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Definition av landsbygd 
och landsbygdsutveckling
Landsbygd
Det finns i dag inte en utan flera vedertagna defi-
nitioner av vad som menas med landsbygd. Gles-
het, avstånd och tillgänglighet används ofta som 
indikatorer för att avgränsa och indela landsbyg-
den. Bland annat har OECD, Statistiska central-
byrån (SCB) och Glesbygdsverket definierat vad 
de menar med landsbygd. En jämförelse mellan 
definitionerna visar att det finns stora skillnader 
i fråga om hur stor andel av befolkningen i Sve-
rige som anses bo på landsbygden, från 16 till 
70 procent.

Enligt propositionen Strandskyddet och utveck-
lingen av landsbygden (2008/09:119) bör det inte 
krävas att någon av de angivna definitionerna av 
landsbygd används vid redovisningen av områ-
den för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
i den kommunala översiktsplanen.

Vid behov kan någon av definitionerna väljas 
som utgångspunkt för bedömning om ett visst 
område är lämpligt för lättnader i strandskyddet 
i syfte att utveckla landsbygden. Enligt proposi-
tionen är det dock upp till kommunen att bedöma 
vilka områden som har sådan karaktär att de kan 
vara lämpliga för en utveckling av landsbygden. 

Enligt EU:s statistikbyrås, Eurostat, definition 
bodde år 2011 ca 22 procent av Sveriges befolk-
ning på landsbygden. Eurostat definierar urba-
niseringsgraden genom att dela upp områden i 
tre olika klasser: storstäder, mindre städer och 
förorter samt glest befolkade områden. Enligt 
denna definition räknas hela Hällefors kommun 
till kategorin glest befolkade områden.

OECD definierar landsbygden utifrån en be-
folkningstäthet som är lägre än 150 personer/
kvadratkilometer, vilket för Sveriges del skulle 
innebära att omkring 99 procent av landets to-
tala yta definieras som landsbygd, och att runt 
70 procent av Sveriges befolkning räknas som 
landsbygdsboende. Även enligt OECD:s defini-
tion utgör hela Hällefors kommun landsbygd. 

I Jordbruksverkets webbpublikation Allt om lan-
det definieras landsbygd genom att Sveriges 
kommuner delas in i fyra olika regiontyper: stor-
stadsområden, stadsområden, landsbygd och 
gles landsbygd. Enligt definitionen bor ca 34 pro-
cent av Sveriges befolkning på landsbygden.

Enligt Jordbruksverkets definition ingår hela Häl-
lefors kommun i regiontypen landsbygd.

Enligt SCB:s definition har en tätort minst 200 
invånare och består av en kärna med max 150 
meter mellan huskropparna. Kärnan knyts ihop 
med annan bebyggelse om avståndet mellan 
huskropparna inte överstiger 200 meter. Dock 
kan flera tätortskärnor slås samman även om 
avståndet är större än 200 meter, om tillräckligt 
många bor och arbetar i de olika delarna.

I Sverige bodde år 2015, enligt SCB, ca 13 pro-
cent av befolkningen utanför tätort. I Örebro län 
bodde samma år ca 16 procent utanför tätort och 
i Hällefors kommun var motsvarande siffra ca 25 
procent. Samtidigt har folkmängden minskat i 
Hällefors kommun med ca 25 procent de senast 
25 åren, medan den har ökat med ca sju procent 
i Örebro län under samma tidsperiod och med ca 
elva procent i Sverige. 

Utifrån detta och ovanstående definitioner görs 
bedömningen att hela kommunen utgör lands-
bygd.
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Landsbygdsutveckling
Det finns i dag inte heller någon definition i lag-
stiftningen av vad som menas med landsbygds-
utveckling. Enligt Strandskyddet och utveckling-
en av landsbygden (proposition 2008/09:119) 
avses med åtgärder som främjar landsbygdsut-
vecklingen bl.a. sådana åtgärder som långsiktigt 
kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och 
som kan bidra till att upprätthålla serviceunderla-
get i landsbygder. Sådana situationer kan exem-
pelvis uppstå i samband med etablering av en 
turistanläggning för en verksamhet där tillgång 
till stränder är en förutsättning eller åtminstone 
en avsevärd fördel. Det kan även tänkas handla 
om tillkomst av bostäder för permanent- och fri-
tidsboende i syfte att upprätthålla ett ekonomiskt 
och personellt underlag för olika former av kom-
mersiell och offentlig service.

I propositionen anges samtidigt att kriterierna för 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen bör vara förhållandevis öppna. Samtidigt 
kommer kommunerna vid redovisningen att vara 
begränsade av syftet med områdena, dvs. att 
genom bostäder, verksamheter, anläggningar el-
ler åtgärder främja utvecklingen av landsbygden.

Ett strandnära läge ger konkurrensfördelar som 
direkt och indirekt kan bidra till landsbygdsut-
vecklingen. Genom att öka förutsättningarna för 
att bo och arbeta på landsbygden skapas attrak-
tiva livs- och företagsmiljöer som kan stimulera 
utvecklingen på landsbygden. Dessa miljöer kan 
långsiktigt bidra till ökad ekonomisk aktivitet i 
både kommunen och regionen. Vidare kan mil-
jöerna stärka kommunens och regionens attrak-
tivitet.

Med landsbygdsutveckling avses i Hällefors 
kommun:
• nya bostäder och/eller verksamheter (utan 

omgivningspåverkan) som kan bidra till att 
upprätthålla serviceunderlaget, och

• nya och utvecklingen av befintliga verksam-
heter för friluftslivet och turismen som kan ge 
positiva sysselsättningseffekter.

Nya bostäder för permanent- och fritidsboende 
kan upprätthålla både ett ekonomiskt och perso-
nellt underlag för den kommersiella och offentliga 
servicen i kommunen samt i angränsande kom-
muner. Bostäder i strandnära lägen är eftertrak-
tade och en ökad folkmängd har stor betydelse 
för att både behålla och utveckla serviceutbudet i 
kommunen samt i angränsande kommuner.

För utvecklingen av nya och befintliga verksam-
heter för friluftslivet och turismen är tillgången till 
stränder och vattenområden en förutsättning el-
ler åtminstone en avsevärd fördel. Verksamhe-
ter skapar fler arbetstillfällen som kan generera 
fler besökare till kommunen och bidra till en le-
vande landsbygd. Fler besökare till kommunen 
kan bidra till att upprätthålla och stärka service-
underlaget i kommunen. Sådana verksamheter 
kan även generera viss service för närliggande 
bostäder, exempelvis i form av en kiosk eller en 
restaurang.

Torrvarpen, vid Holmarna-Lövnäsudden
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Urvalskriterier
Kommunen har följt den vägledning för metod 
som beskrivs i Boverkets och Naturvårdsverkets 
handbok 2009:4 Strandskydd – en vägledning 
för planering och prövning. I handboken anges 
att det är grundläggande att kommunen har en 
helhetssyn på stränderna och landsbygden i sin 
översiktsplanering.

Nedanstående kriterier har legat till grund för ur-
valet av lämpliga områden för LIS. Då förutsätt-
ningarna för landsbygdsutveckling för bostäder 
respektive verksamheter för friluftslivet och turis-
men skiljer sig åt har olika urvalskriterier tagits 
fram för respektive ändamål. 

För urvalskriterierna för bostäder och/eller verk-
samheter ska samtliga kriterier uppfyllas för att 
ett område ska vara lämpligt för LIS. För urvals-
kriterierna för verksamheter för friluftslivet och 
rekreation ska något av kriterierna uppfyllas.

Kriterierna ligger till grund och vägleder urvalet 
av lämpliga LIS-områden. Avsteg från nedan lis-
tade kriterier vid utpekande av LIS-områden är 
möjligt, men ska tydligt motiveras och bör endast 
ske i begränsad omfattning. 

Urvalskriterier för bostäder och/el-
ler verksamheter:

1. områden inom tre kilometer fågelvägen från 
större vägar, samt högst 10 kilometer fågelvä-
gen till ort med service

Redan genomförda investeringar, exempelvis i 
vägar, teknisk infrastruktur samt skoletableringar 
ska i möjligaste mån tas tillvara på och nyttjas 
vid vidareutveckling av kommunen. Det innebär 
bland annat att exploatering i närheten av befint-
lig bebyggelse och befintliga vägar ska eftersträ-
vas.

LIS-områden för bostäder och/eller verksamhe-
ter bör lokaliseras i områden med närhet till ar-
betsplatser och offentlig samt kommersiell servi-
ce. Möjlighet till ett hållbart resande, till fots, med 
cykel eller med kollektivtrafik är positivt, och bör 
beaktas. 

Tre kilometer till närmsta större väg anses, uti-
från möjligheten till hållbara transporter i kom-
bination med lokala förutsättningar och befintlig 
infra- och bebyggelsestruktur, vara ett lämpligt 
avstånd. Tio kilometer till närmsta ort med ser-
vice anses vara ett acceptabelt avstånd för var-
dagsresor samt ligga inom ett sådant avstånd att 
en utveckling inom området kan bidra med posi-
tiva effekter i orten. 

2. områden där den strandskyddade zonen är 
bebyggd med minst tre hus inom ett avstånd 
på en kilometer

Sjöar och vattendrag utan någon bebyggelse 
inom det strandskyddade området bör undantas, 
dels för att bevara den vildmarkskaraktär som 
ofta präglar dessa vattenförekomster och dels 
för att värna den funktion som orörda vattenmil-
jöer fyller för växt- och djurlivet. Tillkommande 
bebyggelse genom tillämpning av LIS är därför 
inte lämpligt längs med delar av sjöar och vat-
tendrag som i dagsläget är oexploaterade.

Minst tre hus inom en kilometer av den strand-
skyddade zonen anses säkerställa att LIS-om-
råden lokaliseras vid redan ianspråktagna om-Torrvarpen, vid Balundstorp
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råden, samtidigt som kriteriet även möjliggör 
tillkommande bebyggelse genom att omfatta 
oexploaterade områden intill befintliga bebyg-
gelsegrupper. Att lokalisera ny bebyggelse i 
närheten av redan befintlig bebyggelse inom 
strandskyddat område anses bidra till att den att-
raktionskraft som ett vattennära boende innebär 
tas tillvara samtidigt som helt orörda strandom-
råden värnas.

3. områden med bebyggelsetryck

För att utpekandet av LIS-områden och föresla-
gen utveckling inom dessa ska realiseras krävs 
även att området anses attraktivt för bostäder 
och/eller verksamheter och att det finns ett in-
tresse för nyetablering. 

Urvalskriterier för verksamheter för 
friluftslivet och turismen:

1. sjöar med intilliggande befintliga verksamhe-
ter för friluftslivet och turismen, eller

2. sjöar med goda förutsättningar för nya verk-
samheter för friluftslivet och turismen.

Definition av begrepp i urvalskriterierna
Större vägar: vägar som enligt Trafikverket ut-
gör prioriterade vägar för kollektivtrafik samt 
vägar som tillhör funktionell vägklass 2-4, dvs. 
vägar som förtätar vägnätet på nationell nivå yt-
terligare, vägar som förtätar vägnätet på regional 
nivå samt vägar som utgör en länk i huvudnätet 
för biltrafik. Dessa vägar är i stor utsträckning 
statliga och utgör främst riks- och länsvägar.

Service: kommersiell och offentlig service. Kom-
mersiell service likställs i detta sammanhang 
med livsmedelsbutik och offentlig service med 
förskola. Service finns utifrån detta i tätorterna 
Hällefors, Grythyttan, Kopparberg, Nora och 
Karlskoga. 

Bebyggelsetryck: sjöar med tidigare förfråg-
ningar, förhandsbesked eller bygglov.

Goda förutsättningar: sjöar med goda förut-
sättningar för nya verksamheter för friluftslivet 
och turismen utifrån tidigare förfrågningar.

Urvalskriterierna 1-2 för bostäder har genomförts 
genom en GIS-analys, medan urvalskriterium 3 
för bostäder respektive 1-2 för verksamheter för 
friluftslivet och turismen har tillämpats genom en 
manuell bedömning.
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Urvalskriterium 1 för bostäder och/eller verksamheter
Strandskyddade områden inom tre kilometer från större vägar samt högst tio kilometer till ort med ser-
vice, uppfyller kriterium 1 och har behållits. Områden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. 

Kartan redovisar områden som uppfyller kriterium 1.
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Teckenförklaring

URVALSKRITERIER BOSTÄDER OCH/ELLER VERKSAMHETER
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Urvalskriterium 2 för bostäder och/eller verksamheter
Strandskyddade områden vid sjöar där den strandskyddade zonen är bebyggd med minst tre hus inom 
en kilometer uppfyller urvalskriterium 2. De områden som inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. 

Områden som uppfyller kriterium 1 samt 2 redovisas i kartan ovan. 
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Urvalskriterium 3 för bostäder och/eller verksamheter
Strandskyddade områden vid sjöar utan bebyggelsetryck har tagits bort. Områden vid fyra sjöar upp-
fyller urvalskriterium 1, 2 och 3 för bostäder och/eller verksamheter. Dessa ligger vid sjöarna Saxen, 
Södra Torrvarpen, Sör-Älgen och Torrvarpen. Områdena är utifrån kriterium 1, 2 och 3 lämpliga som 
LIS-områden för bostäder och/eller verksamheter. 

Områden som uppfyller kriterium 1,2 och 3 redovisas i kartan ovan. 
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Urvalskriterium 1 för verksamheter
Sjöar med intilliggande befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen har behållits. De sjöar som 
inte uppfyller urvalskriteriet har tagits bort. Fem sjöar uppfyller urvalskriterium 1 för verksamheter, 
dessa är Torrvarpen, Södra Torrvarpen, Sör-Älgen samt Norra och Södra Loken.

Urvalskriterium 2 för verksamheter
Kriterium 2 omfattar sjöar med goda förutsättningar för nya verksamheter för friluftslivet och turismen. 
Inga ytterligare sjöar utöver de som uppfyllde kriterium 1 har lagts till. De fem sjöar som uppfyller ur-
valskriterium 1 och 2 för verksamheter i Hällefors kommun är Torrvarpen, Södra Torrvarpen, Sör-Älgen 
samt Norra och Södra Loken. 
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Fältinventeringar och pla-
neringsunderlag
För att kunna peka ut och avgränsa lämpliga 
LIS-områden kring de sjöar som uppfyller ovan-
stående urvalskriterier har dessa inventeras i fält 
vid ett flertal tillfällen. Under hösten 2016 har en 
övergripande natur- och faunainventering ge-
nomförts. Resultatet av fältinventeringarna åter-
finns i Bilaga 3.

Vidare har nationellt, regionalt och lokalt pla-
neringsunderlag gåtts igenom för de sjöar som 
uppfyller ovanstående urvalskriterier.

Följande planeringsunderlag har tillsammans 
med fältinventeringarna legat till grund för det 
slutliga urvalet och avgränsningen av lämpliga 
LIS-områden:
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för naturvården,
• Natura 2000-områden,
• naturreservat, 

• biotopskyddsområden,
• naturvårdsavtal,
• länsstyrelsens naturvårdsprogram,
• värdefulla vatten,
• vattenskyddsområden,
• ängs- och betesmarksinventeringen,
• nyckelbiotoper,
• myrskyddsplan,
• skogliga värdetrakter,
• naturvärden enligt skogsstyrelsen,
• naturminnen,
• rikkärr,
• sumpskogar,
• våtmarker,
• riksintresse för kulturmiljövården,
• fornlämningar,
• oregistrerade kulturlämningar,
• rekommenderade vägar för farligt gods,
• miljöfarliga verksamheter,
• potentiellt förorenade områden,
• översvämningsrisk, samt
• ras- och skredrisk.

Sör-Älgen, vid Campus Grythyttan
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Utpekade LIS-områden
Planförslaget omfattar 17 LIS-områden vid sex 
sjöar. Dessa sjöar är Kvisseln, Norra och Södra 
Loken, Saxen, Sör-Älgen och Torrvarpen. Om-
rådet vid Kvisseln gör avsteg från tidigare pre-
senterade urvalskriterier. Avsteget motiveras vid 
beskrivning av området.

Behovet av landsbygdsutveckling kan tillgodo-
ses inom flera områden kring de utvalda sjöarna, 
men inverkan på strandskyddet bedöms bli minst 
inom de föreslagna LIS-områdena. Inom LIS-
områdena bedöms åtgärder kunna ske utan att 
strandskyddets syften åsidosätts. LIS-områdena 
utgör sammantaget endast en begränsad del av 
de strandområden inom kommunen som omfat-
tas av strandskydd. 

Inom de utpekade områdena kommer nya bo-
städer att kunna byggas, nya verksamheter utan 
omgivningspåverkan att kunna etableras och be-
fintliga verksamheter för friluftslivet och turismen 
att kunna utvecklas. Kommunen bedömer att 
dessa åtgärder kan bidra till att långsiktigt upp-
rätthålla serviceunderlaget och ge positiva sys-
selsättningseffekter i kommunen samt angräns-
ande kommuner.

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

LIS-områdena bedöms ha liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften i och i närheten 
av kommunens tätorter. Vidare finns det fortfa-
rande god tillgång till strandområden för allmän-
heten och förutsättningar för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet inom kommunen, 
både på land och i vatten. Fri passage till strand-
linjen ska alltid säkerställas, även vid en eventu-
ell exploatering inom ett LIS-område.

Hällefors kommun har en rik tillgång på sjöar och 
vattendrag. Det är en attraktionsfaktor som bör 
tillvaratas, i hela kommunen, för att bidra till en 
positiv landsbygdsutveckling. Ytterligare LIS-om-
råden kan bli aktuellt i en framtid, för att tillvarata 
den kvalitet som de sjönära lägena innebär. Vid 
komplettering av ytterligare LIS-områden krävs 
en revidering av LIS-planen, vilket innefattar 
samråd och utställning innan antagande.

För utpekade LIS-områden följer en beskrivning 
samt planeringsförutsättningar och rekommen-
dationer för föreslagen utveckling.

Norra Loken
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Kvisseln, Hjulsjö

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m ca 3250 m ca 350 m 1

Allmän beskrivning
Kvisseln är en mindre sjö belägen intill samhäl-
let Hjulsjö. Området ligger i den östra delen av 
Hällefors kommun, längs väg 63, ca 19 kilometer 
från Hällefors tätort.

I det natursköna lilla samhället finns bland annat 
en sommaröppen gårdsbutik med naturcamping, 
café, konstutställning och försäljning av ekolo-
giska varor och fårprodukter. Från Hjulsjö mo-
tionscentral, mitt emot Hjulsjö kyrka, utgår flera 
mountainbikeleder. Vid Hjulsjön finns även en 
badplats med flytbrygga och torrklosett. I områ-
det finns även spår från den tidigare järnfram-
ställningen som förekommit på platsen.

LIS-området vid Kvisseln består av skogsmark.

Området uppfyller inte ovan presenterade ur-
valskriterier för identifiering av LIS-områden för 
bostäder och/eller verksamheter. I Hjulsjö finns 
en ambition om bebyggelsetillskott och befolk-
ningstillväxt, som bland annat uttrycks i den lo-
kala utvecklingsplan som tagits fram för orten. 

I planen omnämns bland annat området längs 
med den sydöstra delen av Kvisseln som ett 
lämpligt område för ytterligare bostäder. LIS-om-
rådet vid Kvisseln anses bidra till att uppfylla de 
ambitioner som presenteras i den lokala utveck-
lingsplanen, vilket anses motivera ett avsteg från 
kriterierna.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 

kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Utveckling av området kan bidra till att upprätthål-
la serviceunderlaget i Hällefors och angränsande 
kommuner samt skapa positiva sysselsättnings-
effekter i kommunen. En ökad befolkningsmängd 
i Hjulsjö kan bidra till ett förstärkt befolkningsun-
derlag för bland annat kommersiell service och 
utökad kollektivtrafik. Utveckling i området be-
döms få positiva effekter i Hjulsjö men även Häl-
lefors tätort.

Länsstyrelsen bedömer inte att området är lämp-
ligt för privat boende, på grund av dess betydel-
se för allmänhetens tillgång till och utnyttjandet 
av stranden. Se vidare i länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande. 

Naturmiljö
Runt Kvisseln gäller generellt strandskydd på 
100 meter.
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Det finns inga uppgifter om Kvisseln beträffande 
sjöns ekologiska och kemiska status i databasen 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Dock 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar (PBDE) i alla ytvattenfö-
rekomster i Sverige idag och sjön bedöms därför 
inte uppnå god kemisk status. 

LIS-området ligger i närheten av grundvattenfö-
rekomsten Hjulsjöåsen, Hjulsjöområdet. Före-
komsten uppfyller miljökvalitetsnormen god ke-
misk och kvantitativ status.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar eller andra 
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området. I 
närheten finns lämningar från den tidigare järn-
framställningen, ett hyttområde med slaggvarpar 
och en hyttruin. Det finns även rester av en sten-
valvsbro samt en betonggrund. Den senare tros 
vara rester från ett gammalt sågverk som funnits 
på platsen. I anslutning till vattendragets in- och 
utlopp är sannolikheten stor för ytterligare forn-
lämningar.

Hjulsjö är utpekat som riksintresse för kultur-
miljövården. En exploatering inom utpekat LIS-
område behöver beakta detta och tillkommande 
bebyggelse ska utformas så att utblickarna från 
Hjulsjö kyrkby inte påverkas negativt.

Friluftsliv och rekreation
Hjulsjö är ett populärt område för rekreation och 
friluftsliv med kommunal badplats, naturcamping 
och mountainbikeleder. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Kommunalt vatten och avlopp finns i Hjulsjö 
samhälle. Majoriteten av bostadshusen i närom-
rådet har dock enskilda lösningar för vatten och 
avlopp. Det är viktigt att säkerställa långsiktigt 
hållbara vatten- och avloppslösningar för ny be-
byggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemis-
ka förhållanden inte påverkas negativt.

Sannolikt kommer vatten och avlopp för tillkom-
mande bebyggelse lösas genom enskilda eller 
mindre gemensamma lösningar. Blir exploate-

ringen av en sådan omfattning att bebyggelsen 
uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters defi-
nition för sammanhållen bebyggelse kan en an-
slutning till det kommunala VA-nätet i Hjulsjö bli 
aktuell. Frågan måste i det fall den blir aktuell 
utredas vidare.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
tätorterna Hällefors, Grythyttan, Kopparberg och 
Nora.

Hjulsjö nås enklast med bil eller buss. Länstra-
fiken Örebro trafikerar en linje mellan Hällefors 
och Nora som stannar vid hållplats i Hjulsjö.

Risk och säkerhet
Väg 63 som löper ca 150 meter nordost om LIS-
området är rekommenderad väg för farligt gods. 
På avstånd över 150 meter bedöms normalt 
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till 
transporter av farligt gods.

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• riksintresse för kulturmiljövården och påver-

kan på utblickarna från Hjulsjö kyrkby,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, samt

• allmänhetens tillgång till stranden.
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Sör-Älgen, Sörälgens Camping

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 500 m 1

Allmän beskrivning
Sör-Älgen är en av de större sjöarna i Hällefors 
kommun. Sörälgens Camping ligger vid den nor-
ra delen av sjön, något väster om kommunens 
mittpunkt.  Området ligger ca tre kilometer öster 
om Hällefors tätort. 

Campingen ligger i naturreservatet Hökhöjden, 
med direkt närhet till goda fiskevatten, vand-
ringsleder och cykelleder.

Områdets syfte
Syftet med LIS-området är att möjliggöra en ut-
veckling av befintligt campingområde och på så 
sätt skapa ökade förutsättningar för positiva sys-
selsättningseffekter i kommunen. Utveckling av 
campingområdet anses även bidra till förstärkta 
besöksvärden och ökad attraktivitet i området, 
för besökare såväl som invånare i kommunen. 

Naturmiljö
Hela LIS-området ligger inom naturreservatet 
Hökhöjden. Vid tillfället för upprättandet av na-
turreservatet fanns campingen redan i området. 
Syftet med naturreservatet är att långsiktigt säk-
ra möjligheten till rekreation och rörligt friluftsliv 
inom området. LIS-området, som möjliggör en 
utvidgning och utveckling av campingverksam-
heten, anses bidra till att öka möjligheterna till 
friluftsliv och rekreation och därmed stärka syf-
tet med naturreservatet. Naturreservatets före-
skrifter reglerar vilka åtgärder som är möjliga att 
genomföra och tillstånd/dispens från naturreser-
vatets föreskrifter kan komma att krävas vid en 
exploatering av området. För att värna naturre-
servatets syften är det viktigt att den allmänna 
tillgängligheten till området bevaras.

Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 

bland annat på grund av att sjön är påverkad av 
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

En utveckling av verksamheten kring campingen 
bedöms inte påverka de utpekade naturvärdena 
negativt.

Smålommens födosökning sker bland annat i 
Sör-Älgen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området. 
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Kulturmiljö
Det finns en fornlämning och en övrig kulturhis-
torisk lämning inom det föreslagna LIS-området. 
Den första lämningen är en väghållningssten och 
den andra en gränssten.

En utveckling av verksamheten bedöms inte på-
verka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Sörälgens Camping är en liten och välordnad 
camping som lämpar sig för den som gillar fri-
luftsliv och längtar ut till skogen, naturen och 
djurlivet, där hela det omgivande landskapet är 
en naturupplevelse. 

På campingområdet finns idag 84 campingtom-
ter och villavagnsplatser, tio campingstugor samt 
tillhörande byggnader innehållande bland annat 
reception, restaurang och kiosk. Här finns även 
grillplats, lekplats, boulebana, badstrand med 
bastu samt kanot- och roddbåtuthyrning. I Sör-
Älgen går det att fiska bl.a. abborre, gös, lake, 
mört, sik, siklöja och öring.

Hela LIS-området ligger inom ett område av riks-
intresse för friluftsliv, Svartälven-Nittälven. Be-
dömning är att syftet med riksintresset stärks av 
föreslagen utveckling i LIS-området.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Området är anslutet till det kommunala VA-nätet. 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att säkerställa 
att anläggningen har kapacitet för att ansluta ny 
bebyggelse vid en eventuell utveckling av verk-
samheten, så att sjöns allmänna fysikaliskkemis-
ka förhållanden fortsätter att vara goda.

Inom campingen finns enklare service i form ki-
osk och restaurang. Ett av syftena med LIS-om-
rådet är att möjliggöra en utökning av den befint-
liga servicen. 

Övrig service, såväl kommersiell som offentlig, 
finns närmast i Hällefors tätort.

Området nås enklast med bil eller cykel.

Risk och säkerhet
Området är utpekat som aktsamhetsområde i 
SGU:s skredriskkartering.

Rekommendationer 
Dispens från strandskyddet lämnas för åtgär-
der som syftar till att vidareutveckla campingens 
verksamhet.

Vid tillståndsgivningen tas särskild hänsyn till: 
• eventuell påverkan på naturreservatet,
• eventuell påverkan på riksintresset för fri-

luftslivet,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på de fornlämningar som 

finns i området,
• allmänhetens tillgång till stranden, 
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden,
• VA-frågor,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• aktsamhetsområde för skred.
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Sör-Älgen, Skinnartorp-Kullberget

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 1700 + 400 
+ 700 m

3

Allmän beskrivning
Precis söder om LIS-området vid Sörälgens 
camping ligger det norra av tre LIS-områden vid 
Skinnartorp-Kullberget. Området ligger vid den 
norra delen av Sör-Älgen, ca tre kilometer öster 
om Hällefors tätort.

Området består till stora delar av produktions-
skog och kalhyggen. Det finns även en del be-
byggelse inom området.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag för offentlig och kommersiell 
service. Utvecklingen kan även bidra till positiva 
sysselsättningseffekter. Utveckling av området 
bedöms få positiva effekter i framförallt Hällefors 
tätort.

Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till 
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen 
och dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Naturmiljö
Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
bland annat på grund av att sjön är påverkad av 

vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Smålommens födosökning sker bland annat i 
Sör-Älgen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

LIS-området sammanfaller delvis med Grythytte-
åsen, som är en rullstensås med höga naturvär-
den. Påverkan på rullstensåsen och dess värden 
behöver beaktas i den efterföljande planeringen.
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Kulturmiljö
I det södra LIS-området finns dels en oregistre-
rad kulturlämning bestående av en kolningsan-
läggning. Det finns även en fornlämning i samma 
LIS-område. Fornlämningen är en gammal bläs-
tbrukslämning där bland annat en slaggvarp, trä-
kol, slagg och ugnsrester påträffats. Träkolen har 
daterats till romersk järnålder, 405-540 e.Kr. 

I anslutning till området finns ytterligare ett antal 
fornlämningar, bestående av en boplats och fyra 
blästplatser från järnåldern/medeltid. Det finns 
även en lertäkt och en mur som klassas som öv-
riga kulturhistoriska lämningar.

En utbyggnad av området med nya bostäder be-
döms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Det finns ett område av riksintresse för friluftsliv, 
Svartälven-Nittälven, som täcker in naturreser-
vatet Hökhöjden norr om det nordligaste LIS-om-
rådet. Gränsdragningen för riksintresset är dock 
inte så exakt definierad som för naturreservatet 
och täcker även in en del av det norra LIS-områ-
det. Den del som sträcker sig in i LIS-området är 
av begränsad storlek och är avskuret från skogs-
området med en väg. 

Ett riksintresse är ett anspråk och har ingen defi-
nitiv gräns. Det aktuella området ligger i det före-
slagna riksintresseområdets periferi.

Bedömningen görs att ett utpekande av LIS-om-
rådena, i den begränsade omfattning som det är, 
inte påverkar syftet med riksintresset.

Inom LIS-området finns delar som är helt oex-
ploaterade, vilka har en stor betydelse för att sä-
kerställa strandskyddets syften. Nytillkommande 
bebyggelses påverkan på oexploaterade strand-
områden och deras funktion för strandskyddet 
ska utredas i efterföljande planering. Utöver de 
släpp och fria passager som alltid behöver sä-
kerställas i samband med exploatering inom 
strandskyddade områden bör ett större, sam-
manhängande släpp säkerställas inom området. 
Området illustreras schematiskt i kartan ovan. 

Släppets exakta bredd fastställs vid detaljplane-
ring av området.

Länsstyrelsen anser att släppet ska vara minst 
150 meter och sammanhängande, se vidare i 
länsstyrelsens granskningsyttrande. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet, utan bebyggelsen i området har idag en-
skilda lösningar för vatten och avlopp. 

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska 
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattning-
en på tillkommande bebyggelse bör begränsas, 
så att exploateringen inte bildar en sammanhål-
len bebyggelse enligt lagen om allmänna vatten-
tjänsters definition. Detta då möjligheten till inrät-
tande av verksamhetsområde för VA och därmed 
anslutning till det kommunala VA-nätet för tillfäl-
let saknas.

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
närmast i Hällefors tätort.

Området nås enklast med bil eller cykel.

Risk och säkerhet
SGU:s skredriskkartering pekar ut ett aktsam-
hetsområde inom LIS-området.

Länsstyrelsens lågpunktskartering identifierar vi-
dare ett antal lågpunkter i området. 

Området är beläget på en rullstensås, vilket be-
höver beaktas i efterföljande planering.
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Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.

I planarbetet och/eller tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på riksintresset för fri-

luftsliv,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, 
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• oexploaterade, större sammanhängande 

områden och bevarandet av släpp ned till 
stranden, 

• eventuell påverkan på rullstensåsen,
• eventuell påverkan på de kultur- och fornläm-

ningar som finns i området,
• rasrisk och stabilitet,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• aktsamhetsområde för skred, 
• lågpunkter i lågpunktskartering, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Saxen, Lövvik-Saxhyttan

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m ca 11200 m 1) ca 1950 + 750 
+ 650 m

3

1)Strandlinje inom Hällefors kommun

Allmän beskrivning
Saxen är en relativt stor sjö i kommunens väs-
tra del, där den nordvästra delen av sjön hör till 
Filipstads kommun. LIS-områdena ligger strax 
norr om väg 63, drygt sju kilometer från Hällefors 
tätort. 

LIS-områdena består av skogsmark och i viss ut-
sträckning odlingsmark. Bebyggelsen i området 
är förhållandevis tät och består av både perma-
nent- och fritidsbostäder.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till 
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen 
och dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag vad gäller exempelvis of-
fentlig och kommersiell service. Utvecklingen 
kan även bidra till positiva sysselsättningseffek-
ter. Utveckling av området bedöms få positiva ef-
fekter i framförallt Hällefors tätort.

Naturmiljö
Alla tre områden ligger inom en skoglig värde-
trakt. En utbyggnad av LIS-områdena med nya 
bostäder bedöms inte påverka det utpekade na-
turvärdet negativt.

Runt Saxen gäller generellt strandskydd på 100 
meter.

Sjöns ekologiska status är god. Vattenförekom-
sten bedöms inte uppnå god kemisk status med 
anledning av kvicksilver och polybromerade dife-
nyletrar (PBDE). I Sverige idag överskrids gräns-
värdet för kvicksilver och polybromerade difeny-
letrar i alla ytvattenförekomster. 

LIS-områdena ligger i närheten av grundvatten-
förekomsten Svartälvsåsen, Hälleforsområdet. 
Förekomsten uppfyller miljökvalitetsnormen god 
kemisk och kvantitativ status. 
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Smålommens födosökning sker bland annat i 
Saxen, vilket behöver beaktas i den fortsatta pla-
neringen. En Natura 2000-prövning kan bli aktu-
ell vid exploatering i området.

Kulturmiljö
Inom det norra LIS-området finns ett gammalt 
gruvområde som är klassat som övrig kulturhis-
torisk lämning. Gruvområdet, som är 30x15 me-
ter, består av ett gruvhål och två skärpningar. I 
närheten finns ytterligare två gruvområden med 
gruvhål.

De två södra LIS-områdena ligger inom ett om-
råde som är utpekat som ett värdefullt vattenom-
råde för kulturmiljövården.

En utbyggnad av området med nya bostäder be-
döms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Vid Saxen finns det goda möjligheter till sportfis-
ke. Här finns bland annat abborre, gädda, mört, 
sik, och öring. 

Det finns även stora möjligheter till rekreation i 
de omgivande skogsområdena. 

Inom LIS-området finns delar som är helt oex-
ploaterade, vilka har en stor betydelse för att sä-
kerställa strandskyddets syften. Nytillkommande 
bebyggelses påverkan på oexploaterade strand-
områden och deras funktion för strandskyddet 
ska utredas i efterföljande planering. Utöver de 
släpp och fria passager som alltid behöver sä-
kerställas i samband med exploatering inom 
strandskyddade områden bör ett större, sam-
manhängande släpp ned till strandlinjen bevaras 
för att säkerställa strandskyddets syften. Släppet 
illustreras schematiskt i kartan ovan. 

Länsstyrelsen bedömer inte att hela området är 
lämpligt för LIS, då de oexploaterade delarna an-
ses ha stor betydelse för att säkerställa strand-
skyddets syften långsiktigt. Områden som läns-
styrelsen anser är olämpliga redovisas i kartan. 
Se även vidare i länsstyrelsens granskningsytt-
rande. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet. Bebyggelsen i området har idag enskilda 
lösning för vatten och avlopp. 

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska 
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfattning-
en på tillkommande bebyggelse bör begränsas, 
så att exploateringen inte bildar en sammanhål-
len bebyggelse enligt lagen om allmänna vat-
tentjänsters definition. Detta då möjligheten till 
inrättande av verksamhetsområde för VA och 
därmed anslutning till det kommunala VA-nätet 
för tillfället saknas.

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
närmast i Grythyttan och Hällefors.

Värmlandstrafik trafikerar en linje mellan Filip-
stad och Hällefors med hållplats i Saxhyttan, 
strax söder om det södra LIS-området.

Risk och säkerhet
I Saxhyttan, mellan riksväg 63 och det södra LIS-
området finns Saxhyttans Industrier ekonomisk 
förening som jobbar med bland annat svets och 
smide, asbestsanering, emballagetillverkning 
samt hydralik- och skogsmaskinsservice.

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 
finns skyddsavstånd angivna för olika verksam-
heter. I den anges skyddsavståndet 1000 me-
ter för anläggningar för smide som ett riktvärde, 
dock måste en lokal anpassning alltid göras. Vid 
detaljplaneläggning bör en utredning göras av-
seende skyddsavstånd och buller från nämnda 
industri.

Inom områdena identifieras aktsamhetsområden 
för skred i SGU:s skredriskkartering.
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Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den skogliga värde-

trakten,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på fornlämningar i områ-

det,
• närheten till industrin vad gäller buller,
• VA-frågor, 
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• Smålommens födosökningsmöjligheter, 
• oexploaterade, större sammanhängande 

områden och bevarandet av släpp ned till 
stranden, 

• aktsamhetsområde för skred, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Torrvarpen, Holmarna-Lövnäsud-
den

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 800 + 1600 
m

2

Allmän beskrivning
LIS-områdena ligger intill sjön Torrvarpen som 
är en av de större sjöarna i Hällefors kommun. 
Området ligger i den västra delen av kommunen, 
ca 11 respektive 13 kilometer från tätorterna Häl-
lefors och Grythyttan. 

Stora delar av området består av produktions-
skog. Det finns även ett flertal bostadshus i om-
rådet.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är 
att möjliggöra nya bostäder. Även etablering av 
verksamheter utan omgivningspåverkan är möj-
ligt.  Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Camping, 
kanotuthyrning, mindre butiker och liknande be-
döms vara exempel på sådana verksamheter. 

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag för offentlig och kommersiell 
service. Utvecklingen kan även bidra till positiva 
sysselsättningseffekter. Utveckling av området 
bedöms få positiva effekter i framförallt Hällefors 
tätort.

Ytterligare bebyggelse är möjlig i anslutning till 
LIS-områdena, vilket redovisas i översiktsplanen 
och dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 

på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Orörda holmar och öar har generellt sett ett högt 
naturvärde, vilket behöver beaktas vid utveck-
ling i närheten av Lokanders holmar. Vidare sker 
Smålommens födosökning bland annat i Torrvar-
pen, vilket också behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Bevarandet av gröna släpp ner till strandlinjen, 
samt en väl tilltagen fri passage, krävs för att sä-
kerställa strandskyddets syften vid utveckling av 
området. 

Länsstyrelsen bedömer inte att hela området är 
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lämpligt för LIS, då de oexploaterade delarna an-
ses ha stor betydelse för att säkerställa strand-
skyddets syften långsiktigt samt då grundare vi-
kar och orörda holmar och öar generellt sett har 
höga naturvärden. Områden som länsstyrelsen 
anser är olämpliga redovisas i kartan. Se även 
vidare i länsstyrelsens granskningsyttrande. 

Kulturmiljö
I området finns en gammal torplämning beståen-
de av cirka tio röjningsrösen och en stenmur vil-
ken är klassad som övrig kulturhistorisk lämning.

I övrigt finns det inga kända fornlämningar inom 
de föreslagna LIS-områdena. I anslutning till om-
rådet finns två holmar, Lokanders holmar. Det 
finns även ett flyttblock som är klassat som öv-
rig kulturhistorisk lämning, 40 meter söder om 
stranden. Flytblocket är enligt sägnen en sten 
som kastades från Bovikshöjden i avsikt att 
krossa kyrkan i Grythyttan, men eftersom jät-
ten som kastade stenen var gammal kom bara 
stenen halvvägs och hamnade i vattnet utanför 
Lövnäsudden.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

På östra sidan Torrvarpen ligger Grythyttan, som 
är av riksintresse för kulturmiljövården. Den visu-
ella påverkan på utblicken från Grythyttan över 
Torrvarpen behöver beaktas vid utveckling av 
området för att säkerställa riksintresseområdets 
värden. Lokalisering och utformning av bebyg-
gelsen kan ske enligt eller i likhet med nuvaran-
de, delvis outbyggda detaljplan för området, där 
utblickarna från Grythyttans riksintresse beaktas 
på ett bra sätt. 

Friluftsliv och rekreation
Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till 
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört, 
gädda, lax, öring och sutare. 

Det finns även goda möjligheter till rekreation i 
de omgivande skogsområdena. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i 
området, utan bebyggelsen i området har idag 
enskilda lösningar för vatten och avlopp. Det är 
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- och 
avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, så 
att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhållan-
den fortsätter att vara goda.

Sannolikt kommer vatten och avlopp lösas ge-
nom enskilda eller mindre gemensamma lösning-
ar. Blir exploateringen av en sådan omfattning 
att bebyggelsen uppfyller lagen om allmänna 
vattentjänsters definition för sammanhållen be-
byggelse kan en anslutning till det kommunala 
VA-nätet bli aktuell. Frågan måste i det fall den 
blir aktuell utredas vidare.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Grythyttan och Hällefors.

Till området är det lättast att ta sig med bil.

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

Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet.
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I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på den kulturlämning 

som finns i området,
• VA-frågor, 
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• Smålommens födosökningsmöjligheter, 
• riksintresset Grythyttan och dess utblickar 

över Torrvarpen, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Torrvarpen, Balundtorp norra

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 1600 m 1

Allmän beskrivning
Det norra LIS-området vid Balundtorp ligger vid 
sjön Torrvarpens östra kant. Området ligger i den 
västra delen av kommunen, i anslutning till tätor-
ten Grythyttan.

Området består av produktionsskog i olika sta-
dier, med inslag av stigar. I den grönplan som 
håller på att tas fram för kommunen finns även 
en ny strandpromenad utpekad i området.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att 
möjliggöra nya funktioner som stödjer och ut-
vecklar områdets funktion som rekreationsom-
råde. Detta kan till exempel vara båtbryggor, för-
rådshus, båthus, vindskydd eller liknande. Syftet 
är även att stärka attraktiviteten genom att öka 
tillgängligheten till närliggande vatten- och natur-
områden. Tillskottet i bebyggelsen ska vara av 
offentlig karaktär.

Utveckling av området anses förstärka attraktivi-
teten i området för framförallt boende i Grythyt-
tans tätort och dess omland, men även för besö-
kare.

I anslutning till LIS-området redovisar översikts-
planen och dess mark- och vattenanvändnings-
karta ett möjligt område för bostadsbyggnation. 

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster. 
 
Smålommens födosökning sker bland annat i 
Torrvarpen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar inom det 
föreslagna LIS-området. Däremot finns en ore-
gistrerad kulturlämning, en fossil åkermark med 
odlingsrösen.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

Grythyttan omfattas av riksintresse för kulturmil-
jövården. Utblickarna från riksintresseområdet 
ska bevaras vid en utveckling inom LIS-området. 
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En utveckling av området enligt förslaget be-
döms inte påverka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Området används idag som ett rekreationsområ-
de av framförallt Grythyttans invånare. Söder om 
LIS-området ligger en kommunal badplats, vilket 
lockar besökare till området sommartid.

I den grönplan som håller på att tas fram upp-
märksammas områdets rekreationsvärden. 
Grönplanens målsättning för området är att det 
ska vara en värdefull och spännande strövskog 
för boende i Grythyttan. Vid en eventuell utveck-
ling av LIS-området ska områdets karaktär beva-
ras och kontakten med Torrvarpens strandkant 
ständigt vara närvarande. En strandpromenad 
finns utpekad i området. Strandpromenaden sä-
kerställs genom det område som avsätts för fri 
passage vid upphävande av eller dispens från 
strandskydd. 

Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till 
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört, 
gädda, lax, öring och sutare med flera. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet i dagsläget, däremot finns kommunalt VA 
i Grythyttan som ligger i anslutning till området. 
Möjligheter till anslutning till det kommunala VA-
nätet är möjligt och bör i de fall det blir aktuellt 
utredas vidare.

En tillfredsställande och långsiktigt hållbar lös-
ning behöver säkerställas vid eventuell tillkom-
mande bebyggelse med avlopp. 

Kommersiell och offentlig service finns i Grythyt-
tans tätort, samt i Hällefors och Karlskoga tätor-
ter.

Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors via 
Grythyttan. Närmaste busshållsplats är Närkes-
gatan ca en kilometer sydöst om LIS-området. 
Tågstation finns i Grythyttans centrum, drygt en 
kilometer från området.

Risk och säkerhet
Öster om LIS-området ligger industrierna Ferrox 
AB samt AB Grythyttans stålmöbler. Ferrox är en 
metallurgisk industri som tillverkar och utvecklar 
specialprodukter för stål- och gjuteriindustrin. 
Grythyttans stålmöbler tillverkar som namnet an-
tyder möbler, främst av stål och trä.

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 
finns skyddsavstånd angivna för olika verksam-
heter. I den anges skyddsavståndet 500 meter 
som ett riktvärde för verkstadsindustrier där det 
tillverkas järn- och stålkonstruktioner i slutna hal-
lar, dock måste en lokal anpassning alltid göras. 
Vid detaljplaneläggning bör en utredning göras 
avseende skyddsavstånd och buller från nämn-
da industrier.

Vidare löper järnvägen ca 170 meter öster om 
LIS-områdets norra del. På avstånd över 150 
meter bedöms normalt ingen särskild planerings-
hänsyn behöva tas till farligt gods eller urspår-
ning. Dock kan järnvägen orsaka en del buller.

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av åtgärder som syf-
tar till att stödja närliggande bostäder, verksam-
heter och anordningar som stödjer områdets 
funktion som rekreationsområde ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. 

För enstaka byggnader eller anordningar som 
till exempel båtbrygga, mindre förrådshus/båt-
hus eller liknande och för mindre anordningar 
kopplade till den planerade strandpromenaden 
och friluftslivet, som till exempel vindskydd, kan 
prövning ske genom förhandsbesked/bygglov 
och dispens från strandskyddet utan att detalj-
plan har upprättats. Även bygglov inom redan 
bebyggda fastigheter kan beviljas innan upprät-
tande av detaljplan.
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I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på riksintresse för kultur-

miljövården och utblickarna från Grythyttan,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den oregistrerade kul-

turlämningen som finns i området,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller,
• närheten till industrier, vad gäller buller och 

behov av skyddsavstånd,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• allmänhetens tillgång till stranden,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.
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Torrvarpen, Balundtorp södra

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 350 m 1

Allmän beskrivning
Det södra LIS-området vid Balundtorp ligger vid 
sjön Torrvarpens östra kant. Området ligger i den 
västra delen av kommunen, i anslutning till tätor-
ten Grythyttan.

Området består skogsmark, med inslag av sti-
gar. Området närmast stranden är exploaterad i 
huvudsak av fritidshusbebyggelse. 

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att 
möjliggöra nya bostäder.

Utveckling av området kan bidra till en ökad be-
folkningsmängd, vilken bidrar med ett förstärkt 
befolkningsunderlag vad gäller exempelvis of-
fentlig och kommersiell service. Utvecklingen 
kan även bidra till positiva sysselsättningseffek-
ter. Utveckling av området bedöms få positiva ef-
fekter i framförallt Grythyttans tätort.

Ytterligare bebyggelse är möjlig nordost om LIS-
området, vilket redovisas i översiktsplanen och 
dess mark- och vattenanvändningskarta. 

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster. 
 

Smålommens födosökning sker bland annat i 
Torrvarpen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

I den grönplan som håller på att tas fram identi-
fieras en tallskog med naturvärdesklass 4 i LIS-
området. 

Kulturmiljö
I området finns fyra fornlämningar i form av sten-
sättningar från bronsåldern/järnåldern, möjligen 
gamla gravar. I närheten finns även en gammal 
loftbod klassad som övrig kulturhistorisk lämning.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

Grythyttan omfattas av riksintresse för kulturmil-
jövården. Tillkommande bebyggelse ska utfor-
mas så att utblickarna från riksintresseområdet 
bevaras. Särskilt viktigt att beakta är höjden på 
tillkommande bebyggelse.
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Friluftsliv och rekreation
Området används idag som ett rekreationsom-
råde av framförallt Grythyttans invånare. Strax 
söder om LIS-området ligger även en kommunal 
badplats, vilket lockar besökare till området som-
martid.

Vid en eventuell utveckling av LIS-området ska 
allmänhetens strövmöjligheter samt tillgång till 
strandområdet säkerställas.

Vid Torrvarpen finns det goda möjligheter till 
sportfiske. Här finns bland annat abborre, mört, 
gädda, lax, öring och sutare med flera. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet i dagsläget, däremot finns kommunalt VA 
i Grythyttan som ligger i anslutning till området.

Tillfredsställande och långsiktigt hållbar vatten- 
och avloppslösningar behöver säkerställas för 
tillkommande bebyggelse. Blir exploateringen 
av en sådan omfattning att bebyggelsen uppfyl-
ler lagen om allmänna vattentjänsters definition 
sammanhållen bebyggelse kan en anslutning till 
det kommunala VA-nätet bli aktuell. Frågan mås-
te i så fall utredas vidare. 

Kommersiell och offentlig service finns inne i 
Grythyttans tätort, samt i Hällefors och Karlsko-
ga tätorter.

Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors 
via Grythyttan. Närmaste busshållsplats är När-
kesgatan ca 700 meter öster om LIS-området. 
Tågstation finns i Grythyttans centrum, drygt en 
kilometer från området.

Risk och säkerhet
Öster om LIS-området ligger industrierna Ferrox 
AB samt AB Grythyttans stålmöbler. Ferrox är en 
metallurgisk industri som tillverkar och utvecklar 
specialprodukter för stål- och gjuteriindustrin. 
Grythyttans stålmöbler tillverkar som namnet an-
tyder möbler, främst av stål och trä.

I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 
finns skyddsavstånd angivna för olika verksam-
heter. I den anges skyddsavståndet 500 meter 
som ett riktvärde för verkstadsindustrier där det 
tillverkas järn- och stålkonstruktioner i slutna hal-
lar, dock måste en lokal anpassning alltid göras. 
Vid detaljplaneläggning bör en utredning göras 
avseende skyddsavstånd och buller från nämn-
da industrier.

Området är utpekat som aktsamhetsområde i 
SGU:s skredriskkartering. 

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av bostäder, lättare 
verksamheter eller andra åtgärder, som till ex-
empel båtbryggor och liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. Prövning av förhandsbesked/bygglov 
innan detaljplan har upprättats får endast ske 
inom redan bebyggda fastigheter. 

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• eventuell påverkan på riksintresse för kultur-

miljövården och utblickarna från Grythyttan,
• eventuell påverkan på tallskogen och dess 

naturvärde,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på fornlämningar som 

finns i området,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• VA-frågor, 
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller,
• närheten till industrier, vad gäller buller och 

behov av skyddsavstånd,
• aktsamhetsområde för skred,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• allmänhetens tillgång till stranden,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.
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Torrvarpen, Åsen

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 200 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger i den västra delen av kom-
munen, i anslutning till tätorten Grythyttan. Inom 
området finns i dag en kommunal badplats med 
brygga, toalett och grillplats med vindskydd. Om-
rådet består av en sandstrand med inslag av 
klippor samt blandskog.

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med området är att ut-
veckla badplatsen och skapa möjlighet för nya 
verksamheter kopplade till denna. Exempel på 
utveckling i området skulle kunna vara kiosk, 
uteservering, omklädningsrum, fler bryggor eller 
liknande. 

Utvecklingen bedöms bidra till förhöjda attrak-
tionsvärden i områden, för boende i Grythyt-
tans tätort såväl som besökare till området. På 
sikt skulle utvecklingen kunna bidra till positiva 
sysselsättningseffekter genom etablering av fö-
reslagna verksamheter. Utveckling av området 
bedöms få positiva effekter i framförallt Grythyt-
tans tätort och dess omland.

Naturmiljö
Runt Torrvarpen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
på grund av att sjön är påverkad av vandrings-
hinder för fisk i anslutande vattendrag. Dock är 
både bottenfauna och de allmänna fysikaliskke-
miska förhållandena klassade som goda.

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Smålommens födosökning sker bland annat i 

Torrvarpen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar inom det 
föreslagna LIS-området. I närområdet finns 
fyra fornlämningar i form av stensättningar från 
bronsåldern/järnåldern, möjligen gamla gravar. I 
närheten finns även en gammal loftbod klassad 
som övrig kulturhistorisk lämning.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

En utveckling av området bedöms inte påverka 
kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Åsen är ett populärt rekreations- och friluftsom-
råde och en av kommunens två kommunala bad-
platser. Badplatsen består av en sandstrand och 
en klippa. Här finns brygga, toalettvagn och en 
grillplats med vindskydd.
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Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet i dagsläget, däremot finns kommunalt VA 
i Grythyttan som ligger i anslutning till området. 
Möjligheter till anslutning till det kommunala VA-
nätet är möjligt och bör i de fall det blir aktuellt ut-
redas vidare. En tillfredsställande och långsiktigt 
hållbar lösning behöver säkerställas vid eventu-
ell tillkommande bebyggelse med avlopp. 

Kommersiell och offentlig service finns inne i 
Grythyttans tätort, samt i Hällefors och Karlsko-
ga tätorter.

Det går buss mellan Karlskoga och Hällefors via 
Grythyttan. Närmaste busshållsplats är Närkes-
gatan 750 meter öster om badplatsen. Tågsta-
tion finns i Grythyttans centrum, på ett avstånd 
av ca 850 meter.

Risk och säkerhet
Området är utpekat som aktsamhetsområde för 
skred i SGU:s skredriskkartering.

Rekommendationer
Prövning av nybyggnation av till exempel kiosk, 
servering eller andra åtgärder som syftar till 
att utveckla verksamheten vid badplatsen ska 
ske via bygglov samt prövning av dispens från 
strandskyddet. 

Vid tillståndsgivningen tas särskild hänsyn till: 
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• allmänhetens tillgång till stranden, 
• aktsamhetsområde för skred,
• smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.

Vid en upprustning av badplatsen bör den även 
tillgängliggöras för människor med funktionsned-
sättningar.
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Sör-Älgen, Hälgsnäs

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 2900 m 1

Allmän beskrivning
Hälgsnäs är en udde vid sjön Sör-Älgens södra 
del. Området ligger ganska centralt i kommunen, 
ca fem kilometer öster om Grythyttans tätort. 

Området består till mestadels av brukad skogs-
mark samt en stor avverkningsyta. En grusväg 
leder ut till området. I området finns även en be-
byggd fastighet med ett bostadshus och tillhö-
rande komplementbyggnader. 

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-området är att 
möjliggöra en utveckling av verksamheter utan 
omgivningspåverkan, bestående av stugor för 
uthyrningsverksamhet samt tillhörande funktio-
ner. Med ”utan omgivningspåverkan” menas att 
nivåerna vad gäller exempelvis buller, vibratio-
ner, luftföroreningar och lukt inte överskrider de 
normer och riktvärden som tillämpas vid anslut-
ning till bostäder, skolor och liknande. Marina, 
badhus, mindre butiker, badplats och liknande 
bedöms vara exempel på ytterligare verksamhe-
ter som lämpar sig i området.

En utveckling av området syftar till att utveckla 
platsen till ett besöksmål, på lokal såväl som na-
tionell och internationell nivå. Föreslagen utveck-
ling skulle bidra till att stärka besöksnäringen i 
kommunen. Utvecklingen skulle även kunna bi-
dra till positiva effekter för boende i kommunen, 
genom positiva sysselsättningseffekter samt ut-
veckling av besöksvärden. 

Ytterligare utveckling av området är möjlig i an-
slutning till LIS-område, vilket redovisas i över-
siktsplanen och dess mark- och vattenanvänd-
ningskarta. 

Naturmiljö
Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
bland annat på grund av att sjön är påverkad av 
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Smålommens födosökning sker bland annat i 
Sör-Älgen, vilket behöver beaktas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Området är till stor del oexploaterat och uppfyller 
endast delvis kriterierna för utpekande av LIS-
områden. Möjlig utveckling i området, och den 
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positiva effekt den skulle kunna innebära för hela 
Hällefors kommun, anses motivera ett mindre 
avsteg från kriterierna.

Områden som är helt oexploaterade har en stor 
betydelse för att säkerställa strandskyddets syf-
ten. Nytillkommande bebyggelses påverkan på 
oexploaterade strandområden och deras funk-
tion för strandskyddet ska utredas i efterföljande 
planering. Utöver de släpp och fria passager 
som alltid behöver säkerställas i samband med 
exploatering inom strandskyddade områden kan 
ett större, sammanhängande släpp behöva sä-
kerställas, vilket illustreras schematiskt i kartan 
ovan. Släppets exakta lokalisering och omfatt-
ning utreds vid detaljplanering av området.

Inom området finns biotoper som utgör värde-
fulla livsmiljöer för växt- och djurliv, vilket behö-
ver beaktas och värnas i efterföljande detaljpla-
nering. Bland annat kan nämnas en bergsbrant 
i LIS-områdets östra delar samt en sumpskog i 
västra delen av området. 

Länsstyrelsen bedömer inte att hela området är 
lämpligt för LIS, då de oexploaterade delarna be-
döms ha stor betydelse för att säkerställa strand-
skyddets syften långsiktigt samt då LIS-området 
är långsträckt och naturvärdesinventeringen 
identifierar värdefulla naturtyper. Områden som 
länsstyrelsen anser är olämpliga redovisas i 
kartan. Se även vidare i länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande. 

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar eller andra 
kulturvärden inom det föreslagna LIS-området. 
I anslutning till området, på den östra sidan av 
vägen, finns en oregistrerad kulturlämning i form 
av en gammal husgrund.

En utveckling av LIS-området bedöms inte på-
verka kulturvärdena negativt.

Friluftsliv och rekreation
Vid Sör-Älgen finns det goda möjligheter till 
sportfiske. Här finns bland annat abborre, gös, 
lake, mört, sik, siklöja och öring.

Det finns även goda möjligheter till rekreation i 
de omgivande skogsområdena. 

Lokalisering och utformning av tillkommande be-
byggelse ska ske så att området fortsatt upplevs 
tillgängligt för allmänheten. Syftet med bebyggel-
sen är stugor för uthyrning, vilket ligger väl i linje 
med områdets värden för friluftslivet och säker-
ställer att strandområdet inte privatiseras.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet. Den bebyggelse som finns i området idag 
har enskild lösning för vatten och avlopp. 

Omfattningen på en eventuell exploatering avgör 
om området är möjligt att ansluta till det kommu-
nala VA-nätet. 

För att en anslutning till det kommunala nätet ska 
vara aktuell krävs att området uppfyller definitio-
nen sammanhållen bebyggelse enligt lagen om 
allmänna vattentjänster, vilket sannolikt innebär 
att även angränsande område utpekat i över-
siktsplanen exploateras. Frågan behöver utre-
das vidare i samband med detaljplaneläggning. 

Vid ett mer begränsat tillskott av bostäder be-
höver tillfredsställande enskilda eller mindre ge-
mensamma lösningar för vatten och avlopp sä-
kerställas. 

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska 
förhållanden fortsätter att vara goda.

Idag finns ingen kommersiell service inom om-
rådet. Ett av syftena med utpekandet är att göra 
det möjligt att etablera till exempel handel och/
eller en servering i området.

Närmaste utbud av såväl kommersiell som of-
fentlig service finns i Hällefors tätort.

Området nås enklast med bil.
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Risk och säkerhet
Inom det föreslagna LIS-området finns inga kän-
da förhållanden som indikerar förhöjd risk ur nå-
got avseende.

Rekommendationer 
Prövning av nybyggnation av bostäder och nya 
verksamheter som t.ex. restaurang, handel, ma-
rina, badhus och andra åtgärder som till exem-
pel båtbryggor eller liknande, ska ske genom 
detaljplaneläggning och upphävande av strand-
skyddet. För enstaka nya byggnader kan pröv-
ning ske genom förhandsbesked/bygglov och 
dispens från strandskyddet. Även i vattnet bör 
uppförande av byggnader medges.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• VA-frågor,
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• djupförhållanden och varierande vattenstånd 

i förhållande till flytande byggnader,
• behovet av gemensamma bryggplatser och 

lokalisering av båtplatser för den tillkomman-
de bebyggelsen, 

• oexploaterade, större sammanhängande 
områden och bevarandet av släpp ned till 
stranden, 

• värdefulla livsmiljöer för växt- och djurliv,
• Smålommens födosökningsmöjligheter, samt
• allmänhetens tillgång till stranden.
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Sör-Älgen, Campus Grythyttan

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m - ca 400 m 1

Allmän beskrivning
LIS-området ligger vid den sydvästra delen av 
sjön Sör-Älgen. Området ligger i den östra utkan-
ten av tätorten Grythyttan, intill väg 244. 

I den östra delen av området finns ett gallrat 
skogsområde med tall och blåbärsris. I väster 
finns Måltidens hus. 

Måltidens hus var Sveriges paviljong på världs-
utställningen år 1992 i Sevilla. Paviljongen tillver-
kades i Timrå, och flyttades efter världsutställ-
ningen till Grythyttan där den invigdes år 1994 
och blev restaurang- och hotellhögskola. Exteri-
ört är byggnaden densamma som i Sevilla, men 
interiört har den omvandlats för att anpassas till 
dagens verksamhet som ett centrum för mat, 
dryck och måltidens form. Med sina omkring 50 
000 besökare per år är det ett av Bergslagens 
främsta besöksmål. 

I Måltidens Hus drivs idag verksamheter av två 
olika aktörer. Restaurang- och hotellhögskolan 
drivs av Örebro Universitet (Campus Grythyt-
tan). Loka Brunn driver bland annat restaurang-
en Hyttblecket och en butik.

Områdets syfte
I översiktsplanen är området markerat som 
stadsbygd. Inom begreppet stadsbygd ryms 
både bostäder och olika verksamheter. Det hu-
vudsakliga syftet med LIS-området är att möjlig-
göra en utvidgning av verksamheten med Målti-
dens hus och Campus Grythyttan. 

Syftet är också att möjliggöra nybyggnation av 
bostäder, som skulle kunna fungera som stu-
dentbostäder för universitetets elever. 

Området syftar vidare till att stärka attraktiviteten 
för besöksmålet genom att öka tillgängligheten 
till närliggande vatten- och naturområden.

Verksamheten har redan idag stor betydelsen för 
sysselsättningen i kommunen och en utvidgning 
av den skulle skapa ökade förutsättningar för yt-
terligare positiva sysselsättningseffekter i Hälle-
fors kommun. Nya studentbostäder skulle även 
kunna bidra till ett förstärkt befolkningsunderlag i 
kommunen och därmed upprätthållande av ser-
viceunderlaget i kommunen. Utveckling av om-
rådet bedöms få positiva effekter i hela Hällefors 
kommun.

Bebyggelse för bostadsändamål bör lokaliseras i 
norra delen av LIS-området, medan bebyggelse 
för utvidgning av verksamheten kan lokaliseras i 
anslutning till befintlig verksamhet. 

Naturmiljö
LIS-området gränsar i öster till ett område som 
pekats ut som ett blivande naturreservat. En ut-
veckling av verksamheten bedöms inte påverka 
naturvärdena i det blivande reservatet negativt.

Naturvärdesinventeringen uppmärksammar ett 
lövskogsområde med viktiga naturvärdesfunk-
tioner. De östra delarna av LIS-området sträcker 
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sig med anledning av detta inte ända fram till 
strandlinjen. 

Runt Sör-Älgen gäller generellt strandskydd på 
100 meter.

Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig 
bland annat på grund av att sjön är påverkad av 
vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. 
I sjön finns sjunktimmer från tidigare flottleds-
verksamhet samt tungmetaller med mycket hög 
påverkansrisk. I närområdet finns även förorena-
de områden, gruvverksamhet och upplag. Dock 
vägs det sammanlagda värdet upp av att både 
bottenfauna och de allmänna fysikaliskkemiska 
förhållandena är klassade som goda. 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god ke-
misk status med anledning av kvicksilver och po-
lybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige idag 
överskrids gränsvärdet för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar i alla ytvattenförekomster.  

Lillagsviken och Lill-Agen är fågelrika. Smålom-
mens födosökning sker bland annat i Sör-Älgen. 
Hänsyn till fågellivet behöver tas i den fortsatta 
planeringen. En Natura 2000-prövning kan bli 
aktuell vid exploatering i området.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar inom det 
föreslagna LIS-området. I närområdet finns ett 
hyttområde på ca 220x130 meter som är klas-
sat som fornlämning. Hyttområdet består av en 
hyttruin, en rostugnsruin, en stensatt älvfåra, 
en minnesskylt, oklara stengrunder och spridd 
slagg samt en bygård. Hyttan har varit en så kall-
lad mulltimmerhytta. Nordost om hyttruinen finns 
en Stenvalvsbro som fortfarande trafikeras och 
är klassad som ett bevakningsobjekt.

Här finns även Grythytte gård som byggdes om-
kring år 1900 och består av en huvudbyggnad på 
två och en halv våningar med flygelbyggnader i 
en och en halv våningar. Gården är klassad som 
övrig kulturhistorisk lämning.

Hänsyn till områdets kulturmiljövärden behöver 
tas vid byggnation inom utpekat LIS-område. 

Planering av tillkommande bebyggelse ska ske 
med utgångspunkt i dessa värden och utform-
ning av bebyggelsen ska underordnas dessa 
värden.

LIS-området ligger inom ett område som är utpe-
kat som ett värdefullt vattenområde för kulturmil-
jövården.

Friluftsliv och rekreation
I den grönplan som håller på att tas fram för kom-
munen finns en ny strandpromenad utpekad i 
området. Strandpromenaden säkerställs genom 
det område som avsätts för fri passage vid upp-
hävande av eller dispens från strandskydd. 

Det finns även stora möjligheter till rekreation i 
de omgivande skogsområdena och det blivande 
naturreservatet.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Området ligger delvis inom Grythyttans verksam-
hetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 
Enligt en översiktlig inventering kan LIS-området 
anslutas till det kommunala verksamhetsområ-
det för VA. Frågan behöver utredas vidare i sam-
band med detaljplaneläggning. 

Kommersiell och offentlig service finns i Grythyt-
tans tätort som ligger i anslutning till området. Yt-
terligare service finns i Hällefors tätort.

Länstrafiken Örebro har linjer mellan Örebro och 
Hällefors samt Hällefors och Lindesberg som 
stannar vid hållplats precis utanför området. 
Grythyttans tågstation ligger drygt en kilometer 
väster om området.

Risk och säkerhet
Området ligger i anslutning till ett utpekat akt-
samhetsområde för skred i SGU:s skredriskkar-
tering.

Vidare är väg 244 som löper ca 120 meter väster 
om LIS-området rekommenderad väg för farligt 
gods. 

På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från en 
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rekommenderad transportled för farligt gods kan 
de flesta typer av markanvändning förläggas 
utan särskilda åtgärder eller analyser. Undan-
taget är sådan markanvändning som innefattar 
särskilt många eller utsatta personer. Exempel-
vis bedöms handel, mindre kontor samt bostäder 
i upp till två plan normalt kunna uppföras utan 
särskilda skyddsåtgärder, däremot inte till exem-
pel hotell. Bullerskyddsåtgärder kan behöva vid-
tas. På avstånd över 150 meter bedöms normalt 
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till 
transporter av farligt gods.

Risk för översvämning kan föreligga och behöver 
beaktas i den fortsatta planeringen.

Rekommendationer 
Prövning av byggnation av till exempel stu-
dentbostäder och åtgärder som syftar till att vi-
dareutveckla utbildnings-, konferens- och ho-
tellverksamheten ska ske via detaljplan samt 
upphävande av strandskyddet. Inga prövningar 
av bygglov eller förhandsbesked ska göras inom 
LIS-området innan detaljplan har upprättats, för-
utom för mindre anordningar kopplade till den 
planerade strandpromenaden och/eller friluftsli-
vet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• områdets kulturmiljövärden,
• eventuell påverkan på den vattenanknutna 

kulturmiljön,
• närheten till väg 244 vad gäller buller, risk för 

avkörning samt farligt gods,
• aktsamhetsområde för skred, 
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

terrängen och topografi,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

befintlig bebyggelse,
• allmänhetens tillgång till stranden, 
• VA-frågor,
• fågellivet och då bland annat Smålommens 

födosökningsmöjligheter, 
• risk för översvämning, samt
• allmänhetens tillgång till tätortsnära rekrea-

tionsområden.
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Norra och Södra Loken, Loka 
Brunn

Strand-
skydd

Meter strand-
linje

Meter LIS-
område

Antal 
LIS

100 m ca 2900+
2600 m

ca 750+250 m 2

Allmän beskrivning
Norra och Södra Loken är två sjöar som ligger 
intill Loka Brunn, i den södra delen av Hällefors 
kommun. Området ligger intill väg 205, ca 13 ki-
lometer söder om Grythyttans tätort.

Loka Brunn etablerades som kurort år 1720 och 
är en av Sveriges äldsta och mest kända kuror-
ter. Platsen är än i dag ett välbesökt resmål för 
turism och friluftsliv. 

Vid Loka Brunn finns omkring 50 byggnader som 
innehåller bland annat konferens-, restaurang-, 
spa- och hotellanläggningar. Här finns både 
1700-talsbyggnader och nya byggnader. På om-
rådet finns även en sommarkyrka och ett kurorts-
museum. 

Runt sjön finns även flera naturstigar som utgår 
från anläggningen. Här finns även en motorik-
bana för barnen att pröva sin balans på, gungor 
och sandlåda. Det finns en lekstuga, snickarbod, 
fiskebrygga, bastu med mera. 

Områdets syfte
Det huvudsakliga syftet med LIS-områdena är att 
möjliggöra en utveckling av den befintliga verk-
samheten vid Loka Brunn, det vill säga konfe-
rens-, restaurang-, spa- och hotellverksamheten. 

Verksamheten bidrar redan i dag till positiva sys-
selsättningseffekter i Hällefors kommun. Ett ut-
pekande som LIS-område skulle möjliggöra en 
vidareutveckling av verksamheten som stärker 
denna effekt.

Naturmiljö
LIS-områdena vid Loka Brunn ligger inom ett 
område utpekat i länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, en skoglig värdetrakt samt riksintresse för 

naturvården. Norra Loken ingår även i vatten-
skyddsområdet för Loka Brunn.

LIS-området vid Södra Loken gränsar till natur-
reservatet Lokadalen samt ett föreslaget Natura 
2000-område. Även västra sidan av Södra Lo-
ken har mycket höga naturvärden, likt befintligt 
naturreservat, vilket behöver beaktas i den fort-
satta planeringen.

Runt Norra och Södra Loken gäller generellt 
strandskydd på 100 meter.

Sjöarna ingår i vattenförekomsten Trösälven en-
ligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Den ekologiska statusen är god. Dock överskrids 
gränsvärdet för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar(PBDE), likt alla ytvattenförekomster 
i Sverige i dag, och vattenförekomsten uppnår 
därför inte god kemisk status. 

LIS-områdena ligger inom grundvattenförekom-
sten Lokaåsen, Lokaområdet. Förekomsten upp-
fyller miljökvalitetsnormen god kemisk och kvan-
titativ status.
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En utveckling av verksamheten bedöms inte på-
verka de utpekade naturvärdena negativt.

Kulturmiljö
Eftersom brunnsområdet har använts kontinu-
erligt i nästan 300 år finns det flera intressanta 
byggnader inom området som visar på bygg-
nadsskicket från 1700-talet fram till idag. Detta 
ligger till grund för att området, inklusive de två 
LIS-områdena, ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården. 

Inom det södra LIS-området finns en vägsträck-
ning som är klassad som övrig kulturhistorisk 
lämning. Det finns även en fornlämning och ett 
antal övriga kulturhistoriska lämningar i närom-
rådet. Bland annat är kyrkan klassad som övrig 
kulturhistorisk lämning, och likaså tre stycken 
minnesstenar. Det finns även en stenklädd källa 
som kan ha varit den första hälsokällan i Loka. 
Källan är ett så kallat bevakningsobjekt.

Söder om det sydliga LIS-området finns en gam-
mal milstolpe i gjutjärn som är klassad som forn-
lämning.

I det södra området finns det indikationer på att 
det skulle kunna finnas fler natur- och kulturhis-
toriska värden vilket bör utredas noggrannare i 
det fortsatta arbetet. Det finns bland annat flera 
gamla tallar i området med inristningar från an-
dra hälften av 1800-talet. 

En utveckling av verksamheten i det norra LIS-
området bedöms inte påverka kulturmiljön nega-
tivt. Samma sak gäller vid det södra LIS-området 
om utvecklingen görs på ett varsamt sätt.

Friluftsliv och rekreation
Loka är ett populärt område för rekreation och 
friluftsliv. Området ligger inom ett riksintresseom-
råde för friluftslivet, Finnekroken. Uppfattningen 
är att ett utpekande av LIS-områden som därtill 
möjliggör en utvidgning av verksamheten, skulle 
stärka syftet med riksintresset.

En utveckling av verksamheten bedöms öka 
möjligheterna till friluftsliv och rekreation kring 
Norra och Södra Loken.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer
Det finns inga kommunala VA-anläggningar i om-
rådet, utan verksamheten har idag en enskild lös-
ning för vatten och avlopp. I det fortsatta arbetet 
är det viktigt att säkerställa att anläggningen har 
kapacitet för en eventuell utveckling av verksam-
heten och att långsiktigt hållbara vatten- och av-
loppslösningar skapas för ny bebyggelse. Detta 
är speciellt viktigt med tanke på att Norra Loken 
ingår i vattenskyddsområdet för Loka Brunn. 

I dag finns viss service i form av bland annat 
restaurang- och konferensverksamhet inom 
området. Övrig service, såväl kommersiell som 
offentlig, finns i Grythyttan, Hällefors samt Karl-
skoga tätorter.

Området nås enklast med bil eller buss. Läns-
trafiken Örebros linjer mellan Hällefors och Karl-
skoga stannar vid hållplatsen Loka Brunn, vid 
infarten till området.

Risk och säkerhet
Inom det södra LIS-område identifieras ett akt-
samhetsområde i SGU:s skredriskkartering. 
Även länsstyrelsens ras- och skredriskkartering 
identifierar område med risk för ras.

Vidare är väg 205, som löper genom det norra 
LIS-området och ca 30 meter väster om det söd-
ra området, rekommenderad väg för farligt gods. 

Områden på ett avstånd närmare än 30 meter 
från rekommenderad väg för farligt gods bör ges 
en markanvändning som inte uppmuntrar till sta-
digvarande vistelse. Detta område bör inte hel-
ler exploateras på ett sådant sätt att eventuella 
olycksförlopp kan förvärras. Friluftsområden är 
ett exempel på sådan markanvändning som är 
acceptabelt inom detta område.

På ett avstånd mellan 30 och 70 meter från re-
kommenderad väg för farligt gods bör mark-
användningen utformas så att få personer up-
pehåller sig i området och i vaket tillstånd. 
Markanvändning som normalt kan planeras utan 
särskild riskhantering i detta område är t.ex. han-
del i mindre omfattning.
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På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från en 
rekommenderad väg för farligt gods kan de flesta 
typer av markanvändning placeras utan särskil-
da åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan 
markanvändning som innefattar särskilt många 
eller utsatta personer. Handel, mindre kontor 
samt kultur- och idrottsanläggningar utan bety-
dande åskådarplats bedöms normalt kunna upp-
föras utan särskilda skyddsåtgärder, men inte till 
exempel hotell. 

Närheten till väg 205, gör också att de västra de-
larna av LIS-områdena är utsatta för buller. 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet ska 
beaktas vid exploatering inom området. Ny be-
byggelse inom vattenskyddsområdets primära 
skyddszon bör undvikas.

Rekommendationer
LIS-områdena bör ingå i ett nytt planprogram för 
Loka Brunn.

Prövning av åtgärder som syftar till att vidareut-
veckla konferens- och hotellverksamheten, samt 
för olika anordningar för friluftslivet ska ske via 
bygglov samt prövning av dispens från strand-
skyddet. Innan ett planprogram har upprättats 
ska inga prövningar av bygglov eller förhands-
besked göras, förutom för mindre anordningar 
kopplade till friluftslivet.

I planarbetet och/eller vid tillståndsgivningen tas 
särskild hänsyn till:
• eventuell påverkan på riksintresse för natur-

vården, 
• eventuell påverkan på riksintresse för kultur-

miljövården, 
• eventuell påverkan på riksintresse för frilufts-

livet,
• eventuell påverkan på naturvärden inom 

strandskyddsområdet: ett område i länssty-
relsens naturvårdsprogram och en skoglig 
värdetrakt,

• ekosystemtjänster och grön infrastruktur,
• eventuell påverkan på vattenskyddsområdet 

för Loka Brunn,
• närheten till väg 205 vad gäller buller, risk för 

avkörning samt farligt gods,
• aktsamhetsområde för skred, 
• risk för ras,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

befintlig bebyggelse och andra kulturvärden, 
samt

• allmänhetens tillgång till stranden.






