genom LIS-området men är 
mer att betrakta som en gång-/cykelförbindelse vid sidan av läns-
vägen men den utgör också passage för Bergslagsleden.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs väg 204/205 inom LIS-
området.
Herrgården och annexet (utanför LIS-området) är anslutet 
till kommunalt vatten från en intilliggande vattentäkt. 
Avloppsanläggning är enskild och kan på sikt behöva 
uppgraderas.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Svartåns utlopp från Lillbjörken cirka hundra meter öster om LIS-
områdets östra utgör en grundvattentäkt med tillhörande mindre 
vattenskyddsområdet (Svartå - Gullsmedsboda).
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen då hela 
kommunen ska tillåtas leva och utvecklas.

Störningar och risker
Herrgårdsbebyggelsen är lokaliserad med god marginal över 
sjöns ytnivå. 
LIS-området ligger vid utloppet från Lillbjörken vilket skulle kunna 
utgöra ett trattliknande hinder vid höga vattenfl öden. Några 
kända översvämningar fi nns dock inte registrerade, möjligen för 
att det är en av de översta sjöarna i det vattensystem som bland 
annat försörjer Örebro. Dessa sjöar har under senare år haft 
problem med för låga vattennivåer. Detta konfi rmeras av aktuell 
översvämningskartering. Tillgänglig skyfallskarteringen visar 
inga lågpunkter inom LIS-området.

Marken sluttar svagt mot stranden, nivåskillnaderna är 
blygsamma, någon risk för ras och skred bedöms inte föreligga. 
Eventuell nybyggnation bör dock föregås av markundersökningar.

I anslutning till Lillbjörkens utlopp i Svartån, cirka 150 meter öster 
om LIS-området, fi nns Guldsmedsboda vattenskyddsområde 
som avser inducerat grundvatten längs med en sträcka av 
Svartån. Utifrån avståndet till LIS-området samt att detta endast 
omfattar befi ntlig fastighet runt Svartå herrgård bedöms det inte 
fi nnas någon risk att eventuell tillkommande exploatering ska 
kunna påverka vattentäkten. 

Länsväg 204/205 går direkt intill LIS-området. Skyltad hastighet 
är 70 km/h och trafi kintensiteten måttlig. Byggnader längre än 
20-30 meter från vägen torde inte vara bullerutsatta och skärm-
ning är möjligt om så skulle behövas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga direkt konkurrerande intressen till LIS-området så 
som det har anpassats.

8. Svartå herrgård - Lillbjörken
LIS-områdets syfte
Avsikten är att friare kunna komplettera herrgårdsbebyggelsen 
och dess närmast omgivning för att öka möjligheterna att kunna 
utveckla och bevara herrgården, både som bostad och för att 
bedriva anpassade verksamheter på platsen.

Läge
LIS-området utgörs  princip av fastigheten där Svartå herrgård 
är belägen vid sjön Lillbjörkens södra strand direkt intill länsväg 
204/205, cirka 2 km söder om Svartå tätort.

Beskrivning
LIS-området omfattar ytorna närmast runt Svartå herrgård vid 
sjön Lillbjörken. Det var länge sedan herrgården och dess fl yglar 
användes som renodlad bostad men möjligheten ska fi nnas ef-
tersom det bedöms vara det bästa sättet att behålla byggnaderna 
i god kondition. Under lång tid bedrevs restaurang och pensionat 
med konferensmöjlligheter. Efter några år utan stadig verksam-
het aviserades ett utvecklingsarbete men detta ledda aldrig till att 
ny verksamhet etablerades. Det bör dock inte uteslutas i framti-
den, eventuellt i kombination med boende. Hotellets tidigare an-
nex, som är numera avstyckat liksom fl era andra av herrgårdens 
ursprungliga byggnader ligger utanför LIS-området
Marken sluttar svagt mot stranden. Herggården och fl yglarna är 
belägna med god marginal över sjöns ytnivå. Herrgårdens träd-
gård är öppen med klippta gräsytor, i övrigt består området av 
relativt tät lövskog. Lillbjörkens utlopp i Svartån ligger drygt 100 
meter öster om LIS-området.
Länsvägarna 204/205, korsningen mot Mullhyttan (204) respek-
tive Laxå (205) är belägna omedelbart intill LIS-området. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den vackra men något försummade 
herrgårdsmiljön som är inbäddad i ett delvis sammanhängande 
lövskogslandskap.

Natur: Huvuddelen består av öppna ytor och runt herrgården 
fi nns en vacker trädgård/park som anknyter till vattnet i hela den 
södra stranden av Lillbjörken. Här fi nns promenadstigar och 
vackra planteringar. Stora ekar och lindar fi nns. På en ek lyser 
en gul svavelticka. Fynd av hårklomossa har gjort nära sjöns 
utlopp i Svartån, ingen registrerad förekomst inom LIS-området. 
Runt södra änden av sjön Lillbjörken samt längs Svartån fi nns 
betydande naturvärden av olika slag. LIS- området har därför 
begränsats till att i princip bara omfatta herrgården med dess 
trädgård. Undantaget en nyckelbiotop (B) som överlappar herr-
gårdfastighetens västra gräns.

Kultur: Herrgården (A) färdigställdes 1782 men har inget for-
mellt skydd idag. Herrgårdsmiljön har en vacker trädgård/park 
som anknyter till vattnet men skötseln tycks något begränsad 
idag. Även det övriga tidigare herrgårdområdet är en intressant 
och spännande kulturmiljö men så komplex att den lämnats ut-
anför LIS-området. Se Degerfors kommuns kulturmiljöprogram 
för mer detaljerad beskrivning och kravställningar vid åtgärder.

Svartå herrgård vid sjön Lillbjörken.       Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur främst kulturmiljösynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- åtgärder anpassas till herrgårdmiljöns (A) kulturvärden och 
varsamhet gäller för tillkommande bebyggelse.
- åtgärder som kan antas påverka nyckelbiotopen (B) längs 
fastighetens och LIS-områdets västra gräns negativt ska föregås 
av en kompletterande inventering och kan beroende resultatet 
från inventeringen eventuellt inte medges.
- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, kan röjning begränsas och anpassas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Svartåområdet. Svartå herrgård ges friare möjligheter att 
utvecklas och bevaras, både som bostad och för verksamheter. 
Området vänder sig mot Svartå, kommunens näst största ort, 
och kan bidra till underlaget för såväl handel som förskola och 
skola, likväl som annan service i samhället.

Gränserna i kartan stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM RH 2000 (Lantmäteriet)N
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område
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Friluftsliv: I södra halvan av LIS-området fi nns spridda fritidshus 
med tillhörande bad- och båtbryggor. I norra delen av området 
fi nns en brygga och iläggningsramp för båtar (c). Inga gångstigar 
längs stranden har noterats och även i övrigt har ingen plats 
eller anordning noterats med direkt bäring på friluftsaktivteter har 
noterats i området.

Infrastruktur
Flera befi ntliga anslutningar i form av grusvägar finns från 
länsväg 243 varav de i norr håller bäst standard. Längre ut i 
det lilla vägsystemet blir standarden enklare och skulle behöva 
förstärkas om ny bebyggelse tillkommer eller konvertering till fl er 
åretruntboende skulle ske. En tidigare väg till den norra befi tnliga 
husgruppen har brutits av det tidigare grustaget. Vissa ytor, 
främst i norra delen av LIS-området kan förläggas direkt intill 
befi ntligt vägsystem medan andra delar skulle behöva upp till 
200 meter ny vägsträcka om de ska exploateras. Kollektivtrafi k 
med buss fi nns längs väg 243 strax intill LIS-området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, utgåspunkten blir initialt 
enskilda, möjligen gemensamma, VA-anläggning men det är 
möjligt att allmänt avlopp på sikt kan komma att byggas ut till 
detta område. 
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
I mellersta delen av LIS-området fi nns sju planlagda 
bostadsfastigheter, i övrigt är området inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd som 
landsbygdsutvecklingsområde i översiktsplanen.

Störningar och risker
Närmast intill älven fi nns i den södra delen låglänta partier 
men endast två mindre ytor som kan bli översvämmade vid ett 
100-årsregn enligt tillgänglig översvämningskarteringskartering. 
Befi ntlig bebyggelse är med något undantag placerad 
med god marginal över älvens ytnivå. I norra delen av LIS-
området är strandbrinken så hög att det inte föreligger någon 
översvämningsrisk. I norra delen fi nns ett mindre sankt parti (d). 
För den södra halvan av LIS-området bör en lägsta golvhöjd 
utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt skyfallskarteringen fi nns en stort område i norr som skulle 
kunna översvämmas vid skyfall. Detta är dock det tidigare 
grustaget som relativt enkelt kan dräneras och anpassas inför 
en exploatering.

Marken är inte särskilt kuperad varför någon generell risk för 
ras och skred inte bedöms föreligga. Det gäller även längst i 
söder, där ras- och skredkartan indikerar några mindre partier, 
men här bör förhållandena studeras närmare i samband med 
planläggning eller byggande. Det fi nns en grusås i områdets 
norra del där eventuell radonförekomst bör undersökas vid 
byggande. Exploatering bör föregås av markundersökningar.

Länsväg 243 går på en kortare sträcka längst i norr direkt intill 
LIS-området  medan avståndet i övrigt är längre, upp till 300 
meter. Vägen är  inte hårt trafi kerad och med skyltat hastighet 50-
70 km/timma. De fl esta ytor bedöms inte alls vara bullerutsatta.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

9. Mobråten - Letälven
LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse och att 
bygga nya bostadshus samt att etablera verksamheter.

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

Beskrivning
Mobråten utgörs av en relativt gles bybildning som sträcker sig 
längs med länsväg 243 mellan Gullspång och Degerfors, i några 
partier går bebyggelsen ner till Letälvens strand. Området har 
en blandad karaktär, från inslag av skogspartier med endera 
barrskog mot väster eller mera lövskog mot älvhållet, kombinerat 
med öppna partier i ett utbrett tidigare grustag. Totalt fi nns ett 
50-tal bostadshus utspridda i Mobråtenområdet, vars gränser 
är lite odefi nierade, men inom LIS-området fi nns 14 hus i tre 
grupper varav den mellersta med 9 hus är störst. Bostadshus för 
åretruntboende respektive fritidsboende ligger blandade. 

Nivåskillnader fi nns men är måttliga. Generellt faller marken ner 
mot ner mot älven. I norr fi nns allra närmast stranden en höjdrygg 
som uppkommit av att man tidigare tagit grus med början cirka 
25 meter från stranden medan strandenzonen längre söderut är 
mer naturlig. Vissa mindre partier är sanka. Med något undantag 
ligger befi ntlig bebyggelse med god marginal över älvens ytnivå.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av dalgången längs den breda Letälven 
men även det fragmentariska kulturlandskapet längs länsvägen 
och det vidsträckta skogslandskapet i väster.

Natur: Länsvägen går uppe på åsen som löper parallellt med 
Letälven. När man viker av från vägen når man i norr först en 
avplanad delvis skogbeväxt yta för att sedan snabbt nå fram till 
den bitvis branta strandbrinken mot älven. Större delen av LIS-
området, utom den centrala delen, ingår i Letälven-Trösälven-
Svartälvens lövskogstrakt (A). Lövinslaget i LIS-området är 
främst koncentrerat precis vid stranden. 
Mellan vägen och fyra av de planlagda husen centralt i LIS-
området fi nns ett par äldre tallar. 
Vid bäcken, som avslutar LIS-området, fi nns mer värdefulla 
lövområden (C) samt en lövsumpskog (B) som inte ingår i LIS-
området.
Norr om bäcken fi nns ett område som varit ängsmark enligt 
häradskartan. Nu går en grusväg genom området och vid 
vägkanten växer blåbärsris. 
Norra delen av området, inom det gamla grustaget, består av 
barrskog med båda gran och tall och visst inslag av löv utan höga 
värden. 
De främsta naturvärdena fi nns i lövskogsområdena i söder som 
ligger utanför LIS-området.

Kultur: Ett registrerat fornminne (a) och en skog- och 
historianotering (b) från Skogsstyrelsen är belägna söder 
om LIS-området. I övrigt fi nns inget anmärkningsvärt ur 
kulturmiljösynpunkt.

Bebygglse vid Letälven i Mobråtenområdet.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt mycket 
begränsad betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt 
som LIS-område med följande kommentarer:
- de lövskogsområden (B och C) som har de främsta naturvärdena 
är belägna utanför LIS-området.
- om området mellan befi ntliga bebyggelsegrupper i norra delen 
av LIS-området exploateras ska minst en åtkomstmöjlighet ner 
till stranden garanteras inom markerad yta.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Mobråtenområdet. Eftersom relativt betydande ytor för främst 
bostadsbebyggelse ryms kan området bidra till ett betydelsefullt 
och långsiktigt tillskott av bostäder för kommunen i sin helhet, 
som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig dels mot Degerfors men även mot Åtorp, 
kommunens tredje största ort, där det kan bidra till underlaget för 
såväl befi ntlig handel som förskola och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning



34

en lövskog med främst björk och klibbal. Väster om lövskogen 
är nyligen avverkat. 
Strax söder om LIS-området fi nns ett av länsstyrelsen upprättat 
naturvårdsprogram (A) såväl som en avgränsad våtmarksinven-
tering. 

Kultur: Fragment av äldre småskaligt kulturlandskap i söder. 
Inom det planlagda området fi nns två registrerade fornlämnings-
punkter (b och c).

Friluftsliv: Ett betydande antal fritidshus med tillhörande bad- 
och båtbryggor (a) i norra delen. I övrigt har ingen plats eller an-
ordning med direkt bäring på friluftsaktivteter noterats i området.

Infrastruktur
Vägen mellan Degerfors och väg 204, som i sin tur går mellan 
Åtorp och Svartå, är grusad på vissa sträckor men håller mycket 
god standard. 
En befi ntlig grusväg försörjer hela det planlagda område och 
håller god standard även om det längst ut i systemet blir enklare 
och i några partier brant. Om delar av området skulle konvertaras 
till åretruntboende skulle vissa förstärkningar nog behövas. Ny 
bebyggelse norr och söder om det bebyggda området kräver 
nya vägsträckor, minst 250 meter men upp till och strax över 500 
meter är inte osannolikt. Längst i söder kan möjligen vägen till 
befi ntligt bostadshuset förstärkas och användas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Den planlagda 
bebyggelsen har en gemensam enskild vattentäkt. Enskilda 
avloppsanläggningar gäller för tillkommande bebyggelse, 
gärna gemensamma för fl era hushåll. Det är möjligt att allmänt 
avlopp på sikt kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden. Den 
norra delen av LIS-området består till stor del av berg vilket 
kan försvåra ledningsdragning. Infi ltration kan behöva placeras 
utanför LIS-området.
El fi nns fram till området. Bredband är inte utbyggt till området 
ännu.

Planer och bestämmelser
Befi ntlig bostadsbebyggelse är planlagd med inriktning på 
fritidsboende. Övriga ytor är inte planlagda.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Området är kuperat och partivis tämligen brant men grunden 
består i stort av berg varför marken anses vara stabil och någon 
risk för ras och skred bedöms generellt därför inte föreligga. Det 
kan dock fi nnas vissa mindre partier som har avvikan grund vilket 
måste bedömas i det enskilda fallet. Eventuell exploatering bör 
dock föregås av markundersökningar.
Den planlagda befi ntlig bebyggelse är placerad med mycket 
god marginal över älvens ytnivå. Den södra delen av LIS-
området är mer låglänt och enligt översvämningskarteringen 
fi nns partier nära älven som kan översvämmas, samtidigt fi nns 
exploateringbara ytor på erforderlig nivå över älven. För den 
sydligaste av LIS-området bör en lägsta golvhöjd utredas och 
bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt skyfallskarteringen fi nns inga lågpunkter som riskerar att 
översvämmas vid skyfall. 

Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

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

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

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

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

Från vägen mellan Degerfors och väg 204 (nära Åtorp) går 
en grusväg av god standard som försörjer hela det bebyggda 
området. Längst ut i vägändarna blir standarden enklare och 
vissa partier där är relativt branta. Det södra huset nås via en 
egen enklare väg. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av dalgången längs den breda Letälven 
men även kulturlandskapet i södra och östra delen av LIS-om-
rådet och det sammanhängande skogslandskapet som tar vid i 
norra delen. 

Natur: Delar av området, särskilt i norr, är starkt kuperat. Mel-
lan de små klungorna av bostäder växer fl era lövträd främst 
björk. Det fi nns en stig som leder ner till en bad- och båtplats 
(a). I norr är det likåldrig grandomineradskog med inslag av 
tall. Söder om bostäderna är det en lövdominarad skog med 
stora aspar som står glest och ett lägra skikt med sly. Söder 
om skogsomårdet fi nns betesmarker och på vissa håll växte 
mycket sly. Längst i söder av LIS-området mot Letälven fanns 

Bebyggelse i planlagda delen av Klippanområdet.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:

- registrerade fornminnen beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Klippanområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig dels mot Degerfors men även mot Åtorp, 
kommunens tredje största ort, i någon mån även mot Svartå, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT
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Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av älven, den gamla stenvalvsbron, 
stavkyrkan och den äldre bebyggelsen direkt invid älven samt 
det öppnare kulturlandskapet mot söder.

Natur: Norra delen av LIS-området består av sand och marken 
är plan med små nivåskillnader och det är bara vid den smala 
strandbrinken som det blir brant. Där fi nns viktig vegetation av 
träd som al och björk samt buskar som håller strandbrinken av 
sand på plats. Längre från älven är det varierande med barr- 
och lövskog, och buskar samt gles markvegetation med gräs 
och blåbärsris
En mindre låglänt yta invid älven (J) är omnänd i Jordbruks-
verkets ängs- och betesmarksinventering. Norr om skolan 
ligger idrottsområdet med tre fotbollsplaner (A). Direkt norr om 
kyrkogården fi nns en yta med några tallar, undervegetation av 
blåbär och lingonris och nästan inte några buskar. Här fi nns 
även en kompost från kyrkogården. Den här ytan är egentligen 
ett framtida utvidgningsområde för kyrkogården men fungerar 
idag närmast som en park (B) med ett promenadstråk mellan 
älven och kyrkan. Här växer några imponerade tallar och en 
tallticka noterades. 
Södra halvan av LIS-området omfattar till större delen den be-
byggelse som fi nns längs den västra stranden från kyrkogården 
i norr till reningsverket i söder. Nästan alla mark är privatiserad 
och bebyggd eller utgörs av vägområden, längst övergår bebyg-
gelsen i öppna odlingsytor. Länsvägen mot söder är vackert 
inramad av lövträd av olika slag och storlek. 
Inom det östra delområdet fi nns i söder en mindre lövskog och 
norr därom öppna odlingsytor som tillhör gården Kungshag. 
Söder om väg 204 fi nns en betesmarksinventering som ligger 
utanför LIS-området.
För hela det breda partiet av Letälven som sträcker sig från 
södra Åtorp i norr till och med regleringen vid Älvängarna i Mo i 
söder, fi nns ett av länsstyrelsens upprättat naturvårdsprogram. 
Själva strandzonen på den västra sidan av älven söder om bron 
(D) berörs av naturvårdsprogrammet men dels är dessa ytor i 
praktiken knappast aktuella för någon bebyggelseexploatering, 
dels fi nns de intressantaste områdena ur naturvärdessynpunkt 
på den östra sidan av älven.
En lång sträcka utmed Letälven och längs Skagerns östra 
strand är av länsstyrelsen betecknad som skoglig värdetrakt, d 
v s även den yta LIS-området omfattar. Avgränsningen bedöms 
vara grov och utöver sumpskogen på östra sidan (C) av älven 
har inget anmärkningsvärt noterats ur naturvärdessynpunkt som 
har bäring på LIS-området.

Kultur: Detta är genuint historisk kulturmark. Här, där älven 
smalnar av, var det redan på medeltiden möjligt för människor 
att passera över. Det är naturligt att det uppstod ett samhälle 
intill vadstället/bron. Detta är en del av Letstigen, den medeltida 
färdled som förband Norge med Mälardalen. 
Sedan 1817 leder den unika stenvalvsbron (E) över älven. Bron 
har fem spann och är den längsta och bäst bevarade sten-
valvsbron i Örebro län. År 1639 uppfördes den första träkyrkan 
som sedan byggts om i omgångar till den stavkyrka (F) vi ser 
idag. Det har funnits minst en träkyrka innan dess. Kyrkan och 
kyrkogården ingår inte i LIS-området. Längs med vägen norr 
om kyrkan fi nns ett antal stenstolpar (vägstolpar) med kättingar 
emellan som markerar den gamla vägen. Norr om idrottsområ-
det fi nns ett registrerat fornminnesobjekt (b) och ett annat strax 
söder om kyrkan (c) och ett (d) väster om bron. Stenvalvsbron 
(E) är i sig ett fornminne.
Såväl kyrkan (F) som bebyggelsen (H) längs älven ner till 
bron utgör en mycket intressant kulturhistorisk miljö vilken bör 
bevaras. Några byggnader har visst formellt skydd i detaljplan.
Se Degerfors kommuns kulturmiljöprogram för mer detaljerad 
beskrivning och kravställningar vid åtgärder inom detta område.

Friluftsliv: Norr om skolan ligger idrottsområdet med tre fotbolls-
planer (A) varav den längst i söder är huvudplan med gräs samt 
ett elljusspår (a) längs älven. Mellan skolan och kyrkan fi nns 
ett litet parkliknande strövområde (B) med ett promenadstråk 
mellan älven och kyrkan som omnämnts ovan och där båtar 
ligger förtöjda. I övrigt har ingen plats eller anordning med direkt 
bäring på friluftsaktivteter noterats inom LIS-området.

11. Åtorp - Letälven (del 1)

LIS-områdets syfte
Möjlighet att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att öppna 
nya lägen för att bygga bostadshus och bostadsområden. För-
enkla för verksamheter att utvecklas och etablera.

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

Beskrivning
LIS-området omfattar två delområden, ett större på den västra 
sidan Letälven och ett mindre norr om bron på den östra sidan.
Samhället är nästan i sin helhet beläget på den västra sidan älven, 
längs med länsväg 545 som passerar genom Åtorp i nord-sydlig 
riktning. Här fi nns i norr idrottsanläggningen med fotbollsplaner, 
skolan, kyrkan och längre söderut, strax norr om brofästet, en 
litet torgbildning där livsmedelbutiken och annan service är lokali-
serad. Söder om bron fi nns bara ett drygt dussin bostadshus och 
en frikyrka. Öster om bron fi nns en handfull bostadshus nära äl-
ven men även, strax utanför LIS-området, en fryslagerverksam-
het av nationellt mått som är ortens största arbetsplats. 
Det sammanlagda LIS-området täcker in nästan hela samhäl-
let och beskrivs därför inte så detaljerat som andra mindre LIS-
områden.

Nivåskillnaderna är små men strandbrinken är generellt väl mar-
kerad. En hel del äldre bebyggelse centralt i samhället är belä-
gen direkt intill älven men vad gäller huvudbyggnaderna ligger 
dessa på gatunivån varför marginalen till älvens ytnivå är god. 
Uthus och liknande ligger däremot ofta på en lägre nivå direkt 
intill älven. Generellt gäller att bebyggelsen ligger med marginal 
över Letälvens ytnivå. Det fi nns dock mer låglänta partier, dels 
längst i norr, dels söder om bron, men dessa ligger till större de-
len utanför LIS-området. 

Samhället är till stor del inbäddat i grönska och lövskogspartier 
men på den västra sidan älven fi nns ett stort inslag av öppna 
ytor. I norr ingår ett mer sammanhängande skogsparti som är 
mer av blandskogskaraktär, delvis på igenväxta f d odlingsmar-
ker. Även på östra sidan älven dominerar blandskog som här är 
mer sammanhängande. Söder om Åtorp öppnar ett kulturland-
skap upp sig på båda sidor älven.
Länsväg 204 (mellan Svartå och Gullspång) passerar genom 
södra delen av samhället och den möter länsväg 545 som går 
genom Åtorps samhälle direkt på västra sidan bron. På östra si-
dan broföstet ansluter väg 507 mot Finnerödja och kommunens 
sydligaste delar. En stor del av vägnätet är beläget inom LIS-om-
rådet. I samhället fi nns även ett litet planlagt kommunalt gatunät. 

Området längs älven, särskilt de öppnare delarna vid den gamla 
valvbron, bjuder på vackra vyer över vattnet och den pittoreska 
bebyggelsen i centrala delen av samhället.

Parkliknande miljö norr om kyrkan centralt i Åtorp.      Foto: Bosse Björk
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Infrastruktur
Länsväg 204 (mellan Svartå och Gullspång) passerar genom 
södra delen av samhället och den möter länsväg 545 som går 
genom Åtorps samhälle direkt på västra sidan bron. På östra si-
dan broföstet ansluter väg 507 mot Finnerödja och kommunens 
sydligaste delar. En stor del av vägnätet är beläget inom LIS-om-
rådet. I samhället fi nns även ett litet planlagt kommunalt gatunät. 

Ny bebyggelse kan i vissa fall förläggas direkt intill någon av 
befi ntliga gator, möjligen med kortare anslutningar. Nya utfarter 
på länsvägarna kommer sannolikt inte att tillåtas av Trafi kverket 
som är väghållare för dessa. För de intressanta ytorna i norr och 
öster om älven torde krävas ny och/eller förstärkt väg på några 
hundra meter.

Kollektivtrafi k med buss till Degerfors fi nns vilken har sin 
ändstation i Åtorp inom LIS-området.
Så gott som hela LIS-området ingår i verksamhetsområdet för 
allmänna vattentjänster och är då anslutet till kommunalt vatten 
och avlopp. Undantaget är bara området längst i norr med bl a 
gården Bäckvall. Ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala 
nätet och inom verksamhetsområdet gäller då ordinarie taxa 
för anläggningsavgift. Vissa ytor kräver om de exploateras 
ledningsutbyggnad, i norr kan det då röra sig om över 500 meter, 
öster om älven något kortare.
Elnät fi nns fram till området. Bredband fi nns utbyggt i hela 
samhället.

Planer och bestämmelser
Området är till stor del planlagt. Undantaget längst i norr och 
längst i söder samt berörda delar på östra sidan älven.
Strandskydd med 100 meter gäller utanför planlagt område. 
Inom planlagt område är strandskyddet upphävt. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
De mest låglänta delarna av Åtorpsom berör LIS-området är 
belägna norr om gården Bäckvall och utanför LIS-området. 
Inom LIS-området övrigt fi nns bara några låglänta partier allra 
närmast vattnet. Befi ntlig bebyggelse, särskilt den äldre, är 
placerad mycket nära stranden men samtidigt med god marginal 
över älvens ytnivå. Det fi nns ingen historia av översvämningar i 
samhället, sannolikt för att älven blir mycket bred söder om Åtorp 
och att större vattenfl öden tas upp där. Undantaget är källare i 
de äldre bostadshus som ligger direkt intill älven mellan kyrkan 
och bron.

Enligt översvämningskarteringen föreligger ingen egentlig 
översvämningsrisk inom LIS-området. Samtliga ytor som skulle 
vara intressanta för exploatering ligger med god marginal till 
vattnets ytnivå. För att garantera att ingen risk för översvämning 
föreligger bör för ytorna längst i norr och längst i söder en lägsta 
golvhöjd bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns endast en lågpunkt som 

berör LIS-området och denna bedöms fullt hanterbar genom rätt 
höjdsättning. 

Marken är i det närmaste plan varför någon risk för ras och skred 
generellt inte föreligger. De begränsade nivåskillnader som fi nns 
inskränker sig i princip till själva strandbrinken. Ny bebyggelse 
kommer med få undantag att förläggas längre än 20-30 meter 
från älven och om behov bedöms föreligga bör byggande föregås 
av erforderlig geoteknisk undersökning.

Enda egentliga indikeringen på ras- och skredkartan är intill 
länsvägen mellan kyrkan och bron där den äldsta bebyggelsen 
(F) är lokaliserad. Eftersom sträckan varit bebyggd i över hundra 
år torde inte riskfrågan aktualiseras här. 

Länsvägarna som går genom LIS-området har en skyltad has-
tighet på 50 km/h (30 km/h vid skolan) och trafi kintensiteten är 
måttlig. Byggnader längre än 15-20 meter från vägen torde inte 
vara bullerutsatta. Ny bebyggelse bör i de fl esta fall hamna mer 
en 50 meter från närmaste väg. I övrigt är skärmning möjlig om 
så skulle behövas.

Direkt öster om LIS-området ligger en större fryslagerverksamhet 
som dels genererar buller i form av fl äktar och kylanläggningar 
men även transporter till och från anläggningen. Därutöver mås-
te bilarna p g a kyl- och frysfunktionen ofta ha motorerna i gång 
i väntan på på lastning och lossning. Detta måste beaktas i om 
delområdet öster om älven exploateras.

Mellan kyrkan och bron, längs länsvägen och inom befi ntlig be-
byggelse, fi nns fyra punkter om indikerar potentiella föroreningar, 
ytterligare en punkt fi nns strax utanför LIS-området. Ytorna som 
berörs bedöms inte vara aktuella för någon nyexploatering.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur främst kulturmiljö- och friluftssynpunkt viss 
betydelse för strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- naturvärden inom den låglänt yta invid älven (J) i anslutning till 
gården Bäckvall beaktas om åtgärder görs i detta område.
- naturvärden och friluftsvärden beaktas i den parkliknande 
miljön norr om kyrkan (B) och här medges endast anpassad 
verksamhet som är relevant för platsens allmänna karaktär.
 - ytor som berör naturvårdprogrammet (D) beaktas i den 
sydligaste delen av LIS-området.
- kulturmiljövärden vid den äldre bebyggelsen (H) mellan kyrkan 
och bron samt runt stenvalvsbron (E) beaktas, kompletteringar 
av bebyggelsen liksom vid nybyggnation anpassas avseende 
struktur och karaktär. 
- kyrkans (F) kulturmiljövärden beaktas vid åtgärder runt om 
densamma, även på den östra sidan älven där en större yta (G) 
av det skälet lämnats utanför LIS-området.  
- utpekade fornminnesobjekt (b, c och d) beaktas vid åtgärder.
- friluftsvärden beaktas inom den södra delen 
idrottsanläggningsområdet (A) där endast anpassade 
verksamheter får tillkomma, däremot kan den norra planen och 
elljusspåret ges förändrad placering/sträckning.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker de naturliga långsiktiga 
utvecklingsmöjligheterna för Åtorps tätort, bidrar till fl er 
alternativa bostadslägen på orten och i kommunen i stort, som i 
sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och behålla 
attraktiv arbetskraft generellt i kommunen, i detta fall även på 
den stora arbetsplatsen på orten plus eventuellt nya etableringar.
Åtorp, kommunens tredje största ort, har en hel del off entlig 
och privat service där LIS-området kan bidra till underlaget för 
såväl befi ntlig handel som förskola och skola och annan service 
i samhället.

Åtorps samhälle sett från bron över Letälven.      Foto: Bosse Björk
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(norra delen)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning

Avgränsning LIS-område

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen inte 
bedömer lämpligt

Del av LIS-område som 
Länsstyrelsen bedömer 
lämpligt för verksamheter 
men inte för bostäder

Delvis godkänt LIS-område
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(södra delen)

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)
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naturvårdsprogram (B) och är dels utpekat för dess geologi med 
kalvningsändmoräner, dels som viktig rastplats för sjöfågalar vid 
fl ytt.
Den centrala delen av LIS-området har varit jordbruksmark sedan 
50-talet. Det går inte att utesluta att intressant ängsfl ora fi nns att 
upptäcka i området och inför exploatering, som då endast avser 
verksamhetsinriktning, bör en noggrannare inventering göras.
Detta är det enda LIS-område som, i den sydligaste delen, 
eventuellt berörs av en grundvattenförekomst (C) vars 
utsträckning dock går långt norrut.
Den samlade bedömningen är att det fi nns värdefulla biotoper 
inom LIS-området men att anpassade verksamheter, exempelvis 
i form av en fi skecamp, är förenlig med inventerade värden samt 
att viss komplettering av bostadsbebyggelsen är möjlig längst i 
norr och söder.

Kultur: Moområdet anknyter till ett levande kulturlandskap 
där dock bara mindre delar fi nns inom LIS-området. Två 
fornminnesobjekt (c) fi nns registrerade på en bostadstomt vid 
Tyska kvarn i nordöstra delen av LIS-området. Moområdet är 
omnämt i Degerfors kommuns kulturmiljöprogram som intressant 
landsbygdsområde.

Friluftsliv:  Ingen plats eller anordning med direkt bäring på 
friluftsaktivteter har noterats i område. Huvudinriktningen 
för området, skapandet av en fi skecamp, skulle generera 
friluftsvärden som i saknas idag. Även andra lämpliga 
verksamheter av liknade karaktär kan prövas.

Infrastruktur
Korta avstånd till länsvägarna. Befi ntlig väg i södra delområdet 
håller god standard och här skulle ny bebyggelse kunna förläggas 
direkt intill eller nära vägen. I norr skulle förstärkninngar behövas 
och även korta sträckor ny väg.  Etablering av verksamhet kräver 
sannolikt ny väg- och parkeringsinfrastruktur.
Kollektivtrafi k med buss fi nns längs länsväg 204 som passerar 
norra delen av LIS-området..
Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda VA-anläggningar 
gäller i första hand men det allmänna VA-nätet i Åtorp ligger inte 
orealistiskt långt bort om området utvecklas positivt.
El fi nns fram till området. Bredband fi nns utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen genom 
att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker
Närmast intill älven samt centralt i LIS-området fi nns låglänta 
och sanka partier. Verksamhetsinriktningen med fi skecamp kan 
anpassas till detta. Befi ntlig bebyggelse är med några undantag 
placerad med marginal över älvens ytnivå. Älvsträckan ligger 
ligger i ett delvis låglänt område där älven är mycket bred p g 
a reglering nedströms. Större vattenmängder som bromsas upp 
av regleringen kan sannolikt ge höjda vattenivåer varför risken 
för översvämningar i de låglänta partierna inte ska underskattas 
men översvämningskarteringenvisar inga indikationer på 
översvämningsrisk på älvens västra sida. De mest utsatta 
områdena fi nns längre uppströms älven. För att garantera att 
ingen risk för översvämning föreligger bör en lägsta golvhöjd 
utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet för den norra 
och centrala delen av LIS-området.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns två egentliga lågpunkter 
norr om länsvägen som berör LIS-området. Dessa kan hanteras 
om ytorna ianspråktas.

Marken höjer sig från den norra realtivt plana delen till en 
svag sluttning ner mot sjön i den centrala delen varpå den 
mer kuperade södra delen tar vid ingefär vid den lilla udden. 
Undantaget ett smalt stråk i uddens förlängning bedöms inte 
föreligga någon risk för ras och skred. Exploatering bör generellt 
föregås av markundersökningar.

LIS-området berörs i södra delen av Letälvsåsen-Moområdets 
grundvattenförekomst. Eftersom endast den yttersta delen 
av utströmningsområdet befi nns inom LIS-området bedöms 

12. Mo - Letälven
LIS-områdets syfte
Möjlighet att etablera verksamhet kopplade till friluftsliv 
och besöksnäring, exempelvis en fi skecamp. Därutöver att 
komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse samt att bygga nya 
bostadshus.

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

Beskrivning
Mo utgörs av en relativt gles bybildning som sträcker sig längs med 
länsvägarna 204 och 243 där de korsar varandra. Viss bebyggelse 
ligger också nära Letälvens strand som här, strax söder om Åtorp, 
är mycket bred. Området består till större delen av ett öppet 
kulturlandskap som närmast älven övergår sanka strandängar. 
Inom LIS-området i områdets nordligaste och sydligaste del 
ligger 8 bostadshus av varierande storlek och karaktär som 
är inbäddade i mer eller mindre tät lövskogsvegetation. Totalt 
fi nns ett 30-tal bostadshus utspridda i Moområdet, vilka hänger 
samman med bebyggelse i Kristinehamns kommun. Samtliga 
bostadshus ligger på avstyckade fastigheter som går ända ner 
till älven men fl era hus ligger mer än 100 meter från stranden. 
Några av husen torde numera användas bara för fritidsboende.
Marken sluttar generellt ner mot älven i hela området. I norr 
är nivåskillnaderna mycket små men ökar längre söderut och 
närmast länsgränsen tar en grusås vid som ger en markant 
höjdskillnad mellan länsvägen och ytorna närmare stranden. 
Allra närmast stranden är ytorna låglänta och delvis sanka. I 
söder ligger befi ntlig bebyggelse med god marginal över älvens 
ytnivå medan marginalen är mindre längst i norr.
Från väg 204 fi nns fyra tillfarter till befi ntlig bebyggelse, två enkla 
vägar i norra delområdet och en grusväg av bättre standard 
längst i söder vars södra anslutning till länsvägen ligger i 
grannkommunen/-länet. 

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

Natur: Landskap runt Mo är idylliskt med beteshagar, åkrar 
och lövskogsdungar om vartannat. Asp, björk och klibbal är 
de dominerade trädslagen. Längst i både norr och söder fi nns 
lövskogsområden. I norr fi nns enstaka hasselbuketter och ute på 
udden i söder, vilken inte ingår i LIS-området,  fi nns fl era grova 
spärrgreniga tallar med pansarbark. 
Det fi nns låglänta sanka partier som är intressanta ur 
naturvårdssynpunkt. Hinkgärdet (a) används som betesmark 
för hästar. Detsamma gäller runt Månsbäcken (b), där det bl a 
fi nns öring, vilket även är ett intressant område som omsluts av 
klibbalar. Dessa områden är inte aktuella för bostadsbebyggelse.
Vid Hinkegärdet (a) och strax söder fi nns två småvatten i 
jordbrukslandskap som ingår i det generella biotopskyddet. 
LIS-området omfattas av Letälven-Trösälven-Svartälvens 
lövskogstrakt (A). Lövskogsmiljöer fi nns främst i norr och söder. 
Ett område, främst längs strandkanten, berörs av länsstyrelsens 

Norra delen av Mo vid den mycket breda Letälven.     Foto: Bosse Björk
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eventuell exploatering i detta begränsade stråk inte ge någon 
påverkan på grundvattenförekomsten.

Länsväg 204 går delvis inom LIS-området men är dels inte hårt 
trafi kerad och med skyltat hastighet 50-70 km/timma. Ytor belägna 
bara ett kort avstånd från vägen bör inte vara bullerutsatta alls.
Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har naturvärden som måste beaktas men som bedöms 
kunna kombineras med anpassade verksamheter, exempelvis 
en fi skecamp som primärt  är aktuell. Den i övrigt relativt måttliga 
exploatering som kan bli aktuell, bedöms ha begränsad betydelse 
för strandskyddets syften. Sammantaget är LIS-område lämpligt 
med följande kommentarer:
- i centrala delarna får endast anpassade verksamheter inom 
friluftsliv och besöksnäring tillkomma, särskild hänsyn ska tas till 

naturvärden vid Hinkgärdet (a) och Månsbäcken (b). 
- naturvärden kopplade till område A och B studeras närmare 
inför exploatering/planläggning för att erhålla en platsspecifi kt 
anpassad avgränsning och utformning.
- inom ytor med kalvningsändmoräner bör schaktning minimeras.
- registrerat fornminnesobjekt (c) beaktas.
- om området mellan länsväg 204 och den befi ntliga 
bebyggelsegruppen i södra delen av LIS-området exploateras 
ska minst två passager ner till stranden inom respektive markerad 
yta garanteras.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig och önskvärd utveckling för 
Moområdet, bidrar till att anpassade verksamhter kan etableras 
och ger fl er alternativa bostadslägen i kommunen som i sin tur 
gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv 
arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 
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Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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marken inte brukats på över 20 år. Närmast strandkanten samt 
några stråk in mot land var enligt häradskartan ängsmark. Det 
öppna landskapet närmast älven är sankt. Mellan det norra 
området och de friliggande husen är lövskogen tät och där av-
verkning tidigare gjorts är slyuppväxten stark. Det mesta utgörs 
av björk, al, rönn och asp. Vid älven fi nns här ett övergivet torp 
där jätteloka och parkslide tar över allt mer yta. 
Omedelbart söder om LIS-området, vid det som kallas Vårbo-
grind, fi nns ett område med tät lövskog. Ett dike avgränsar ett 
tätt granbestånd längre söderut. Strandvegetationen är lummig 
lövskog av framförallt al. Sankt på vissa ställen. 
LIS-området omfattas av den skogliga värdetrakten Letälven-
Trösälven-Svartälvens lövskogstrakt (C). De främsta 
lövskogsvärdena inom LIS-området fi nns alskogsområdet (A) i 
norr.

Kultur: Vid Vårbogrind i söder fi nns ett fornminnesområde (B) 
registrerat. LIS-området har dock begränsats så detta ligger 
utanför. Forsnäsområdet är omnämt i Degerfors kommuns kul-
turmiljöprogram som intressant landsbygdsområde.

Friluftsliv: I norra delen av LIS-området fi nns ett betydande 
antal tätt liggande fritidshus med bad- och båtbryggor men 
som samtidigt gör denna del helt privatiserad. Strax söder om 
LIS-området, nära Vårbogrind, fi nns en båtiläggningsplats med 
brygga (b). Det är en trevlig och tilltalande miljö, men upplevs 
som privat. I övrigt har ingen plats eller anordning med direkt 
bäring på friluftsaktivteter har noterats i området.

Infrastruktur
Från ”Vårbovägen”, som i sin tur ansluter till väg 507 mellan 
Åtorp och Finnerödja, försörjer en grusväg av god standard 
det bebyggda fritidshusområdet. Längst ut i vägänadrna blir 
standarden enklare. Husen längre söderut nås via en enklare 
grusväg. 
Ny bebyggelse kommer dock sannolikt att kräva byggande av ny 
väg i någon form. Beroende på läge kan det röra sig m upp till 
hundra meter, möjligen kan befi ntlig väg till bostadshusen längst 
i söder förstärkas och användas.  
Kommunalt vatten och avlopp saknas. Gemensam vattentäkt 
fi nns vid det planlagda området men nyttjas inte av alla. Inom 
det planlagda området är vattentoaletter förbjudna. Det är inte 
sannolikt att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. 
Enskilda anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.
El fi nns fram till området. Bredband är under utbyggnad till 
området.

Planer och bestämmelser
Befi ntlig bostadsbebyggelse i norra delen är planlagd med 
inriktning på fritidsboende, d v s bestämmelser begränsar hur 
stora hus som får byggas. Övriga ytor är inte planlagda.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Marken sluttar i vissa delar ganska brant men eftersom grunden 
till stor del bedöms bestå av berg torde sen ändå vara stabil, 
undantaget ett parti i norr (se karta) som behöver studeras 
närmare vid exploatering. Det kan även fi nnas vissa mindre 
partier övrigt som har avvikande grund vilket måste bedömas i 
det enskilda fallet om det anses befogat bör exploatering föregås 
av markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse är placerad med mycket god marginal över 
älvens ytnivå och det fi nns gott om lämpliga ytor i det avseendet 
för ny bebyggelse. Någon risk för översvämningar anses generellt 
inte föreligga. Undantaget en yta längst i norr (se karta) där ny 
bebyggelse borde behöva lokaliseras längre från stranden. För 
att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en 
lägsta golvhöjd utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet 
för vissa lägen. Det fi nns en översvämningskartering som 
täcker in Letälven och Skagern där ytor med översvämningsrisk 
(100-årsregns) fi nns redovisade.

13. Forsnäs - Letälven
LIS-områdets syfte
Möjlighet att fl exiblare kunna komplettera befi ntlig 
bostadsbebyggelse samt att bygga nya bostadshus. Flexiblare 
möjlighet att etablera verksamheter.

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

Beskrivning
Forsnäs utgörs till större delen av ett bebyggelseområde planlagt 
för och bebyggt med fritidshus med varierad standard på totalt 
18 avstyckade fastigheter, samtliga belägna inom LIS-området. 
Samtliga är avstyckade från en och samma stamfastighet. Längre 
söderut fi nns ytterligare 3 bostadshus. Den ursprungliga gården 
ligger utanför LIS-området. 12 av de avstyckade fastigheterna 
går ända ner till stranden. 

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

Från ”Vårbovägen” mellan Åtorp och Finnerödja försörjer en 
grusväg av god standard det bebyggda området. Längst ut i 
vägändarna blir standarden enklare. Husen längre söderut, som 
ligger betydligt närmare ”Vårbovägen” nås via en enkel grusväg. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av den breda Letälven och småskaligt 
kulturlandskap som i sin tur är inbäddat i sammanhängande 
skog.

Natur: Längs efter stranden i norra delen ligger husen tätt men 
en bit bort från stranden höjer sig marknivåerna något och här 
växer främst lövskog med inslag av barrträd. Norr om bostads-
området fi nns en alskog med både grövre och döda alar (A). På 
marken växer ormbunkar och mot älven fanns en stor bäver-
damm. Skogen bakom bostäderna består främst av löv med in-
slag av tall och gran. Längst ut på udden där älven gör en krök 
har hårklomossa registrerats på en privat bostadsfastighet. För 
att komma till fritidshusområdet passerar man över Forsnäsgår-
dens tun (a). Runt gården fi nns ännu halvöppna ytor som enligt 
länsstyrelsens kartlägger var odlingsmark på 50-talet, men som 
nu växer igen allt mer, bitvis är lövskogen tät. Enligt uppgift har 

Forsnäs ligger vid Letälven strax norr om älvens      Foto: Bosse Björk
utlopp i sjön Skagern.
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Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns endast en obetydlig 
lågpunkt inom det planlagda bostadsområdet, i övrigt fi nns 
inga översvämnngsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området. 
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke 
på den relativt måttliga exploatering som bedöms tillkomma, 
begränsad betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt 
som LIS-område med följande kommentarer:
-  särskild hänsyn tas till alskogsområdet (A). i norr.
- vid lokaler med hårklomossa får inga åtgärder vidtas som 
bedöms påverka hårklomossan negativt.

- i strandlinjen och inom ytor längs stranden som kan 
översvämmas, där betingelserna är lämpliga för att hårklomossa 
ska kunna etableras, ska röjning begränsas och anpassas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Forsnäsområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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att kunna utveckla badplatsområdet (a) på södra sidan udden. 
En mycket lång sträcka utmed Letälven och längs Skagerns 
östra strand (C) är av länsstyrelsen betecknad som skoglig 
värdetrakt, d v s även den yta LIS-området omfattar. De främsta 
lövskogsvärdena fi nns i grova alar och aspar med bohål när-
mast strandkanten. LIS-områdets naturvärden ligger, förutom 
mellan stranden och vägen, i det småskaliga kulturlandskapet i 
söder vilket till större delen är beläget utanför LIS-området. Det 
fi nns ytor med odlingsbar mark inom LIS-området. 

Kultur: Småskaligt kulturlandskap i söder, till större delen är 
beläget utanför LIS-området, samt ett antal registrerade forn-
minnesobjekt (c) centralt i området. Vårboområdet är omnämt i 
Degerfors kommuns kulturmiljöprogram som intressant lands-
bygdsområde.

Friluftsliv: Ett fåtal spridda fritidshus i centrala och norra delen 
av LIS-området, där det även fi nns en f d kommunal badplats 
(a) på privat mark. Badplatsen används fortfarande fl itigt av 
allmänheten även om den saknar ordnade faciliteter. Badplat-
sen har ett fi nt söderläge och den långgrunda sandstranden 
nyttjas gärna av barnfamiljer. Badplatsområdet kan med fördel 
utvecklas. Längre söderut, vid korsningen in till själva byn, fi nns 
några bord och bänkar (b) mellan vägen och vattnet som kan 
användas av såväl lokalbefolkningen som passerande besökare 
för en rast i den vackra miljön.

Infrastruktur
Befi ntlig byväg (”Vårbovägen”), som går parallelt med väg 
507 mellan Åtorp och Finnerödja, håller mycket god standard. 
Tillkommande beyggelse kan i många fall förläggas direkt intill 
denna eller med relativt korta anslutningar.
Kommunalt vatten och avlopp saknas. Det är nte sannolikt att 
allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar torde behöva accepteras även i framtiden.
El fi nns fram till området. Bredband är under utbyggnad till 
området.

Planer och bestämmelser
Befi ntlig bostadsbebyggelse centralt i LIS-området är planlagd, 
till större delen med inriktning på åretruntboende, även om husen 
ännu i huvudsak används för fritidsändamål. Övriga ytor är inte 
planlagda.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Norra delen av området är i princip plant medan det i den södra 
delen är måttligt kuperat och marken sluttar mot vattnet. Risk 
för ras och skred bedöms inte föreligga, vilket även ras- och 
skredkartan indikerar. Eventuell exploatering bör dock föregås 
av anpassade markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse ligger relativt lågt  men enligt 
översvämningskarteringen föreligger ingen översvämningsrisk 
inom LIS-området. I norr fi nns sanka partier där marken ändå 
kan behöva höjas vid byggande. En lägsta golvhöjd kan av det 
skälet behöva utredas och bestämmas i bygg- eller planskedet.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns en större lågpunkt 
omedelbart norr om den planlagda bostadsbebyggelsen som 
behöver studeras närmare ifall en exploatering blir aktuell här. 
Avvattning bör vara möjlig om bara delar av ytan exploateras. 
I övrigt fi nns inga översvämnngsbenägna ytor av betydelse 
kopplade till skyfall inom LIS-området. 

Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

14. Vårbo - Skagern

LIS-områdets syfte
Möjlighet att fl exiblare komplettera befi ntlig bostadsbebyggelse 
samt att bygga nya bostadshus. Även etablering av verksamheter 
kan ske mer fl exibelt. I norr längs älven är syftet endast utveckling 
av badplatsområdet.

Läge
LIS-området är beläget vid Skagerns östra strand, omedelbart 
söder om Letälvens utlopp i sjön, ca 7 km söder om Åtorp.

Beskrivning
Vårbo utgörs av en bybildning, delvis relativt spridd, som sträcker 
sig längs med en byväg som går parallellt med väg 507 mellan 
Åtorp och Finnerödja, vanligen benämnd ”Vårbovägen”. Den äldre 
bebyggelsen är till större delen belägen längre än hundra meter 
från Skagerns strand. Inom LIS-området fi nns 12 bostadshus, 
de fl esta fritidshus och inom ett planlagt område. LIS-området 
sträcker sig både norr och söder om detta bebyggelseområde. 
Samtliga bostadshus är belägna på ovansidan byvägen i 
förhållande till stranden.
Bebyggelsen ligger till större delen inbäddad i gles löv- eller 
blandskog. Norra delen består till stor del av blandskog medan 
den södra är ett öppet odlings- och kulturlandskap. 
Området är relativt plant i den norra delen, delvis låglänt, medan 
det i den södra fi nns en tydlig sluttning mot sjön. Nivåskillnaderna 
är dock måttliga. Markförhållandena bedöms generellt stabila 
utan risk för ras eller skred. Befi ntlig bebyggelse och norra 
delen relativt lågt i förhållande till sjöns ytnivå men enligt 
översvämningskarteringen föreligger ingen översvämnigsrisk, i 
söder är marginalen större.
Byvägen håller mycket god standard. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det äldre kultur-
landskapet i södra delen medan ett låglänt skogslandskap på 
sandmark dominerar i den norra delen.

Natur: När man kommer ut ur skogen norrifrån öppnar sig 
Skagern mot kulturlandskapet, som hålls öppet genom betning. 
Det ger känslan av idyll. Längs stranden fi nns enstaka träd 
av mestadels al och vägen löper nära strandkanten för att lite 
längre söderut vika av mot öster och även högre i förhållande 
till stranden. Längst i norr fi nns närmast stranden en tallskog på 
den näringsfattiga sandmarken medan skogen på östsidan av 
vägen innehåller låglänta sanka partier. På östra sidan vägen 
växer i norra halvan av LIS-området skog med både tall och 
lövinslag med främst björk. 
Udden och den lilla viken (B) i norr med säv och vass är känd 
och inventerad för sin rikliga fågelfauna. Den norra delen av ud-
den ingår inte i LIS-området.
En sträcka (A) från udden med badplatsen i norr till där Vårbo-
vägen viker av från stranden omfattas av ett av länsstyrelsen 
upprättat naturvårdsprogram. De ytor som omfattas är dock inte 
aktuella för någon bebyggelseexploatering, endast åtgärder för 

Vid Vårbo går vägen alldeles intill Skagern.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- tillkommande bostadsbebyggelse förläggs på östsidan om 
byvägen genom Vårbo, undantaget allra längst i söder. 
- i anslutning till befi ntligt badplatsområde på sydsidan norr 
får endast åtgärder som utvecklar badplatsen göras men med 

beaktande av de värden som omfattas av naturvårdsprogrammet 
(A) och fågelfaunan mm id udden (B).
- registrerade fornminnen (c) beaktas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Vårboområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i kommunen 
som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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I norra delen av LIS-området är landskapet öppnare (A) ek, ask, 
asp och lönn samt mindre buskar och enstaka stenrösen.
Längre söderut, från norra delen av Grannäs, är lövskogen mer 
sammanhängande och här fi nns även enstaka inslag av gran 
och tall. Lövskogen utgörs främst främst av asp med inslag av 
hasselbuketter, ek och lind. På vissa platser är skogen mer 
glest och gallrad. Hänsyn bör tas till grova lövträd, främst ek. 
Blåsippor tyder på att marken är kalkrik.
Det småskaliga kulturlandskapet i södra delområdet håller på 
att växa igen. Det fi nns mindre ytor med odlingsbar mark inom 
LIS-området. En platsspecifi k växtinventering med tonvikt på 
ängsväxter borde dock göras i samband med eventuell exploa-
tering eller planläggning. 
Hela LIS-området ingår i Letälven-Trösälven-Svartälvens 
lövskogstrakt (B). LIS-området har delats i två delområden ef-
tersom det mellan dessa delområden fi nns betydande lövskogs-
värden i ett av länsstyrelsen beslutat naturvårdprogram (C) 
som delvis sammanfaller med en mindre yta som omfattas av 
ängs- och betesmarksinventering (D) och en nyckelbiotop med 
kalklövskog (E). 

Kultur: Småskaligt kulturlandskap samt ett antal registrerade 
fornminnesobjekt utanför LIS-området, varav tre (a, b och c) 
i relativ närhet. Eka-Grannäsområdet är omnämt i Degerfors 
kommuns kulturmiljöprogram som intressant landsbygdsom-
råde.

Friluftsliv: Ett fåtal spridda fritidshus men i övrigt inget utmär-
kande ur frilufts- och rekreationssynpunkt. Även om området är 
vackert och idylliskt är det på fl era ställen inte möjligt att ta sig 
fram, särskilt i nordsydlig riktning, p g a inhägnader för betande 
djur, vanligen får. Om detta skulle kunna förbättras skulle om-
rådet kunna göras mer tillgängligt för allmänheten, om sådana 
önskemål fi nns. Det fi nns ett antal privata bad- och båtplatser 
längs stranden.

Infrastruktur
Befi ntlig byväg (Vårbovägen) håller mycket god standard och 
från den fi nns fl era mindre anslutningsvägar ner mot sjön. 
Tillkommande beyggelse kan i många fall förläggas direkt intill 
någon av dessa små vägar eller med kortare anslutningar. En 
helt ny anslutning mot Vårbovägen skulle bli runt 100 meter lång 
men bedöms relativt enkel att anlägga. 
Kommunalt vatten och avlopp saknas. Det är inte sannolikt att 
allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar, som kan vara gemensamma för fl era bostadshus, 
behöver accepteras även i framtiden.
El fi nns fram till området. Bredband är under utbyggnad till 
området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i översiktsplanen som 
landsbygdsutvecklingsområde.

Störningar och risker
Området sluttar generellt tydligt mot vattnet i men inte brant. Ingen 
risk för ras och skred bedöms föreligga och inga indikationer fi nns 
i nuvarande ras- och skredkarta. Exploatering bör dock föregås 
av anpassade markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse inom LIS-området ligger förhållandevis lågt 
men generellt ligger hela LIS-området med god eller mycket 
godmarginal över sjöns ytnivå. Översvämningskarteringen visar 
för området ingen risk för översvämningar. 
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns inga 
översvämningsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området. 
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga riksintressen fi nns i eller i närheten av LIS-området. Några 
andra direkt konkurrerande intressen bedöms inte heller fi nnas.

15. Eka-Grannäs - Skagern

LIS-områdets syfte
Ge förutsättningar för etablering och utveckling av anpassade 
småskaliga verksamheter kopplade till det rörliga friluftslivet 
med tillhörande besöksnäring samt i söder även ge fl exiblare 
möjligheter att komplettera befi ntlig bebyggelse samt att bygga 
nya bostadshus.

Läge
LIS-området är beläget vis sjön Skagerns östra strand, ca 8 km 
söder om Åtorp.

Beskrivning
Eka och Grannäs utgörs av sammanhängande så kallade 
radbyar som följer den s k ”Vårbovägen”, som går parallellt med 
väg 507 mellan Åtorp och Finnerödja. LIS-området består av två 
delområden. 
Den äldre bebyggelsetrukturen är nästan helt belägen ett 
hundratal meter eller mer från Skagerns strand, undantaget 
en grupp hus längst i söder som ligger intill stranden och inom 
själva LIS-området. De allra fl esta husen i de båda radbyarna 
ligger mellan ”Vårbovägen” och sjön. Bebyggelsen är till största 
delen avsedd för åretboende, inklusive fl era gårdsbildningar 
med tillhörande mark som vissa fall brukas eller används för 
djurhållning. Av totalt ett drygt 50-tal bostadshus ligger ett 20-
tal på stamfastigheter, ett 25-tal fastigheter är avstyckade från 
dessa och därutöver fi nns ett 10-tal hus på ofri grund, där de 
fl esta är fritidshus. 
Bebyggelsen ligger inbäddad i ett omväxlande kulturlandskap. 
Delvis bestående av löv- eller blandskog, delvis ett mer öppet 
landskap som i huvudsak används för djurhållning, huvudsakligen 
får. 
Området sluttar generellt och tydlig men inte brant ner mot sjön. 
Nivåskillnaderna är m
åttliga. Markförhållandena bedöms generellt stabila utan risk 
för ras eller skred. Befi ntlig bebyggelse ligger, undantaget allra 
längst i söder, med mycket god marginal över sjöns ytnivå. Även 
inom LIS-området fi nns gott om ytor på betryggande nivå över 
vattnet. 
Byvägen (”Vårbovägen”) håller mycket god standard. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det äldre småska-
liga kulturlandskapet, delvis igenväxt och uppbrutet av löv- och 
blandskog. De båda radbyarna längs Vårbovägen påminner lite 
som Astrid Lindgrens Bullerbyn.

Natur: Byvägen med omgivande bebyggelse (utanför LIS-
området) bildar en ganska tydlig gräns mellan skogslandskapet 
i öster och det öppna småskaliga kulturlandskapet ner mot 
Skagern. Delar av detta landskap hålls öppet genom betning, 
huvudsakligen får. Längs vägen, utanför LIS-området, fi nns 
många större gamla träd som ek, ask och lönn, vilket bidrar 
starkt till känslan av idyll. 

Beteshage i sluttningen ner mot Skagern.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- inriktningen norra delen av LIS-området avser endast småskalig 
verksamhetsutveckling av en typ som riktar sig till det rörliga 
friluftslivet med tillhörande besöksnäring och är förenligt med 
områdets karaktär.
- hänsyn tas till grova träd, främst ekar.
- en platsspecifi k växtinventering med tonvikt på ängsväxter 
görs inför ev planläggning och/eller exploatering i den södra 
delen av området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ger större möjligheter att etablera och utveckla 
verksamheter i Eka-Grannäsområdet samt bidrar till fl er 
alternativa bostadslägen i Eka-Grannäs likväl som i kommunen 
som helhet, vilket i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, 
där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning



48

 
Kultur: Inga kulturmiljövärden fi nns registrerade eller kunde 
noteras inom eller runt LIS-området.

Friluftsliv: Runt Brokyrkans Församlings föreningsgård (a) 
och camping fi nns skötta ytor för aktiviteter och samvaro. Här 
fi nns även en liten sandstrand iordningställd längs den annars 
smala steniga stranden. Badplatsen (b), som är inramad av 
en stenpir (c) och tillsammans med udden skapar en liten lugn 
vik, används även av allmänheten när inga aktiviteter pågår vid 
gården. Det är dock ingen allmän badplats. I norr vid bostads-
bebyggelsen fi nns båtplatser skyddade mot sydvästvinden av 
fl era stenpirar (d).
En passage på ca 30 meter bör sparas närmast stranden om 
ytorna mellan sommargården och Ängarna bebyggs.
Runt sommargården/campingen bör endast utveckling av denna 
verksamhet medges, så länge denna aktivt upprätthålls.

Infrastruktur
Befi ntlig byväg, allmänt kallad ”Vårbovägen”, som går 
parallelt med väg 507 mellan Åtorp och Finnerödja, försörjer 
Däldenäsområdet. Mellan byvägen och LIS-området fi nns två 
grusvägar som håller god standard. Vid Ängarna i norr är den 
sista biten fram till vattnet enklare. 
Utvecklinga av campingen/sommargården bedöms inte kräva 
anläggning av ny väg. Tillkommande bebyggelse mellan Ängarna 
och campingen kan skulle däremot förutsätta nybyggnad av väg, 
ifall hela området skulle täckas in några hundra meter.

Kollektivtrafi k saknas i området. Närmaste linjetrafi k fi nns i Åtorp 
samt längs E20 vid Finnerödja i Laxå kommun.
 
Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 
att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar, som gärna kan vara gemensamma, måste därför 
accepteras.

El fi nns fram till LIS-området, dock med begränsad kapacitet. 
Bredband fi nns utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen med 
utgångspunkt i att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker
Översvämningskarteringen visar inte på några risker för 
översvämning, endast en obetydlig yta längst ut på ytan väster 
om sommargården (a) är riktigt låglänt. Marken sluttar mycket 
svagt mot vattnet men uppfattas i det närmaste som plan och 
låglänt. 
Tillgänglig skyfallskartering visar inte på några 
översvämnngsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området. 
Givet de obetydliga nivåskillnaderna fi nns inga indikationer i 
kartunderlaget på att ras- och skred föreligger.
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

16. Däldenäs - Skagern
LIS-områdets syfte
Möjlighet att ett fl exiblare sätt kunna komplettera befi ntlig 
bostadsbebyggelse, möjlighet att bygga nya bostadshus samt att 
ge fl exiblare förutsättningar för verksamhetsutveckling, särskilt 
för camping- och sommargårdsverksamheten vid Däldenäs och 
annan besöksnäring.

Läge
LIS-området är beläget vid sjön Skagerns östra strand, en dryg 
kilometer norr om gränsen till Laxå kommun, ca 15 km söder 
om Åtorp.

Beskrivning
Däldenäs utgörs av en relativt gles och spridd bybildning som 
sträcker sig längs med en byväg, allmänt kallad ”Vårbovägen”, 
som går parallellt med väg 507 mellan Åtorp och Finnerödja. 
Den äldre bebyggelsen är till större delen belägen ett stycke från 
Skagerns strand men i norra delen av LIS-området, benämnt 
Ängarna, ligger bostadshus direkt intill sjön. I södra delen 
av LIS-området fi nns en sommargård i två våningar, några 
mindre förrådsbyggnader och en enkel camping som drivs av 
Brokyrkans Församling. Vegetationen består av tät lövskog runt 
om campingområdet som är mera glesbevuxet längre norrut. 
Mellan sommargårdsbyggnaden och vattnet fi nns öppna klippta 
gräsytor som används för aktiviteter. Runt bebyggelsen i norr 
fi nns också öppna ytor. Marken sluttar mycket svagt mot väster, 
ner mot sjön, och väster om gården fi nns några mindre låglänta 
partier ute på udden. Stranden är varierad, från en inbjudande 
sandstrand till steniga strand i norr och låglänta gräsbevuxna 
delar i söder. Bebyggelsen ligger med tillräcklig marginal över 
sjöns ytnivå. Från byvägen fi nns en grusväg av god standard ner 
till sjön och campingen, såväl som till bostadshusen i norr. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det vackra 
strandlandskapet, med öppna ytor runt föreningsgården och 
bostadsbebyggelsen som i sin tur är omgiven av lummig lövskog.

Natur: Området är generellt relativt låglänt men ändå med viss 
marginal över sjön. Längst ut på udden väster om sommargår-
den (a) fi nns ett mer låglänt parti (A) med en lummig och tät 
lövskog med bl a hassel, ask, al och björk samt en hel del död 
ved som fortsätter söder om sommargården. I den södra delen 
(B) fi nns ett lövskogsområde som delvis avverkats. Hänsyn bör 
tas till ädellöv och speciellt grova sådana. 
Runt sommargården är gräsytorna klippta närmast byggna-
derna och ner mot stranden, kompletterat med klippta gångsti-
gar bland de högväxande gräsytorna där det även fi nns en del 
björk. Det är ett öppet inbjudande strandlandskap.  
Mot norr är skogen relativt gles med främst tall och asp. Sly 
växer mellan träden. Längst mot strandkanten fi nns enstaka 
grövre tallar och aspar som vid exploatering bör visas hänsyn. 
Området har delvis tidigare varit ängsmark enligt häradskartan 
och brukad jordbruksmark, men nu växer mest skog.
Längst i norr öppnar vegetationen upp sig runt bostadsbebyg-
gelsens trädgårdar.

Sandstrand vid Däldenäs sommargård och camping.  Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- kultur- och friluftssynpunkt, med tanke på 
den relativt måttliga exploatering som kan tillkomma, begränsad 
betydelse för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:
- en passage på ca 30 meter bör fi nnas mellan stranden och 
bebyggelsen vilket ger erforderlig hänsyn till grövre tallar och alar 
nära stranden.
- hänsyn tas till ädellövträd och speciellt grova sådana. 
- närmast runt sommargården och campingytorna (a) bör endast 
verksamhet kopplat till dessa funktioner och annan besöksnäring 
vara aktuella och hänsyn tas till skogen (A) väster om gården.

- om området mellan camping- och sommargårdsfastigheten och 
den befi ntliga bebyggelsegruppen i norra delen av LIS-området 
exploateras ska minst en åtkomst ner till stranden inom markerad 
yta garanteras.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Däldenäsområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen.
LIS-området ökar också möjligheterna att utveckla verksamheter 
i Däldenäsområdet, särskilt sommargården och campingen.
Området vänder sig främst mot Åtorp, kommunens tredje största 
ort, där det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som 
förskola och skola i samhället.
Området kan ur landsbygdsutvecklingssynpunkt även vända sig 
söderut, mot Finnerödja i Laxå kommun.

N
0                  40                           100                                                200 meter

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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bitvis vara lite svårframkomligt. I norra delen noterades enstaka 
stenrösen i skogen i söder går två diken (b) ner till sjön.
Mellan fritidshusen och stranden i de båda områdena är det 
röjt så att det uppstått öppna ytor. Här fi nns klippta gräsytor och 
enstaka träd och enar. Enligt häradskartan var större delen av 
området tidigare jordbruksmark, här växer nu stora träd. 
De främsta naturvärdena inom LIS-området fi nns i lövområdena 
i norr samt enstaka grova lövträd.

Kultur: Ett fornminnesobjekt (a) fi nns strax öster om LIS-
områdesgränsen men i övrigt har inget anmärkningsvärt ur 
kulturmiljösynpunkt har noterats inom området.

Friluftsliv: Ett betydande antal fritidshus, lokala badplatser med 
tillhörande bryggor, samt stenpirar (c) som skydd för västanvinden 
över Skagern. Det fi nns sittplatser vid stranden. Mellan de båda 
fritidshusgrupperna fi nns stigar i skogen. I övrigt har ingen plats 
eller anordning med direkt bäring på friluftsaktivteter noterats i 
området.

Infrastruktur
Befi ntliga vägar till och inom de bebyggda områdena håller god 
eller acceptabel standard. Eventuell ny bebyggelse kommer 
högst sannolikt att kräva byggande av ny väg i någon form. Vissa 
lägen behöver bara kortare kompletteringar andra någon eller 
några  hundra meter.
Kollektivtrafi k saknas till området. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas och det är inte sannolikt 
att allmänt avlopp kommer byggas ut till detta område. Enskilda 
anläggningar, gärna gemensamma, måste därför accepteras.

El fi nns fram till LIS-området. Bredband fi nns utbyggt till området.

Planer och bestämmelser
Området är delvis planlagt för fritidshusbebyggelse, två 
detaljplaner.
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har visst stöd i översiktsplanen med 
utgångspunkt i att hela kommunen ska leva. 

Störningar och risker
Området är inte kuperat, det sluttar tydligt men måttligt mot 
vattnet. Risk för ras och skred bedöms inte föreligga, inga 
noteringar fi nns på SGU:s ras- och skredkarta. Exploatering bör 
dock som alltid föregås av anpassade markundersökningar.
Befi ntlig bebyggelse ligger med god marginal över sjöns ytnivå. 
Någon risk för översvämningar anses inte föreligga utifrån 
tillgänglig översvämnngskartering om ett avstånd till stranden på 
över 20 meter hålls. Utifrån detta bedöms det inte nödvändigt att 
utreda en lägsta golvhöjd.
Enligt tillgänglig skyfallskartering fi nns inga 
översvämningsbenägna ytor kopplade till skyfall inom LIS-
området som på något avgörande sätt skulle påverka exploatering 
i området. 
Området är inte alls bullerutsatt.

Konkurrerande intressen
Inga direkt konkurrerande intressen bedöms fi nnas.

17. Råbäck - Skagern

LIS-områdets syfte
Möjlighet att fl exiblare kunna komplettera befi ntlig 
bostadsbebyggelse, att bygga nya bostadshus samt att på ett 
fl exiblare sätt kunna etablera och utveckla verksamheter.

Läge
LIS-området är beläget vid sjön Skagerns östra strand, ome-
delbart norr om gränsen till Laxå kommun, ca 15 km söder om 
Åtorp och 10 km norr om Finnerödja.

Beskrivning
Råbäck utgörs av en relativt spridd bybildning som sträcker sig 
längs med en byväg som går parallellt med väg 507 mellan Åtorp 
och Finnerödja och ligger omedelbart norr om gränsen till Laxå 
kommun. Den äldre bebyggelsen är till större delen belägen 
några hundra meter från Skagerns strand men inom LIS-området 
fi nns två planlagda fritidshusområden som ligger intill vattnet. Av 
de 24 fritidshustomterna ligger 10 helt eller delvis inom 100 meter 
från stranden, som närmast ca 50 meter. Husgrupperna ligger ca 
250 meter från varandra, skilda av ett skogsparti. Vegetationen 
inom området består i huvudsak av gles barrskog med inslag 
av lövträd. Längre från stranden fi nns tätare skogspartier men 
också öppen odlingsmark i ett småskaligt kulturlandskap. 
Marken sluttar ner mot sjön i hela området och är inte i någon 
del låglänt eller sankt. Stranden är till större delen stenig med 
inslag av sandpartier. Samtliga byggnader ligger med marginal 
över sjöns ytnivå. 
Från byvägen fi nns grusvägar av god standard fram till 
bostadshusen och ett enkelt internt gatunät samt gångstigar ner 
till sjön. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden 
Området karaktäriseras av sjön Skagern och det vackra 
strandlandskapet, inbäddat i grönska, som samtidigt anknyter an 
till det äldre småskaliga bebyggelse- och kulturlandskapet längs 
byvägen.

Natur: I norr fi nns mellan stranden och den äldre bebyggelsen ett 
lövskogsparti (B) med asp och björk och inslag av ädellövträd, 
men även stora tallar. Strandzonen utgörs av al och tall. Själva 
stranden är långgrund och i detta parti av sand. 
Strax sydost om detta fi nns en yta som omfattas av ett av 
länsstyrelsen upprättat naturvårdsprogram (A). En trädformig 
hassel med omkrets på 106 cm noterades 1981 strax väster om 
bostadshusen. Vid inventering hittades ingen trädformig hassel 
utan hasselbuskar, ask, björk och asp m fl  noterades. Ytan ligger 
till större delen inom det planlagda området för fritidshus och 
omfattar bl a tre fritidshustomter. 
Mellan de båda fritidshusgrupperna fi nns en tätare blandskog. 
Övervägande trädslag är tall. Enstaka grövre tallar och aspar 
med bohål noterades. Undervegetation av buskar, mindre björkar 
och rönnar och markvegetation av ris som blåbär, lingon, odon m 
fl , men det fi nns partier med tät och intressant lövskog. Marken 
består av sand med mycket små nivåskillnader men det fi nns 
även enstaka stenblock. Här fi nns några stigar, i övrigt kan det 

Bad- och båtplats vid Skagern i södra Råbäck.      Foto: Bosse Björk
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17. Råbäck - Skagern
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Med tanke på att tillkommande exploatering sker i ett redan 
exploaterat område bedöms det ha liten påverkan på 
strandskyddets syften och är därmed lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:
- Inom ytor markerade A (där det huvudsakliga värdet trädformig 
hassel inte längre tycks fi nnas kvar) och B tas hänsyn till 
lövområdena i norr samt enstaka grova lövträd.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för 
Råbäcksområdet, bidrar till fl er alternativa bostadslägen i 
kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen, 
även att etablera och utveckla verksamhet inom Råbäcks 
området.
Området vänder sig mot Åtorp, kommunens tredje största ort, där 
det kan bidra till underlaget för såväl befi ntlig handel som förskola 
och skola i samhället, men också i viss mån mot Finnerödja i 
Laxå kommun som också har kommersiell service.

Fastighetsgräns
Kvarters-/traktgräns
Kommungräns

BAKGRUNDSKARTA

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Barr- och blandskog
Coniferous and mixed forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Kraftledning, stamledning
Electricity power transmission line, national

Motorväg; vägnummer
Motorway; road number

Allmän väg, minst 7 m bred; vägnummer
Public road, at least 7 m wide; road number

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Genomfartsgata
Throughfare 

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Större gata; gata; vägbom
Main street; street; barrier

Enskild bättre bilväg; milstolpe; enskild bilväg; vändplan
Private road, good standard; milestone; private road; turning place

Sämre enskild bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge

Lövskog; öppen mark
Deciduous forest; open land

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Sankmark, skogklädd
Marsh, with forest

Torvtäkt; blekvät

Tät vegetation; ströskog
Dense vegetation; scattered trees

Vattendrag, mindre än 10 m brett
Watercourse, less than 10 m wide

Vatten; strandlinje
Water body; shoreline

Bakgrundskartor är hämtade ur Lantmäteriets kartdatabas, öppna data. 
En bakgrundskarta har ett översiktligt syfte. Gränserna i kartan stämmer 
inte alltid överens med verkligheten och är inte juridiskt gällande. 

SWEREF 99 TM, RH 2000 (Lantmäteriet)

Område reglerat med detaljplan eller områdesbestämmelser
Naturvärden
Kulturvärden/område med fornlämning
Friluftsvärden
Ytor endast för verksamheter

Naturvärdesområde, skogliga värdetrakter (Länsstyrelsen)

Riksintresseområde för natur, friluftsliv (Naturvårdsverket)

Åtkomstzon - Någonstans inom denna sträcka ska det, efter exploatering,  
garanteras att allmänheten kan ta sig ner till stranden genom LIS-området.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen)

Potentiellt förorenad mark (Länsstyrelsen)

Fornlämning/kulturvärde (punkt/yta)
(Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)

Byggnadsminne
Hårklomossa, fyndplats 2016
Skyddsområde, byggnadsminne
Flottningsled (Länsstyrelsen, natur-/kulturvärde) 

Naturvärden (Länsstyrelsen, Naturvårdsprogram etc.)   
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor etc.) 

 
(MSB 2019, Gullspångsälven, Svartälven)

(Länsstyrelsen 2019, Svartån, Ölen)

Ras- och skredrisk (Länsstyrelsen)

AVGRÄNSNINGAR OCH OMRÅDEN

YTOR OCH OBJEKT

a, b, c

A, B, C

Skyfallskartering, lågpunkter - Beräknat djup (Länsstyrelsen)

(Länsstyrelsen)

0,1 - 0,3 m - Besvärande framkomlighet

Låg ytavrinning

0,3 - 0,5 m - Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada

Mellanhög ytavrinning

> 0,5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Hög ytavrinning
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
och kommunens kommentarer till detta
På följande sidor redovisas länsstyrelsens granskningsyttrande
avseende LIS-planen samt de kommentarer som kommunen 
lämnat med anledning av detta.
Länsstyrelsen har bedömt att 13 LIS-områden lämpliga i sin
helhet medan 4 områden anses delvis lämpliga, vilka markeras
på kartan nedan.
De ytor inom LIS-områdena där kommunen och länsstyrelsen
är överens om lämpligheten öpnnar för ett extra särskilt
skäl att ge dispens (bygglov) eller att upphäva (detaljplan)

strandskyddet. Se det inledande kapitlet för närnare beskrivning
av vilka kriterier som gäller för LIS-områden.
För de ytor där kommunen och länsstyrelsen inte är överens kan
kommunen fortfarande hävda LIS-området men sannolikheten
är då stor att länsstyrelsen kommer ifrågasätta och sannolikt
upphäva kommunala beslut som lutar sig mot översiktsplanen
för dessa delar av LIS-områdena. Kommunen har i så fall
möjlighet att överklaga ett sådant beslut och få det prövat i
högre instans (mark- och miljödomstolen).

NN

9   Mobåten

2    Kockas

4   Ölsboda

Ölsboda herrgård

6   Skäggebol

12   Mo

13   Forsnäs

14   Vårbo

17   Råbäck

16   Däldenäs

     Lill-Björken

Letälven

Letälven

Ölen

Letälven

Skagern

     Stor-Björken

5   

1   Rönningshyttan

10   Klippan

15   Eka-Grannäs

Område där länsstyrelsen bedömt att delar 
av området är lämpligt för LIS

Område som länsstyrelsen bedömt vara 
lämpligt för LIS

0 3 6 km

8   Svartå herrgård

7   Svartå
11   Åtorp

3   Maket-Siggetorp
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Kulturlandskap omedelbart öster om Ölsboda herrgård.                                 Foto: Bosse Björk
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LIS-områden 
- tematiskt tillägg (TÖP) till översiktsplan för Degerfors kommun

ANTAGEN HANDLING
Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2022 §66
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