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FÖRORD
Ljusnarsberg har unika möjligheter att utvecklas till en ännu bättre boendekommun. Här finns en 
levande kärna, för de som vill bo i en mindre ort men ändå nära till storstaden. Här finns mindre 
samhällen och en levande landsbygd med enskilda gårdar. Den rika variationen av boendemiljöer 
och olika boendeformer är en stor tillgång, som kan utvecklas ytterligare. Överallt i kommunen finns 
dessutom närhet till både vatten och attraktiva naturområden.

För att utveckla Kopparberg som boendeort behövs både viss nybyggnation och förbättringar av nu-
varande områden och befintligt bostadsbestånd. Förslaget till översiktsplan redovisar framför allt var 
den framtida bebyggelsen ska ske, men också andra frågor som rör den fysiska miljön. En översikts-
plan är vägledande för beslut om kommunens långsiktiga användning av mark- och vattenområden 
och blir därmed mycket avgörande för kommunens framtida utveckling.

Givetvis har även andra frågor än markanvändning och fysisk utformning stor betydelse för att skapa 
ett attraktivt Ljusnarsberg. Att vi har en bra barnomsorg, skola och äldreomsorg.  Att det är rent och 
snyggt, tryggt och lugnt, i alla områden är minst lika viktigt som själva bostäderna. För att skapa detta 
behövs ett nära samarbete och en rad insatser från bl.a. kommunen, polisen, föreningslivet och bo-
stadsföretagen. Brottsförebyggande rådets arbete är en bra början.

I översiktsplanen finns planer för framtida byggnationer. Om och när dessa kan byggas beror framför 
allt på efterfrågan, och på bygg- och bostadsföretagens intresse av att satsa på nybyggnation. Att 
bygga nytt är inte enbart en fråga om kvantitet. De nya bostäderna och de nya miljöerna måste hålla 
en hög kvalitet och uppfattas som attraktiva, och kostnaderna för boendet måste vara rimliga.

Genom de förslag som ingår i översiktsplanen vill vi skapa förutsättningar för en stor variation i utbu-
det av attraktiva boendemiljöer samtidigt som vi tar ansvar för en långsiktigt hållbar samhällsutveck-
ling. Inom kommunen ska det finnas ett varierat utbud som väl motsvarar boendeönskemålen hos 
Ljusnarsbergsbor och inflyttare till kommunen.

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Ljusnarsbergs kommun ligger i Bergslagen, i 
norra Örebro län. Kommunen gränsar till Hälle-
fors, Lindesbergs, Ludvika och Smedjebackens 
kommuner.

Bergsbruket och skogsbruket har historiskt 
sett varit mycket viktiga för kommunen. Sedan 
1960-talet har dock kommunen genomgått en 
kraftig strukturomvandling. Bergsbruket har till 
stora delar upphört och skogsbruket har ratio-
naliserats, vilket har inneburit en avfolkning i 
kommunen. Kommunen har i dag en folkmängd 
på ca 5000 personer.

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygg-
lagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Kommunstyrelsen i Ljusnars-
bergs kommun tog den 25 januari 2012 beslut 
om att revidera sin översiktsplan från år 2002.

Översiktsplanen omfattar hela Ljusnarsbergs 
kommun och har flera viktiga syften. Den ska 
vara vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska 
också användas som ett politiskt handlingspro-
gram för den kommande utvecklingen i kom-
munen, bidra till att förenkla och effektivisera 
plan- och bygglovshanteringen samt vara en 
överenskommelse mellan staten och kommu-
nen om de allmänna intressen som ska beaktas 
vid planering och byggande. Översiktsplanen är 
dock inte juridiskt bindande.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktspla-
nen sträcker sig fram till år 2030.

Utifrån bl.a. kommunens vision, styrmodell, 
inriktningsmål för översiktsplanen, relevanta 
nationella, regionala och kommunala styrdoku-
ment samt övriga planeringsförutsättningar har 
ett planförslag tagits fram.

I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna 
och ställningstaganden gjorts mellan olika all-
männa och enskilda intressen. Det ger vägled-
ning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget 
är vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska planera och arbeta för att ge-
nomföra planförslaget som också kan ses som 
en prioriteringslista med koppling till det kom-
munala budgetarbetet.

För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tioner för kommunens samhällsutveckling har 
en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklings-
strategin redovisar på en övergripande nivå 
med breda penseldrag kommunens målsättning 
för den strategiskt långsiktiga samhällsutveck-
lingen, vilken ligger till grund för mark- och vat-
tenanvändningen.

Samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås 
koncentreras till två utvecklingsområden med 
fem kilometers radie från resecentrum i Koppar-
berg respektive järnvägsstationen i Ställdalen. 
Fem kilometer bedöms utgöra det avstånd där 
gång- och cykeltrafik kan vara ett konkurrens-
kraftigt alternativ till biltrafik. Avståndet främjar 
hållbart resande till bl.a. resecentrum och järn-
vägsstationen samt offentlig och kommersiell 
service inom kommunen. Detta gynnar hållbara 
och miljövänliga kommunikationer samt folkhäl-
san.

Genom att koncentrera samhällsutvecklingen 
inom kommunen till utvecklingsområdena kan 
i stor utsträckning befintliga kommunikationer 
och teknisk försörjning användas samtidigt som 
det stärker underlaget för kollektivtrafik, service 
och verksamheter. Detta bidrar till en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling.

Inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse 
främst tillkomma inom befintliga kärnor och före-
slagna utvecklingsstråk. Vidare ska kommunala 
satsningar, såsom nya gång- och cykelvägar, 
främst prioriteras inom de föreslagna utveck-
lingsområdena.

I utvecklingsstrategin utgör Kopparberg, Bång-
bro och Ställdalen kärnor. Dessa tätorter har 
stor betydelse för kommunens utveckling och 
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omfattar majoriteten av kommunens bostä-
der och verksamheter. Kopparberg utgör den 
största kärnan och är kommunens servicecen-
trum både vad gäller offentlig och kommersiell 
service.

Två utvecklingsstråk för ny bebyggelse föreslås 
i utvecklingsstrategin, det ena längs Ljusnarens 
östra strand och det andra längs Björkens östra 
strand. Inom utvecklingsstråken föreslås främst 
nya bostäder.

I utvecklingsstrategin har två viktiga funktioner 
för turismen särskilt markerats, Opera på Skäret 
och Ställbergs gruva. Områdena har stor bety-
delse för turismen.

Resecentrum i Kopparberg och järnvägssta-
tionen i Ställdalen utgör i utvecklingsstrategin 
noder för transporter. Noderna är viktiga knut-
punkter för kommunikationer inom kommunen, 
främst för kollektivtrafiken.

Bergslagsbanan och de större vägarna i kom-
munen, riksväg 50, riksväg 63 samt länsväg 
233, utgör i utvecklingsstrategin transportsam-
band. Dessa är särskilt viktiga för att upprätt-
hålla goda kommunikationer inom, till och från 
kommunen. Bergslagsbanan utgör tillsammans 
med de större vägarna kommunens ”livsnerv”. 
Investeringar i transportinfrastrukturen ska 
främst prioriteras till de utpekade transportsam-
banden.

I utvecklingsstrategin har två större natur- och 
rekreationsområden markerats. Det ena på den 
östra sidan av riksväg 50 och det andra på den 
västra sidan av Bergslagsbanan. Inom område-
na finns en mängd natur- och rekreationsvärden 
såsom riksintressen och naturreservat.

Vidare har två viktiga funktioner för natur och 
rekreation särskilt markerats i utvecklingsstrate-
gin, Gillersklack och Stjärnfors. Områdena har 
stor betydelse för turismen och friluftslivet.

I planförslaget redovisas hur kommunen avser 
att tillgodose de redovisade riksintressena och 
följa gällande miljökvalitetsnormer. Vidare fö-

reslås nya områden för bostäder och verksam-
heter. Planförslaget omfattar även ställningsta-
ganden avseende kommunikationer, natur- och 
kulturmiljöer, rekreation och friluftsliv, teknisk 
försörjning samt miljö, hälsa och säkerhet.
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LÄSANVISNING
Översiktsplanen är indelad i sju kapitel. I kapitlet 
Inledning beskrivs översiktsplanens bakgrund 
och syfte, planprocessen samt tidsplanen.

Kapitlet Vision innefattar kommunens vision, 
styrmodell och inriktningsmål vilka anger inrikt-
ningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön i kommunen.

Kapitlet Kommunen beskriver kortfattat kommu-
nens historia och utveckling.

I kapitlet Kommunen i regionen återfinns kom-
munens kopplingar till omvärlden och viktiga 
regionala och mellankommunala samarbeten 
samt mellankommunala intressen.

Kapitlet Styrdokument innefattar relevanta na-
tionella, regionala och kommunala mål, planer 
och program av betydelse för kommunen och 
översiktsplaneringen.

Kapitlet Planförslag utgör de slutliga avvägning-
arna och ställningstagandena mellan olika all-
männa och enskilda intressen. Här ges vägled-
ning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den bebyggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras.

I kapitlet Planeringsförutsättningar återfinns en 
samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om 
befintliga förhållanden, intressen och pågående 
förändringar som är nödvändiga förutsättningar 
vid all planering.

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i översikts-
planen:

DP Detaljplan

FÖP Fördjupning av översiktsplan

KML Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

LIS-område Område för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen

MB Miljöbalken (1998:808)

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

MKN Miljökvalitetsnormer

OB Områdesbestämmelser

PBL Plan- och bygglagen (2010:900)

TÖP Tillägg till översiktsplan

ÖP Översiktsplan
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INLEDNING

INLEDNING
Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun tog 
den 25 januari 2012 beslut om att revidera sin 
översiktsplan från år 2002. Översiktsplanen 
antogs av kommunfullmäktige den 12 december 
2002.

Till översiktsplanen finns tre ändringar för vissa 
delar av kommunen, fördjupningar, Översiktlig 
planering av fritidsbebyggelse antagen den 15 
oktober 1990, Fördjupad översiktsplan för Kop-
parberg-Bångbro antagen den 3 juni 1993 och 
Centrumplan för Kopparberg antagen den 12 
december 2002. Översiktsplanen från år 2002 
och ändringarna av den gäller tills dessa att den 
nu aktuella översiktsplanen vinner laga kraft.

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

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan 
endast vägledande för efterföljande planlägg-
ning, lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin 
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. 
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden 
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riks-
intressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.

Av översiktsplanen ska framgå:
• grunddragen i fråga om den avsedda an-

vändningen av mark- och vattenområden,
• kommunens syn på hur den byggda miljön 

ska användas, utvecklas och bevaras,
• hur kommunen avser att tillgodose de re-

dovisade riksintressena och följa gällande 
miljökvalitetsnormer,

• hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna över-

siktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av be-
tydelse för en hållbar utveckling inom kom-
munen,

• hur kommunen avser att tillgodose det lång-
siktiga behovet av bostäder, och

• sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 
första stycket MB.

Utöver lagregleringen styrs innehållet i över-
siktsplanen även av politiska beslut som kommit 
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldo-
kument och liknande på nationell, regional och 
kommunal nivå.

Kommunfullmäktige ska minst en gång per 
mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen 
och ta ställning till om översiktsplanen är aktuell 
i förhållande till kraven på vad som ska framgå 
av översiktsplanen.

En översiktsplan kan ändras dels för en viss del 
av kommunen, genom en fördjupning, och dels 
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse, 
genom ett tillägg. För en ändring av översikts-
planen gäller samma krav på innehåll och förfa-
rande som för en översiktsplan.

Syfte
Översiktsplanen har flera viktiga syften. Den ska 
vara vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska 
också användas som ett politiskt handlingspro-
gram för den kommande utvecklingen i kom-
munen, bidra till att förenkla och effektivisera 
plan- och bygglovshanteringen samt vara en 
överenskommelse mellan staten och kommu-
nen om de allmänna intressen som ska beaktas 
vid planering och byggande.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktspla-
nen sträcker sig fram till år 2030.
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Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen 
mot varandra i en demokratisk process samti-
digt som enskildas rättigheter beaktas. Innan 
kommunen antar en översiktsplan ska kom-
munen, enligt PBL, samråda med myndigheter, 
kommuner och andra som är berörda samt 
ställa ut planförslaget och låta det granskas.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda 
kommuner, andra myndigheter, kommunens 
invånare och sammanslutningar samt enskilda 
i övrigt som har ett väsentligt intresse av plan-
förslaget ges möjlighet att lämna synpunkter 
på planförslaget. Efter samrådet sammanställs 
inkomna synpunkter och eventuella förändringar 
av planförslaget till följd av dessa redovisas i en 
samrådsredogörelse.

Efter eventuella förändringar av planförslaget 
ska kommunen ställa ut planförslaget under 
minst två månader. Utställningen utgör ytterliga-
re ett tillfälle för myndigheter, kommunens invå-
nare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget 
och eventuella förändringar som har gjorts se-
dan samrådet. Efter utställningen sammanställs 
inkomna synpunkter och redovisas eventuella 
förändringar av planförslaget som synpunkterna 
har föranlett i ett utlåtande. Planförslaget kan 
med hjälp av de inkomna synpunkterna komma 
att revideras igen och en antagandehandling ar-
betas fram. Om planförslaget ändras väsentligt 
efter utställningen ska dock kommunen ställa ut 
planförslaget på nytt.

Kommunstyrelsen (KS) godkänner översiktspla-
nen innan kommunfullmäktige (KF) fattar beslut 
om antagande. Tre veckor efter att det justerade 
protokollet har anslagits på kommunens an-
slagstavla vinner översiktsplanen laga kraft, om 
ingen överklagar. Om översiktsplanen överkla-
gas vinner den istället laga kraft när överklagan-
det slutgiltigt prövats och avslagits.

Medborgardialog
Kommunens invånare har kunskaper och syn-
punkter som är värdefulla i planarbetet. Under 
framtagandet av översiktsplanen, innan samrå-
det, har kommunens invånare getts möjlighet att 
lämna synpunkter.

Syftet med medborgardialogen var att skapa 
ett bättre beslutsunderlag genom att få svar på 
frågor inom fem teman. Dessa teman var bo-
städer, verksamheter, grönområden, gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik. Vidare syftade 
medborgardialogen till att öka intresset för den 
fysiska planeringen och förståelsen för den 
politiska processen, nå grupper som kommunen 
normalt inte når samt särskilt nå barnfamiljer.

Medborgardialogen bestod av en enkät som 
riktade sig till kommunens samtliga invånare. 
Enkäten fanns tillgänglig på kommunens hem-
sida samt i pappersformat på ett antal ställen 
mellan 3 september och 2 oktober 2015. Ett 
brev om enkäten skickades till kommunens 
gymnasieungdomar för att få dem intresserade. 
Sammanlagt besvarades omkring 300 enkäter.

Vidare hölls informationsmöten om den nya 
översiktsplanen med kommunens bygderåd 
samt pensionärsorganisationerna PRO samt 
SPF Seniorerna. Mötena hölls i november år 
2015.

Tidsplan
Framtagande av samrådshandling mars 2015 - 
april 2016
Samråd maj - juli 2016
Utställning september - november 2016
Antagande av kommunfullmäktige december 
2016
Laga kraft januari 2017

Samråd Utställning Antagande Laga kraft
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VISION
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun 
antog den 15 september 2016 en vision som 
ska vara vägledande för allt arbete i kommunen, 
vision 2030.

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle
• Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv.
• Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och 

stärks av intryck utifrån.
• Vi bygger ett välkomnande samhälle där 

olikheter respekteras.
• Här finns plats för stolthet, vilja och hand-

lingskraft.

Styrmodell
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun 
antog den 10 juni 2015 en styrmodell som ska 
säkerställa att den demokratiska processen ge-
nomsyrar hela den kommunala verksamheten.

I styrmodellen antas att kommunen:
• visar öppenhet gentemot sina medlemmar,
• är en miljö att trivas i där människor kan 

mötas och uppleva saker tillsammans,
• premierar kunskap och kompetens, och
• lyfter fram innovativa lösningar och entre-

prenörskap.

Genom detta skapas en ekonomiskt, socialt, 
miljömässigt och kulturellt hållbar kommun.

I styrmodellen definieras följande fyra utveck-
lingsområden.

Öppen kommun
Utvecklingsområdet ska främja demokrati, 
service och samverkan. Kommunen söker aktivt 
samarbeten med kommuner, företag, föreningar 
och andra organisationer eftersom det gynnar 
alla. Den öppna kommunen inger förtroende 
hos invånare och andra som besöker kommu-
nen.

Kunskap och kompetens
Utvecklingsområdet berör alla invånare i alla 
skeden i livet och syftar till att öka kommunens 
attraktionskraft genom att koppla samman 

individens kompetensutveckling med samhällets 
långsiktiga behov av utveckling och förnyelse.

Möten och upplevelser
Utvecklingsområdet ska inge invånarna och de 
som besöker kommunen en känsla av gemen-
skap och upplevelsen av en god miljö. Kreativa 
miljöer där tankar och idéer utbyts har stor be-
tydelse för mångfald och jämställdhet och berör 
alla människor.

Innovation och entreprenörskap
Utvecklingsområdet ska främja nya idéer, 
arbetsformer och strukturer för att skapa en 
konkurrenskraftig kommun. När människor får 
förutsättningar att ta initiativ och våga omvandla 
idéer till handling skapas förutsättningar för en 
långsiktig utveckling genom ett aktivt och posi-
tivt förhållningssätt.

Inriktningsmål
Allmänna utskottet antog den 2 december 2015 
följande inriktningsmål för översiktsplanen.
• Goda förutsättningar ska skapas för arbets-

pendling och pendling för studier inom kom-
munen och till närliggande orter. Pendling 
med kollektivtrafik, cykel eller gående ska 
öka stadigt.

• Ny bostadsbebyggelse ska koncentreras till 
stationsorterna Ställdalen, Bångbro/Koppar-
berg samt till utpekade LIS-områden.

• Verka för positivt flytt- och födelsenetto och 
att åldersfördelningen bland kommuninvå-
narna går i riktning mot rikets.

• Kommunens och regionens samhällsservice 
ska vara av god kvalitet och tillgänglig för 
alla.

• Utbildningsnivån ska öka och skillnaderna 
mellan olika grupper minska. Alla kommun-
invånare ska ges förutsättningar för egen 
försörjning.

• Energianvändningen ska vara effektiv och 
baserad på förnyelsebara energikällor.

• Utsläpp av växthusgaser ska minska.
• Antalet nya och växande företag ska öka.
• Bostads-, rekreations- och naturmiljöer ska 

vara trygga, säkra och hälsofrämjande.
• Kulturmiljön i bebyggelse och landskap ska 

bibehållas och utvecklas.



14

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

KOMMUNEN

KOMMUNEN
Ljusnarsbergs kommun ligger i Bergslagen, 
i norra Örebro län. Riksväg 50 genomkorsar 
kommunen i nord-sydlig riktning och riksväg 63 
ansluter i sydväst kommunen med Värmlands 
län. Bergslagsbanan med sina två järnvägar 
sammanbinder kommunen med Gävle i nordost 
och Kil i sydväst. Avståndet från Kopparberg till 
Ludvika i norr är 40 kilometer och till Örebro i 
söder är avståndet 80 kilometer.

Ytmässigt utgör Ljusnarsberg en medelstor 
kommun i Örebro län. Kommunen är ca fyra mil 
från norr till söder och ca tre mil från öst till väst, 
landarealen är ca 580 kvadratkilometer.

Ljusnarsbergs kommun, som den ser ut i dag, 
bildades år 1971 genom en ombildning av 
Ljusnarsbergs köping som tidigare bestod av 
Ljusnarsbergs landskommun och Kopparbergs 
köping.

Historik
I kommunen återfinns ett tiotal kända stenål-
dersboplatser.

År 1624 fann Mårten Finne från Löa den kop-
parfyndighet som blev ursprunget till dagens 
kommun. Samma årtionde uppfördes den första 
kopparhyttan på initiativ av Louis De Geer den 
äldre. Under de närmaste åren anlades ett fler-
tal hyttor av De Geer, av finnar (Finnhyttan) och 
av Stora Kopparberget. I ett regeringsbrev från 
år 1638 omnämns Finnhyttans kopparbruk. År 
1640 började området kallas Ljusnars Koppar-
berg för att senare benämnas Nya Kopparberg. 
Bergslaget fick sina bergsprivilegier år 1641 och 
redan innan dess hade en bergmästare utsetts.

Kopparbrytningen förde med sig en stor inflytt-
ning till bygden, främst från Finland. Under lång 

• Den biologiska mångfalden ska bibehållas 
och utvecklas.

• Mötesplatser för kultur- och fritidsliv ska 
utvecklas och vara tillgängliga för alla kom-
muninvånare.

tid var kopparutvinningen huvudverksamheten. 
Under 1700-, 1800- och 1900-talet anlades allt 
fler gruvor som bröt olika malmer såsom järn, 
silver, zink, bly och molybdenglans. År 1830 
blev Ljusnarsberg järnbergslag. Bergsbruket 
var under lång tid den främsta inkomstkäl-
lan och allteftersom växte även en betydande 
bruksverksamhet fram i form av stålverk, hyttor, 
gjuterier, valsverk och mekaniska verkstäder.  
Den största verkstaden var Bångbroverken som 
lades ned år 1987.

Under 1960- och 70-talen började gruvorna att 
läggas ned. I centralorten Kopparberg upphörde 
brytningen år 1975. Den sista järnmalmsgruvan 
lades ner år 1978, vilken var belägen i Bastkärn. 
När gruvan i Yxsjöberg, som bröt wolfram, lades 
ned år 1989 gick en flerhundraårig verksamhet 
i graven och lämnade ett tiotal hyttruiner och 
hundratals gruvhål efter sig.

Parallellt med framväxten av bergsbruket och 
malmbrytningen formades även det civila sam-
hället. Mellan år 1635-1637 byggdes en kyrka 
och 1641 uppfördes en gruvstuga på den plats 
där Tingshuset i dag är beläget.

Under 1870-talet byggdes järnvägen Ludvika-
Frövi som i dag benämns Bergslagsbanan.  
Järnvägen blev ett viktigt transportmedel för 
gruvnäringen som i och med järnvägen inte 
längre var beroende av vattenvägarna.

Sedan 1960-talet har kommunen genomgått en 
kraftig strukturomvandling. Bergsbruket har till 
stora delar upphört och skogsbruket har ratio-
naliserats, vilket har inneburit en avfolkning i 
kommunen.

Befolkningsutveckling
Ljusnarberg är befolkningsmässigt Örebro läns 
minsta kommun, med en folkmängd på ca 5000 
personer. Könsfördelningen är i princip jämn. I 
Kopparberg och Bångbro bor ca 60 procent av 
befolkningen i kommunen.

Kommunens folkmängd har sedan 1950-talet i 
stort sett halverats. Den fortlöpande minskning-
en av folkmängden beror dels på ett negativt 
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födelsenetto, att fler dör än föds, och dels på ett 
negativt flyttningsnetto, att fler flyttar från än till 
kommunen. Minskningen av folkmängden är ett 
problem som Ljusnarsbergs kommun delar med 
flera andra kommuner i Örebro län.

Under de senaste åren har dock befolknings-
utvecklingen i kommunen ändrat karaktär. Den 
minskande folkmängden har upphört och en 
försiktig ökning är ett faktum. Anledningen till 
detta är att kommunen har ett stort mottagande 
av asylsökande och nyanlända. Migrationsver-
ket bedriver en stor verksamhet i kommunen, 
relativt sett den största i landet, vilket avspeglas 
i befolkningsförändringen. Många asylsökande 
som är boende i kommunen genom Migrations-
verkets försorg beviljas uppehållstillstånd och 
blir därmed folkbokförda i Ljusnarsbergs kom-
mun i väntan på en kommunanvisning. I första 
hand påverkar detta förskolan, grundskolan, 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och skol-
barnsomsorg. I andra hand påverkar detta so-
cialtjänsten, bostadsförsörjningen och i princip 
all annan kommunal verksamhet. Hur framtiden 
avseende asylsökande och nyanlända kommer 
att utvecklas är omöjligt att i dagsläget ge ett 
svar på.

Kommunens befolkningsstruktur visar att kom-
munen har en åldrande befolkning med högre 
andel äldre än i riket samt att andelen vuxna 
mellan 25-44 år och andelen barn samt ung-
domar mellan 0-24 år är lägre i kommunen än i 
riket.

Den befolkningsprognos som statistikföretaget 
Statisticon har tagit fram pekar på en fortsatt 
minskningen av folkmängden i kommunen, om 
inga större förändringar sker i kommunen. Enligt 
prognosen kommer kommunen år 2031 att ha 
en folkmängd på ca 4300 personer. Prognosen 
baseras på ett negativt födelsenetto på minus 
45 personer och ett positivt flyttningsnetto på 
17 personer. Enligt prognosen kommer medel-
åldern att öka mer i kommunen än i riket och år 
2030 beräknas andelen äldre (65 år och äldre) 
vara runt 33 procent.

Ljusnarsbergs kommun är ungefär lika mång-

kulturell som Sverige i övrigt. Andelen invånare 
med utländsk bakgrund, dvs. som är födda 
utomlands, är i Ljusnarsbergs kommun 16,8 
procent jämfört med 16,5 procent i riket.

Befolkningstätheten är närmare nio personer 
per kvadratkilometer.

Sysselsättning
Sysselsättningsgraden i kommunen är betydligt 
lägre jämfört med i länet och riket. År 2014 var 
ca 68 procent av kommunens invånare mellan 
20-64 år förvärvsarbetande. Motsvarande andel 
var för länet och riket ca 77 procent. Kvinnorna 
i kommunen är i en något lägre grad förvärvsar-
betande än männen.

Den totala arbetslösheten var i februari år 2016 
drygt sju procent för kvinnorna i kommunen och 
ca 12 procent för männen, vilket är betydligt hö-
gre jämfört med i länet och riket. Motsvarande 
andel var i länet ca sex respektive ca 8 procent 
och i riket ca sex respektive sju procent.

Den totala arbetslösheten bland kommunens 
ungdomar, mellan 18-24 år, var i februari år 
2016 närmare 17 procent. Motsvarande andel 
var i länet och riket ca åtta procent.

Pendling
Arbetspendlingen över kommungränsen är bety-
dande. Den dagliga utpendlingen utgörs av ca 
650 personer och sker främst till Dalarna (Lud-
vika) och Lindesberg. Inpendlingen utgörs av ca 
420 personer och sker främst från Lindesberg 
och Dalarna (Ludvika).

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Ljusnarsbergs kommun är 
lägre än för länet och riket i övrigt, både avse-
ende gymnasial och eftergymnasial utbildning. 
Generellt har kvinnorna i kommunen högre 
utbildningsnivå än männen.

Vidare är andelen elever som är behöriga till 
gymnasial utbildning samt studenter med behö-
righet till eftergymnasial utbildning lägre i kom-
munen än i riket.
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Ljusnarsbergs kommun ligger i norra Örebro 
län med fyra grannkommuner, Hällefors, Lin-
desbergs, Ludvika och Smedjebackens kom-
muner. Samarbete är nödvändigt eftersom den 
geografiska kommungränsen inte alltid är den 
naturliga gränsen för ett intresse, men även 
för att kunna effektivisera verksamheten i en 
kommun av Ljusnarsbergs storlek. Samverkan 
och samarbete sker på olika nivåer både mellan 
grannkommuner och regionalt.

Regionala samarbeten
Nedanstående regionala samarbeten bedöms 
vara relevanta samt av betydelse för kommunen 
och översiktsplaneringen.

Region Örebro län
Region Örebro län är en organisation som bl.a. 
ansvarar för länets hälso- och sjukvård, kollek-
tivtrafik, kultur och den regionala utvecklingen. 
Regionen bildades den 1 januari 2015 genom 
en sammanslagning av Örebro läns landsting 
och Regionförbundet Örebro.

Regionalt samverkansråd
Det regionala samverkansrådet i Örebro län 
är ett organ för information, samråd och sam-
verkan mellan Region Örebro län och länets 
alla kommuner i frågor som är av gemensamt 
intresse. Det regionala samverkansrådet har en 
rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut 
som binder medlemmarna. Syftet med samver-
kansrådet är att genom ett väl fungerande sam-
arbete finna förutsättningar för ett framgångsrikt 
regionalt utvecklingsarbete.

Det regionala samverkansrådets uppgifter är att:
• samråda om frågor som är strategiska och 

viktiga för regionen såsom frågor om tillväxt 
och regional utveckling,

• samråda kring det regionala utvecklingsar-
betet och det lokala utvecklingsarbetet, och

• vara ett forum för regional och kommunal 
omvärlds- och intressebevakning.

Inom det regionala samverkansrådet finns föl-
jande specifika fasta samverkansråd för:
• skola, utbildning och kompetensförsörjning,
• infrastruktur och trafik,
• folkhälsa, social välfärd och vård, och
• kultur.

Business Region Örebro (BRO)
Business Region Örebro (BRO) är regionens 
samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrå-
gor mellan kommuner i Örebro län.

Målen för samarbetet är:
• fler växande och nya företag,
• fler arbetstillfällen, och
• fler besökare till Örebroregionen.

Mellankommunala samarbeten
Nedanstående mellankommunala samarbeten 
bedöms vara relevanta samt av betydelse för 
kommunen och översiktsplaneringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Berg-
slagen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tidigare Bergslagens miljö- och byggförvalt-
ning (BMB), är en myndighetsnämnd som bl.a. 
arbetar inom områdena bygg och miljö. Förvalt-
ningen bildades år 2004 och är en gemensam 
förvaltningsorganisation för de fyra kommu-
nerna i norra länsdelen, Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora.

Förvaltningen lyder under Samhällsbyggnads-
nämnden Bergslagen när det gäller kommunal 
myndighetsutövning. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen Bergslagen förvaltar även kommunernas 
samlade kartdatabaser och samordnar kom-
munernas GIS-verksamhet (geografiskt infor-
mationssystem). Kommunstyrelsen i respektive 
kommun har ansvaret för övergripande miljöfrå-
gor, översiktsplanering och energirådgivning.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tidi-
gare Bergslagens kommunalteknik (BKT), är ett 
tekniskt kommunalförbund som arbetar inom 
bl.a. områdena gata, trafik, park och idrott, lokal 
och miljöservice, vatten och avlopp samt avfall 
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och återvinning. Förbundet är ett samarbete 
mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommuner som startade år 2003.

Ändamålet med förbundet är att medlemmarna 
överlåter de lagstadgade kommunaltekniska 
verksamheterna vatten och avlopp, avfall och 
gata/trafik till förbundet. Dessutom överlåter 
medlemskommunerna till förbundet skötseln 
av park, skogsförvaltning, idrotts- och fritidsan-
läggningar samt lokalvård i den omfattning som 
anges i förbundets verksamhetsplan och funk-
tionsbeskrivningar. Överlåtelserna inkluderar 
även kommunernas tekniska investeringar inom 
de överlåtna verksamheterna.

Räddningsnämnden Västerbergslagen
Räddningsnämnden ansvarar för den kom-
munala räddningstjänsten i Ljusnarsbergs och 
Ludvika kommuner.

Räddningstjänsten ska finnas tillhands i kommu-
nerna för skadeavhjälpande insatser vid olyckor 
samt genom skadeförebyggande åtgärder se 
till att skapa säkra och trygga kommuner. Även 
sotning ingår i Räddningstjänsten Västerberg-
slagen uppdrag.

TURSAM
Lindesbergs, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs 
kommuner har ett gemensamt samarbete för 
utveckling och marknadsföring av turism och 
besöksnäringsfrågor genom den ekonomiska 
föreningen TURSAM. Målsättningen med sam-
arbetet är att utveckla destinationen så att fler 
upptäcker Bergslagen.

IT-kommunikation
Kommunen har ett väl utbyggt samarbete med 
de övriga kommunerna i norra länsdelen. Det 
s.k. KNÖL-nätet är ett gemensamt nät som 
kopplar samman på Bullerberget via Norakor-
set. Det finns en gemensam IT-plattform som 
möjliggör samordning av IT-system både nu och 
i framtiden.

Arbogaåns vattenförbund
Arbogaåns avrinningsområde är 3808 kvadratki-
lometer stort och sträcker sig över tre län, varav 

huvuddelen ligger inom Örebro län. Arbogaåns 
vattenförbund ska verka för en god vattenvård 
och som samordnare av recipientkontroll i avrin-
ningsområdet.

Förbundet har i huvudsak nedanstående tre 
verksamhetsgrenar med prioriterade arbetsupp-
gifter:
• rensning och underhåll,
• reglering, och
• recipientkontroll.

Mellankommunala intressen
Nedan följer en kort kommunvis presenta-
tion över de mellankommunala intressen med 
anknytning till mark- och vattenanvändning som 
berörs i översiktsplanen. De vanligaste mel-
lankommunala intressena rör sådant som inte 
kan anpassas efter administrativa gränser, som 
exempelvis områden med höga naturvärden 
samt sjöar och vattendrag. Andra stora mel-
lankommunala frågor är kommunikationer och 
teknisk försörjning.

Hällefors kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Ljusnars-
bergs kommun sträcker sig över gränsen mellan 
kommunerna såsom Nittälvsdalen, Kindlaom-
rådet, Svartälven-Nittälven, Bergslagsbanan, 
riksväg 63, Långtjärn och Uttertjärnsberget. 
Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tressena tillgodoses.

Bergslagsbanan
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Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker 
sig ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom 
naturreservatet Kaljoxadalen, blivande natur-
reservat, ramsarområdet Nittälven, skogliga 
värdetrakter, nyckelbiotoper, områden utpekade 
i länsstyrelsens naturvårdsprogram, värdefulla 
vattenområden för natur och fiske, våtmarker 
enligt våtmarksinventeringen, en myr enligt 
myrskyddsplanen, sumpskogar och avrinnings-
områden. Kommunerna ska samverka för att 
bevara naturmiljöerna.

Rekreation och friluftsliv
Vandringslederna Bergslagsleden och Postle-
den, cykelleden Bergslagsrundan samt kanotle-
den Nittälven sträcker sig över gränsen mellan 
kommunerna. Lederna ska fortsätta att under-
hållas och utvecklas.

Teknisk försörjning
Kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansva-
rar för all hantering av hushållsavfall i samtliga 
samverkanskommuner, däribland Ljusnarsbergs 
kommun.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att Nordtjärnsälven, 
som har problem med försurning, kalkas regel-
bundet.

Lindesbergs kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Ljusnars-
bergs kommun sträcker sig över gränsen mellan 
kommunerna såsom Malingsbo-Kloten, Kind-
laområdet, Bergslagsbanan och riksväg 50. 
Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker 
sig ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom 
naturreservatet Malingsbo-Kloten, blivande 
naturreservat, förslag till utvidgat strandskydd 
för Klotensjöarna, skogliga värdetrakter, nyck-
elbiotoper, områden utpekade i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, våtmarker enligt våtmarks-
inventeringen, en sumpskog och avrinnings-
områden. Kommunerna ska samverka för att 
bevara naturmiljöerna.

Rekreation och friluftsliv
Vandringsleden Bergslagsleden, cykelleden 
Bergslagsrundan och kanotleden Arbogaån 
norra sträcker sig över gränsen mellan kommu-
nerna. Lederna ska fortsätta att underhållas och 
utvecklas.

Teknisk försörjning
Kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansva-
rar för all hantering av hushållsavfall i samtliga 
samverkanskommuner, däribland Ljusnarsbergs 
kommun.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska vidta åtgärder för att minska 
övergödningen i Norrsjön.

Kommunerna ska verka för att Kölsjön, Sandån 
och Örlaxbäcken, som har problem med försur-
ning, kalkas regelbundet.

Bergslagsleden
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Ludvika kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Ljusnars-
bergs kommun sträcker sig över gränsen mellan 
kommunerna såsom Nittenmossen, Malingsbo-
Kloten, Bergslagsbanan och riksväg 50. Kom-
munerna ska gemensamt se till att riksintres-
sena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom naturre-
servatet Nittenmossen, ramsarområdet Nittäl-
ven, nyckelbiotoper, våtmarker enligt våtmarks-
inventeringen, en myr enligt myrskyddsplanen 
och avrinningsområden. Kommunerna ska 
samverka för att bevara naturmiljöerna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över grän-
sen mellan kommunerna. Kommunerna ska 
samverka för att bevara fornlämningarna.

Teknisk försörjning
Vattenförsörjningen i Yxsjöberg försörjs av 
Yxsjöbergs vattenverk som ligger i Ludvika 
kommun. Kommunerna ska samverka så att 
vattenförsörjningen även fortsättningsvis är god 
i Yxsjöberg.

Sjö i norra delen av Ljusnarsbergs kommun

Vattenskyddsområdet för vattentäkten Norra 
Hörken sträcker sig över gränsen mellan kom-
munerna. Kommunerna ska samverka för att 
skydda vattentäkten.

Kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Flera större vindbruksområden med både befint-
liga och planerade vindkraftverk finns direkt norr 
om Ljusnarsbergs kommun, i Ludvika kommun.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska vidta åtgärder för att minska 
övergödningen i Södra Hörken.

Smedjebackens kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Ljusnars-
bergs kommun sträcker sig över gränsen mellan 
kommunerna såsom Malingsbo-Kloten och 
riksväg 50. Kommunerna ska gemensamt se till 
att riksintressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom natur-
reservatet Malingsbo-Kloten, förslag till utvidgat 
strandskydd för Klotensjöarna och avrinnings-
områden. Kommunerna ska samverka för att 
bevara naturmiljöerna.

Teknisk försörjning
Kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att Stora Avlången, 
som har problem med försurning, kalkas regel-
bundet.
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Flera varianter av handlingar på olika nivåer, 
nationellt, regionalt och kommunalt, rör den 
kommunala fysiska planeringen. På nationell, 
regional och kommunal nivå finns ett flertal olika 
mål, planer och program för olika frågor och 
verksamheter. Oftast är planerna och program-
men inriktade på ett ämne, fråga eller område 
till skillnad från översiktsplanen som har en 
övergripande helhetssyn. Nedanstående natio-
nella, regionala och kommunala styrdokument 
bedöms vara relevanta samt av betydelse för 
kommunen och översiktsplaneringen.

Nationella 
Vision för Sverige 2025
Boverket har tagit fram en vision för var Sverige 
bör vara år 2025 för att nå de satta målen för 
ett hållbart samhälle till år 2050. Visionen är 
tänkt att ge inspiration till åtgärder för en hållbar 
samhällsutveckling på alla nivåer, från nationell 
till lokal. Visionen är uppbyggd på fyra mega-
trender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna 
är stora pågående förändringar i samhället och 
utgör givna förutsättningar i samtliga Sverigebil-
der.

De fyra megatrenderna är Ett ändrat klimat, En 
globaliserad värld, En urbaniserad värld och En 
digitaliserad värld. De tolv Sverigebilderna är 
sorterade under fyra huvudgrupper.

Nedanstående delar i visionen bedöms vara 
relevanta för Ljusnarsbergs kommun:
• utvecklade kollektivtrafik- och cykelstråk,
• biltrafiken har minskat och man har gjort 

plats för gång, cykel och mötesplatser,
• bostadsbeståndet utvecklas i stationssam-

hällena och deras omland,
• allt byggande sker med fokus på männis-

kors behov av livskvalitet, god hälsa och 
hushållning med resurser,

• energianvändningen vid framställning, trans-
port och användning har minskat,

• de arkitektoniska, estetiska och kulturhis-
toriska värdena är en självklarhet vid allt 
byggande,

• besöksnäringen ökar och allt fler använ-

der delar av semestern och sin fritid till att 
utforska sin närmiljö,

• besöksnäringen har blivit en av Sveriges 
viktigaste näringar och vi har gjort oss kända 
för att värna våra natur- och kulturmiljöer,

• en god tillgänglighet inom och mellan stor-
städerna samt omgivande stationssamhäl-
len är avgörande för städernas och regio-
nernas utveckling,

• energieffektivisering och en aktiv utveck-
ling och utbyggnad av sol-, vind-, våg- och 
bioenergi och en utbyggnad av smarta elnät 
som binder samman Europa gör att Sverige 
närmar sig ett fossilfritt elenergisystem,

• Sveriges dricksvattentillgångar har kartlagts 
och deras kvalitet och kvantiteter är säkrade 
för dagens och morgondagens befolkning,

• för medborgarnas välbefinnande och hälsa, 
liksom för landets attraktivitet för besökare, 
har stränder och tätortsnära natur skyddats 
och utvecklats för rekreation och friluftsliv,

• Sveriges odlingsmarker har blivit allt vikti-
gare för matproduktion, och

• merparten av odlingsmarkerna är nu lång-
siktigt skyddade och igenväxning och ex-
ploatering har bromsats.

Nationell strategi för hållbar utveckling
Den nationella strategin för hållbar utveckling 
omfattar de tre dimensionerna av hållbar ut-
veckling, dvs. ekologisk, social inklusive kulturell 
och ekonomisk hållbarhet.

Strategin grundas på Brundtlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling, dvs. en utveck-
ling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov.

Visionen är att Sverige ska gå i spetsen för 
omställningen till ett hållbart samhälle. I strate-
gin har nedanstående åtta kärnområden valts ut 
som viktiga för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling:
1. framtidens miljö - allas vårt ansvar,
2. begränsa klimatförändringarna,
3. befolkning och folkhälsa,
4. social sammanhållning, välfärd och trygghet,
5. sysselsättning och lärande i ett kunskaps-



21

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

STYRDOKUMENT

samhälle,
6. hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrens-

kraft,
7. regional utveckling och sammanhållning, 

och
8. utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.

I den nationella strategin ses samhällsplanering 
som ett av flera verkningsfulla styrmedel och 
verktyg för att uppnå visionen.

Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen godkände år 2010 en ny målstruktur 
för det nationella miljöarbetet med ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
Regeringen beslutade år 2012 om preciseringar 
av miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljö-
målssystemet.

Nedanstående 14 miljökvalitetsmål bedöms 
vara relevanta för Ljusnarsbergs kommun:
• begränsad klimatpåverkan,
• frisk luft,
• bara naturlig försurning,
• giftfri miljö,
• skyddande ozonskikt,
• säker strålmiljö,
• ingen övergödning,
• levande sjöar och vattendrag,
• grundvatten av god kvalitet,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och
• ett rikt växt- och djurliv.

Nationella mål för friluftslivspolitiken
Regeringen beslutade i december år 2012 om 
mål för friluftlivspolitiken. Det övergripande 
målet för friluftslivspolitiken är att stödja män-
niskors möjligheter att vistas i naturen och utöva 
friluftsliv, där allemansrätten är en grund för fri-
luftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemen-
skap och ökad kunskap om natur och miljö.

Det övergripande målet specificeras med ned-
anstående tio mål:
1. tillgänglig natur för alla,

2. starkt engagemang och samverkan,
3. allemansrätten,
4. tillgång till natur för friluftsliv,
5. attraktiv tätortsnära natur,
6. hållbar regional tillväxt och landsbygdsut-

veckling,
7. skyddade områden som resurs för friluftsli-

vet,
8. ett rikt friluftsliv i skolan,
9. friluftsliv för god folkhälsa, och
10. god kunskap om friluftslivet.

Nationella folkhälsomål
Det övergripande nationella målet för folkhäl-
soarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. För att underlätta arbetet 
med att uppnå målet har en målstruktur med 
elva målområden utvecklats.

Nedanstående fem målområden bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen:
• delaktighet och inflytande i samhället,
• ekonomiska och sociala förutsättningar,
• barns och ungas uppväxtvillkor,
• miljöer och produkter, och
• fysisk aktivitet.

Nationell plan för transportsystemet 
2014-2025
Regeringen fastställde den 3 mars 2014 en 
nationell plan för transportsystemet. Utgångs-
punkten för planen är det övergripande trans-
portpolitiska målet som ska säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Det övergripande 
målet kompletteras av två andra mål, funktions-
målet och hänsynsmålet.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgäng-
lighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transport-
systemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
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utformning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen ska dödas eller skadas allvar-
ligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och till ökad hälsa.

I Ljusnarsbergs kommun pekas Bergslagsbanan 
ut som en del av det strategiska nätet för lång-
väga gods. Vidare utgör Bergslagsbanan mellan 
Ställdalen och Kil en namngiven investering där 
upprustning ska ske.

Fastställda objekt i planen som berör Ljusnars-
bergs kommun är kapacitetshöjande åtgärder 
längs Bergslagsbanan mellan Ställdalen och Kil.

I Ljusnarsbergs kommun utgör även Bergslags-
banan och riksväg 50 en del av det nationellt 
prioriterade nätet av kollektivtrafik för personer 
med funktionsnedsättning.

Bredbandsstrategi för Sverige
Regeringen beslutade år 2009 om en bred-
bandsstrategi för Sverige.

Det övergripande målet i strategin är att Sverige 
ska ha bredband i världsklass. Strategin syftar 
till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma 
följande täckningsgrad för bredband:
• 90 procent av alla hushåll och företag bör ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 
2020.

Enligt bredbandsstrategin bör alla hushåll och 
företag ha goda möjligheter att använda sig av 
elektroniska samhällstjänster och service via 
bredband.

Regionala 
Regional utvecklingsstrategi för Örebro-
regionen (RUS)
För Örebroregionen finns en regional utveck-
lingsstrategi (RUS) med en vision och fyra 
utvecklingsområden med tillhörande inriktnings- 
och etappmål för den regionala utvecklingen 
fram till år 2015. Region Örebro län håller nu på 
att revidera utvecklingsstrategin, vilken ska vara 
klar för beslut senast i juni år 2017.

Enligt gällande RUS är visionen att regionen 
ska utgöra The Heart of Sweden.

Nedanstående inriktningsmål bedöms vara rele-
vanta för översiktsplanen.
• Antalet nystartade och växande företag 

ökar.
• Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig 

i vår region.
• Örebroregionen är den ledande mötesdesti-

nationen efter de tre storstadsregionerna 
och drar till sig fler besökare genom natio-
nella och internationella evenemang.

• Örebroregionen är känd för ett spännande 
och omväxlande friluftsliv samt en hållbar 
naturturism.

• Örebroregionens befolkning växer till minst 
300 000 invånare.

• Fler som flyttar till länet än från länet (även 
om vi räknar bort utrikes invandring).

• Inflyttningen ökar i alla länets kommuner.
• Restiden med kollektivtrafik mellan kom-

munhuvudorter och Örebro ska minska 
avsevärt.

• Kollektivtrafikens andel av arbetspendlings-
resor ska öka kraftigt.

• Kollektivtrafiken inom vår region och stor-
region är ett mönsterexempel ur både miljö- 
och effektivitetssynpunkt.

Regional översiktlig planering (RÖP)
För regionen finns även en regional översiktlig 
planering (RÖP) med tre fokusområden med 
tillhörande målbilder, mål och rekommendatio-
ner som utgör ett rumsligt perspektiv på utveck-
lingsstrategin för Örebroregionen. Den regionala 
översiktliga planeringen sträcker sig fram till år 
2030. I och med att Region Örebro län håller på 
att revidera gällande RUS genomförs även en 
revidering av RÖP, vilken kommer att integreras 
i RUS.

Nedanstående mål och rekommendationer i 
gällande RÖP bedöms vara relevanta för över-
siktsplanen.
• Fokusera utvecklingen på ett stomnät 

mellan de större orterna, kombinerat med 
närtrafik i övriga delar av länet.

• Integrera kollektivtrafiken med andra trans-
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portslag. Skapa pendlarparkeringar för att 
integrera kollektivtrafik/biltrafik.

• Underlätta för pendlare som kommer till 
resecentrum att ta sig till sin målpunkt.

• Stadstrafik är även en regional angelägen-
het - synkronisera avgång och ankomst 
mellan region- och stadstrafik.

• Särskilj regionbussar från stadsbussar så 
långt det är möjligt, så att länsbussarnas 
restider görs så korta som möjligt.

• Ny bebyggelse bör planeras i tätorter som i 
dag har ett grundläggande serviceutbud och 
en stabil eller ökande befolkning.

• Förtäta i stationsorter i kollektivtrafikens 
stomnät.

• Planera för fler bostäder som efterfrågas av 
de äldre.

• Motverka förekommande och potentiell 
boendesegregation genom att planera för 
blandad bebyggelse i nya och befintliga 
bostadsområden.

• Skapa förutsättningar för en smidig över-
gång från tillfälligt till permanent boende för 
de invandrare som väljer att bo kvar i Öre-
broregionen.

• Ha beredskap för att i samhällsplaneringen 
ta tillvara på möjligheter till attraktivt boende 
till exempel i strandnära lägen.

• Ha beredskap med detaljplanerade tomter i 
de tätorter som ligger utanför Örebros kraft-
fält enligt målbild 2030 för regionförstoring.

• Ha beredskap för att i samhällsplaneringen 
möta lokal bärkraftig utveckling på landsbyg-
den.

• Ha beredskap med byggklara tomter i Öre-
bro stad och i de tätorter som ligger i Öre-
bros kraftfält enligt målbild 2030 för region-
förstoring.

• Lokalisera regionalt viktig service och verk-
samhet till tätorter i kollektivtrafikens stom-
nät.

• Varje kommun har en reserv av detaljpla-
nerad mark för företagsetableringar som 
motsvarar minst två års normala behov.

• Förutsättningar skapas för lokalisering och 
expansion av statliga verksamheter.

• Etablera och säsongsanpassa kollektivtrafik 
till evenemang och upplevelserika miljöer i 
hela regionen.

Energi- och klimatprogram för Örebro 
län 2013-2016
Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans med 
Region Örebro län tagit fram ett energi- och 
klimatprogam. Visionen för programmet är att 
Örebro år 2050 är ett län utan nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. Energi- och klimat-
programmet håller nu på att revideras, det nya 
programmet ska gälla för åren 2017-2020.

Nedanstående övergripande mål i gällande 
program bedöms vara relevanta för översikts-
planen.
• År 2020 har utsläppen av växthusgaser i 

Örebro län minskat med minst 25 procent 
jämfört med år 2005.

• År 2020 har energiintensiteten, dvs. förhål-
landet mellan energianvändningen i länet 
och bruttoregionalprodukten, i Örebro län 
minskat med 20 procent jämfört med år 
2008.

• År 2020 utgör mängden tillförd förnybar 
energi minst 60 procent av den totala ener-
gianvändningen i Örebro län.

Vidare bedöms nedanstående inriktningsmål 
vara relevanta för översiktsplanen.
• År 2015 har oljeanvändningen för uppvärm-

ning minskat med 60 procent från år 2008.
• År 2015 har elanvändningen till kommunal 

gatubelysning minskat med 25 procent jäm-
fört med år 2008.

• År 2015 har antalet resor med kollektivtrafik 
i Örebro län ökat med 14 procent jämfört 
med år 2010.

• År 2015 sker 25 procent av arbetspendling-
en med kollektivtrafik.

• År 2015 har klimatpåverkan från länets kol-
lektivtrafik minskat med 20 procent jämfört 
med år 2010.

• År 2020 ska länets kollektivtrafik drivas till 
100 procent av förnybara drivmedel eller el.

• År 2015 ska 40 procent av alla nyregistre-
rade personbilar i länet kunna drivas med 
förnybara drivmedel eller el.

• År 2015 ska det finnas bilpooler i hälften av 
länets kommuner samt system för organise-
rad samåkning i minst tre kommuner.

• År 2020 sker minst 40 procent av resorna 
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som är kortare än fem kilometer i länets 
större tätorter med gång, cykel eller kollek-
tivtrafik.

• År 2015 finns väl utvecklad samverkan mel-
lan kommunernas översiktsplanering, detalj-
planering, länstransportplanen och länets 
planering för kollektivtrafik.

• År 2015 sker större etableringar av ny be-
byggelse företrädesvis i tätorter som har ett 
grundläggande serviceutbud och en stabil 
eller ökande befolkning.

• År 2015 har alla åtgärderna i Örebroregio-
nens handlingsplan för klimateffektiva gods-
transporter påbörjats.

• År 2015 har odlingsmetoderna i Örebro län 
förbättrats så att utnyttjandet av kväve och 
inbindningen av kol i odlingssystemet ökar.

• År 2020 brukas 50 procent av mulljordarna 
i Örebro län i enlighet med de metoder som 
forskningen framhåller som bäst ur energi- 
och klimatsynpunkt.

• År 2020 är den årliga solelproduktionen 5 
GWh i Örebro län.

• År 2020 är den årliga solvärmeproduktion 50 
GWh i Örebro län.

• År 2020 är den årliga vattenkraftproduktio-
nen 400 GWh i Örebro län.

• År 2020 är den årliga biogasproduktionen 
180 GWh i Örebro län.

• År 2016 har kommunerna och landstinget 
insamlingssystem för matavfall. Matavfallet 
från verksamheterna går till biogasframställ-
ning.

• År 2020 är den årliga energiproduktionen 
med hjälp av förnybara fasta bränslen 3600 
GWh i Örebro län.

• År 2020 är 90 procent av fjärrvärmepro-
duktionen baserad på förnybara bränslen i 
Örebro län.

• Minskad klimatbelastning från konsumtion 
av varor.

• Minskad klimatbelastning från fritidsresor.
• Ökad attraktivitet för en klimatsmartare livs-

stil och ett klimatneutralt samhälle.

Regional handlingsplan för klimatan-
passning i Örebro län
Globala klimatförändringar påverkar redan 
klimatet i Örebro län och förändringarna väntas 

bli än mer omfattande under innevarande sekel. 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional hand-
lingsplan för klimatanpassningen i länet.

Syftet med planen är att den ska utgör ett vägle-
dande dokument med åtgärder för det fortsatta 
regionala arbetet med att anpassa Örebro län 
till ett förändrat klimat.

Dagvattenhanteringen och dricksvattenförsörj-
ningen ses som några av de allra allvarligaste 
klimatrelaterade problemområdena i handlings-
planen.

I handlingsplanen konstateras att det i Ljusnars-
bergs kommun finns risker som kan påverkas 
av klimatförändringar såsom översvämningar, 
risk för ras, skred och erosion samt risk för på-
verkan på dricksvatten.

Regionala miljömål
Länsstyrelsen är den regionala miljömyndighet 
som har en övergripande och samordnande roll 
i länet för att uppnå de svenska miljökvalitets-
målen.

I Örebro län utgör varje nationellt miljökvalitets-
mål med tillhörande etappmål, förutom Hav i 
balans samt levande kust och skärgård respek-
tive Storslagen fjällmiljö, regionala miljömål.

Länsplan för regional transportinfra-
struktur
För regionen finns en länsplan för regional 
transportinfrastruktur (länstransportplan) som 
omfattar om- och nybyggnadsåtgärder på det 
regionala vägnätet och statlig medfinansiering 
till kommunala åtgärder i form av cykelvägar 
och trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Länstran-
sportplanen sträcker sig fram till år 2025.

I länstransportplanen konstateras att det är av 
stor vikt att öka samspelet mellan Örebro och 
övriga kommuner i regionen samt att trans-
portsystemet har en viktig roll i detta sampel. 
Vidare konstateras att utbyggd infrastruktur och 
utvecklad kollektivtrafik kan leda till att arbets-
marknads- och bostadsregionerna i länet blir 
större och mer integrerade. Enligt Tillväxtverkets 
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beräkningar kommer Örebroregionens lokala 
arbetsmarknad år 2030 att omfatta alla kommu-
ner i länet förutom Ljusnarsberg, som förväntas 
fortsätta att tillhöra Ludvikas lokala arbetsmark-
nad. Ett av regionens viktigaste mål är, enligt 
länstransportplanen, att skapa en gemensam 
arbetsmarknadsregion i länet.

Nedanstående större åtgärd som prioriteras i 
länstransportplanen bedöms vara relevant för 
översiktsplanen:
• riksväg 63 mellan Kopparberg och Sikfors.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Örebro län
Region Örebro län har tagit fram ett förslag till 
regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro 
län. Förslaget har varit ute på remiss och är 
tänkt att godkännas i år. Trafikförsörjnings-
programmet utgör den långsiktiga strategiska 
planeringen för regional kollektivtrafik i länet.

Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte 
på att kollektivtrafiken i Örebroregionen år 2025 
har:
• Sveriges mest nöjda resenärer,
• fem miljoner fler resor jämfört med år 2015,
• en marknadsandel om minst 40 procent i de 

starka stråken,
• minskat energianvändningen per personkilo-

meter med 35 procent, och
• i stadstrafikens stomlinjer samt i tåg- och ex-

pressbusstrafiken i hög grad gjorts tillgänglig 
för alla resenärer.

Enligt programmet är bosättningsmönster och 
befolkningsunderlag samt arbetsplatsernas 
lokalisering viktiga utgångspunkter vid planering 
av kollektivtrafik. Tätt bosättningsmönster med 
geografiskt koncentrerade arbetsplatser ger för-
utsättningar för god försörjning av kollektivtrafik. 
Samplanering av kollektivtrafik och den övriga 
samhällsplaneringen är en förutsättning för god 
försörjning av kollektivtrafik.

Nedanstående principer bedöms vara relevanta 
för översiktsplanen.
• Utveckla attraktiva bytespunkter
• Express- och regionaltåglinjer samt stom-

linjer i stadstrafiken görs tillgängliga för alla 
resenärer

• Förutsägbart, långsiktigt och tillförlitligt trafik-
utbud

• Samordna olika transportslag för en smidig 
resa dörr till dörr

• Alla invånare i länet ska ha tillgång till kol-
lektivtrafik

• Kollektivtrafiken drivs med fossilfria drivme-
del till år 2020

• Energianvändningen per personkilometer 
ska minska med 35 procent

• Eftersträva bytesfria resor mellan Örebro 
och övriga kommunhuvudorter samt till an-
gränsande nodstäder

• Prioritera i första hand högre turtäthet i rela-
tioner under 30 minuter

• Prioritera i första hand kortare restider i rela-
tioner över 30 minuter

• Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil 
och hög turtäthet i starka stråk

I trafikförsörjningsprogrammet pekas rese-
centrum i Kopparberg och järnvägsstationen i 
Ställdalen ut som tågstopp i regionaltågsnätet. 
Vidare utgör Bergslagsbanan en del av regio-
nalnätet för tåg.

Cykelstrategi för Region Örebro län
För regionen finns även en regional cykel-
strategi som omfattar prioriteringsgrunder för 
utbyggnaden av cykelinfrastrukturen längs det 
regionala statliga vägnätet, för att skapa möjlig-
het till en ökad cykling i Region Örebro län.

Cykelstrategin har som mål att bidra till en ökad 
cykling och att förbättra tillgängligheten med 
cykel till målpunkter såsom arbetsplatser, skolor, 
vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. I 
den regionala cykelstrategin prioriteras stråk för 
arbetspendling, stråk för skolpendling, åtgärder 
som leder till bättre förutsättningar att nyttja flera 
trafikslag samt åtgärder för trafiksäkerhet.

Den cykelväg som utreds i den regionala cy-
kelstrategin i Ljusnarsbergs kommun är cykel-
vägen från Kopparberg ut till resecentrum. I 
kommunen finns även fem andra identifierade 
cykelvägar, varav en befintlig sträcka och ca tio 
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kilometer nya cykelvägar.

Regionalt kulturpolitiskt program för 
Örebroregionen
För Örebro län finns ett regionalt kulturpolitiskt 
program från år 2010. Nedanstående mål för 
kulturen bedöms vara relevanta för översiktspla-
nen.
• Kreativa och tillgängliga mötesplatser. Kultur 

ska vara möjlig att uppleva och möta för 
alla regionens invånare. Gamla och nya 
mötesplatser utvecklas, såväl fysiska som 
virtuella.

• Minnesvärt och berörande. Regionen satsar 
på upplevelser som berör och ger avtryck 
inte bara nationellt utan också i Europa. 
Det spektakulära blandas med det bekanta. 
Spännande landmärken gör regionen omta-
lad.

• Mångfald av uttryck. I regionen finns plats 
och tolerans för en kulturell mångfald som 
tar till vara kulturyttringar även utanför de 
traditionella kulturarenorna.

• Kultur på barn och ungas villkor. Alla barn 
och ungdomar har möjlighet att uppleva och 
skapa kultur både i och utanför skolan.

• Forskning och utbildning - den spetsiga 
regionen. Kulturperspektivet berikar forsk-
ningsområden och utbildningsprogrammen 
på universitetet. Kreativa miljöer och ett rikt 
kulturliv lockar innovatörer och forskare att 
komma till regionen.

• Nytänkande och samarbete. Det goda sam-
arbetet inom och utanför traditionella kultur- 
och samhällsområden präglar regionen och 
skapar nya kulturyttringar som märks även 
på den internationella kulturarenan.

• Offensiv kulturpolitik och dynamisk debatt. 
I regionen finns en förutsättningsskapande 
och offensiv kulturpolitik som ser kulturen 
som en kraft för hållbar tillväxt, livskvalitet 
och samhällsplanering.

• Stark historia och identitet. Regionens 
berättelser har lyfts fram genom en bred 
delaktighet bland befolkning och organisa-
tioner. Både fysiska miljöer och den senaste 
tekniken ger berättelserna liv.

• Levande kultur i en pulserande region. 
En dynamisk region har ett levande och 

sprudlande kulturliv av hög kvalitet. Kultu-
ren stärker och utvecklar människors eget 
skapande och är en garant för ett öppet och 
demokratiskt samhälle.

Örebro läns kulturplan 2016-2019
För Örebro län finns en regional kulturplan från 
år 2015. Nedanstående utvecklingsmål för 
kulturen bedöms vara relevanta för översiktspla-
nen.
• Region Örebro län kommer att fortsätta 

utveckla samarbetet med andra län och 
regioner.

• Region Örebro län har som ambition att 
utveckla den internationella samverkan inom 
kulturområdet, i samverkan med fler aktörer.

• Region Örebro län har inlett ett samarbete 
med Örebro universitet och Örebro kommun 
för att utveckla ett kulturellt innovationscen-
ter med fokus på kulturella kreativa näringar.

• För att nå barn och unga och öka kulturens 
roll i förskola/skola är en utveckling viktig. 
En kulturgaranti behövs i länet.

• En fungerande struktur mellan förskola/sko-
la och professionell kultur behöver utvecklas 
för att stärka kulturens roll i skolan.

• Stärkt samverkan mellan länets kultur- och 
musikskolor är ett pågående utvecklingsar-
bete som syftar till att förbättra möjligheten 
för alla barn och unga i länet att utöva kultur.

• Region Örebro län ska arbeta för förbättrade 
möjligheter att ta sig till och från kultur i hela 
länet.

• Möjligheten att ta del av professionell kul-
tur såsom till exempel dans, musik, teater, 
konst och museal verksamhet i hela länet 
ska stärkas genom lättrörlighet och utveck-
ling av arrangörskap/kulturella mötesplatser 
i länet.

I kulturplanen lyfts Opera på Skärets verksam-
het och utvecklingen av den fram.

Regionala folkhälsomål
För regionen finns en antagen folkhälsoplan 
med tillhörande folkhälsopolitiska mål. Visionen 
för planen är att en god och jämlik hälsa främjas 
i Örebro län genom långsiktig samverkan mel-
lan olika parter. Samverkan utgår från hälsans 
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bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder 
för människors rätt till lika villkor för hälsa och 
livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är 
prioriterade målgrupper i planen.

Kommunala 
Klimatstrategi
Kommunstyrelsen antog den 18 januari 2006 
en klimatstrategi för Ljusnarsbergs kommun. 
Visionen i klimatstrategin är att energitillförseln 
i kommunen år 2050 i huvudsak baseras på 
förnyelsebara energikällor samt att energian-
vändningen är effektiv i samhällets alla delar 
och användningen av fossil energi är minimal.

I klimatstrategin finns nedanstående tre övergri-
pande klimatmål.
• År 2025 ska utsläppen av klimatpåverkande 

gaser ha minskat med 50 procent jämfört 
med år 2000. Det innebär att utsläppen per 
person har minskat från 7900 kg till 4000 kg 
per år.

• År 2010 ska utsläppen av klimatpåverkande 
gaser ha minskat med fem procent jämfört 
med år 2000. Det innebär att utsläppen per 
person har minskat från 7900 kg till 7500 kg 
per år.

• År 2010 ska utsläppen av klimatpåverkande 
gaser från kommunens verksamheter ha 
minskat med 20 procent jämfört med år 
2003. Det innebär att de totala utsläppen 
har minskat från 1500 ton till 1200 ton per 
år.

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunfullmäktige antog den 9 december 
2015 en risk- och sårbarhetsanalys för Ljus-
narsbergs kommun. Syftet med risk- och sår-
barhetsanalysen är att den ska utgöra en grund 
i kommunens löpande arbete med att förbättra 
möjligheten att motstå och hantera händelser 
som kan leda till en samhällsstörning, kris eller 
extraordinär händelse.

Analysen identifierar ett antal åtgärder som ska 
genomföras för att säkerställa att kommunen 
kan upprätthålla samhällsviktiga verksamheter 
om en samhällsstörning, kris eller extraordinär 
händelse inträffar.

I analysen ses bl.a. bortfall i el eller elektroniska 
kommunikationer, störningar i dricksvattenför-
sörjningen och avloppssystemen, störningar 
i drivmedelsförsörjningen, olyckor med farligt 
gods, värmeböljor, översvämningar, skyfall, 
skogsbränder och stora trafikolyckor som risker 
för kommunen.

Lokala miljömål
Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för 
att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt 
riksdagens uttalande ett övergripande ansvar 
för lokala anpassningar av de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Kommunen har flera betydelse-
fulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljökva-
litetsmålen, dels genom sitt myndighetsarbete 
och sitt ansvar för samhällsplaneringen samt 
dels genom åtgärder i sin egen verksamhet. 
Lokala mål, prioriteringar, åtgärdsstrategier och 
kommunal samhällsplanering kan ge ramar och 
underlag för miljöarbetet på lokal nivå.

För Ljusnarsbergs kommun finns i dagsläget en-
dast antagna lokala miljömål, i kommunens na-
turvårdsprogram, med koppling till naturvården 
för nedanstående nationella miljökvalitetsmål:
• levande sjöar och vattendrag,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och
• ett rikt växt- och djurliv.
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I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna 
och ställningstaganden gjorts mellan olika all-
männa och enskilda intressen. Det ger vägled-
ning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget 
är vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska planera och arbeta för att ge-
nomföra planförslaget som också kan ses som 
en prioriteringslista med koppling till det kom-
munala budgetarbetet.

Utvecklingsstrategi
För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tioner för kommunens samhällsutveckling har 
en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklings-
strategin redovisar på en övergripande nivå 
med breda penseldrag kommunens målsättning 
för den strategiskt långsiktiga samhällsutveck-
lingen, vilken ligger till grund för mark- och vat-
tenanvändningen.

Samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås 
koncentreras till två utvecklingsområden med 
fem kilometers radie från resecentrum i Koppar-
berg respektive järnvägsstationen i Ställdalen. 
Fem kilometer bedöms utgöra det avstånd där 
gång- och cykeltrafik kan vara ett konkurrens-
kraftigt alternativ till biltrafik. Avståndet främjar 
hållbart resande till bl.a. resecentrum och järn-
vägsstationen samt offentlig och kommersiell 
service inom kommunen. Detta gynnar miljövän-
liga kommunikationer och folkhälsan.

Genom att koncentrera samhällsutvecklingen 
inom kommunen till utvecklingsområdena kan 
i stor utsträckning befintliga kommunikationer 
och teknisk försörjning användas samtidigt som 
det stärker underlaget för kollektivtrafik, service 
och verksamheter. Detta bidrar till en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling.

Inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse 
främst tillkomma inom befintliga kärnor och före-
slagna utvecklingsstråk. Vidare ska kommunala 

satsningar, såsom nya gång- och cykelvägar, 
främst prioriteras inom de föreslagna utveck-
lingsområdena.

I utvecklingsstrategin utgör Kopparberg, Bång-
bro och Ställdalen kärnor. Dessa tätorter har 
stor betydelse för kommunens utveckling och 
omfattar majoriteten av kommunens bostä-
der och verksamheter. Kopparberg utgör den 
största kärnan och är kommunens servicecen-
trum både vad gäller offentlig och kommersiell 
service.

Två utvecklingsstråk för ny bebyggelse föreslås 
i utvecklingsstrategin, det ena längs Ljusnarens 
östra strand och det andra längs Björkens östra 
strand. Inom utvecklingsstråken föreslås främst 
nya bostäder.

I utvecklingsstrategin har två viktiga funktioner 
för turismen särskilt markerats, Opera på Skäret 
och Ställbergs gruva. Områdena har stor bety-
delse för turismen.

Resecentrum i Kopparberg och järnvägssta-
tionen i Ställdalen utgör i utvecklingsstrategin 
noder för transporter. Noderna är viktiga knut-
punkter för kommunikationer inom kommunen, 
främst för kollektivtrafiken.

Bergslagsbanan och de större vägarna i kom-
munen, riksväg 50, riksväg 63 samt länsväg 
233, utgör i utvecklingsstrategin transportsam-
band. Dessa är särskilt viktiga för att upprätt-
hålla goda kommunikationer inom, till och från 
kommunen. Bergslagsbanan utgör tillsammans 
med de större vägarna kommunens ”livsnerv”. 
Investeringar i transportinfrastrukturen ska 
främst prioriteras till de utpekade transportsam-
banden.

I utvecklingsstrategin har två större natur- och 
rekreationsområden markerats. Det ena på den 
östra sidan av riksväg 50 och det andra på den 
västra sidan av Bergslagsbanan. Inom område-
na finns en mängd natur- och rekreationsvärden 
såsom riksintressen och naturreservat.
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Vidare har två viktiga funktioner för natur och 
rekreation särskilt markerats i utvecklingsstrate-
gin, Gillersklack och Stjärnfors. Områdena har 
stor betydelse för turismen och friluftslivet.

Riksintressen
Nedan redovisas hur kommunen avser att tillgo-
dose de redovisade riksintressena.

Naturvården
I planförslaget ligger samtliga områden av riks-
intresse för naturvården inom ett större mark-
område med användningen natur, där områdets 
användning föreslås bli oförändrad. Använd-
ningen bedöms tillgodose riksintressena och de 
naturvärden som finns inom områdena. 

För att skydda riksintressena mot åtgärder 
som kan påtagligt skada naturmiljöerna ska ny 
bebyggelse undvikas inom områdena och inga 
åtgärder få vidtas inom områdena som kan på-
verka naturvärdena negativt. Vid planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning i närheten av 
riksintressena ska naturvärdena värnas.

Kulturmiljövården
Kommunen ska ha en dialog med länsstyrelsen 
om föreslagna revideringar av områdena av 
riksintresse för kulturmiljövården.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintressena ska kulturvär-
dena värnas.

Centrala Kopparberg
I planförslaget ligger riksintresset inom centrala 
Kopparberg med användningen stadsbygd och 
grönområde, där områdets användning föreslås 
bli oförändrad. Användningarna bedöms tillgo-
dose riksintresset och de kulturvärden som finns 
inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden och inga åtgärder få 
vidtas inom området som kan påverka kulturvär-
dena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kultur-
miljön hålls samman samt att byggnader och 
platsbildningar får behålla sina ursprungliga 
karaktärer. Vård och underhåll av dessa ska ske 
med varsamhet och hänsyn till kulturmiljön samt 
till de enskilda byggnadernas kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bebyggelsemönster och främst uppfö-
ras med fasader av trä, sten eller puts.

Större delen av riksintresset är i dag detaljpla-
nelagt. För att säkerställa områdets kulturvär-
den bör samtliga detaljplaner gås igenom samt 
behovet av skydds- och varsamhetsbestämmel-
ser samt rivningsförbud ses över. Även för de 
resterande delarna av riksintresset bör detalj-
plan eller områdesbestämmelser upprättas.

Finnfall
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de kulturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas inom området som kan påverka kultur-
värdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kulturmil-
jön hålls samman och att byggnader får behålla 
sin ursprungliga karaktär samt att odlingsland-
skapet hålls öppet. Vård och underhåll av bygg-
naderna ska ske med varsamhet och hänsyn till 

Centrala Kopparberg
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kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas 
kulturvärden.

Hela riksintresset är i dag detaljplanelagt. För 
att säkerställa områdets kulturvärden bör de-
taljplanen gås igenom samt behovet av skydds- 
och varsamhetsbestämmelser samt rivningsför-
bud ses över.

Friluftslivet
Kommunen ställer sig positiv till föreslagna nya 
områden av riksintresse för friluftslivet.

För att skydda riksintressena mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljöerna 
ska ny bebyggelse undvikas inom områdena 
och inga åtgärder få vidtas inom områdena som 
kan påverka natur- eller kulturvärdena nega-
tivt. En utveckling av turismen inom områdena 
bedöms stärka riksintressena ytterligare. Vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i 
närheten av riksintressena ska natur- och kultur-
värdena värnas.

Kindlaområdet
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de natur- och kulturvärden som finns inom 
området.

En förutsättning för bevarandet är att området 
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde, behålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området beva-
ras och utvecklas. En utveckling av vildmarkstu-
rism inom området bedöms stärka riksintresset 
ytterligare.

Malingsbo-Kloten
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad, 
samt inom ett mindre markområde med använd-
ningen verksamheter där användningen föreslås 
förändras. Användningarna bedöms tillgodose 
riksintresset och de natur- och kulturvärden som 

finns inom området.

En förutsättning för bevarandet är att områ-
det även fortsättningsvis i stor utsträckning är 
tillgängligt, behålls opåverkat av infrastruktur 
och bebyggelse samt att de upplevelsevärden 
och friluftsaktiviteter som finns inom området 
bevaras och utvecklas. En utveckling av de 
friluftsanläggningar som finns inom området, 
såsom Gillersklack, bedöms stärka riksintresset 
ytterligare.

Svartälven-Nittälven
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de natur- och kulturvärden som finns inom 
området.

Området föreslås geografiskt avgränsas något 
annorlunda jämfört med länsstyrelsens förslag, 
så att riksintresset inte omfattar Näset vid Ljus-
naren.

En förutsättning för bevarandet är att området 
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde, behålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området beva-
ras och utvecklas. En utveckling av vildmarkstu-
rism inom området bedöms stärka riksintresset 
ytterligare.

Anläggningar för kommunikationer
För att skydda riksintressena mot åtgärder som 

Svartälven-Nittälven
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kan påtagligt försvåra tillkomsten till eller utnytt-
jandet av anläggningarna ska ingen bebyggelse 
få tillkomma inom områdena och inga åtgärder 
få vidtas inom områdena som kan påverka 
anläggningarna negativt. Vid planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning i närheten av 
riksintressena ska anläggningarnas funktioner 
värnas.

Bergslagsbanan
Ljusnarsbergs kommun ska verka för att rese-
centrum i Kopparberg och järnvägsstationen 
i Ställdalen behålls och att stationsområdena 
utvecklas. Vidare ska kommunen tillsammans 
med övriga berörda kommuner verka för att 
standarden på järnvägen förbättras.

Riksväg 50
Ljusnarsbergs kommun ska tillsammans med 
övriga berörda kommuner verka för att stan-
darden på riksvägen förbättras och att vägen 
byggas om till en s.k. 2+1-väg, dvs. en mötesfri 
väg som har omväxlande en eller två körfält i en 
given riktning samt mitträcke.

Riksväg 63
Ljusnarsbergs kommun ska tillsammans med 
övriga berörda kommuner verka för att standar-
den på riksvägen förbättras.

Totalförsvaret
Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning 
som avser höga objekt.

Långtjärn
I planförslaget ligger området inom ett större 

markområde med användningen natur samt 
inom ett större markområde med användningen 
landsbygd, där områdenas användning föreslås 
bli oförändrad. Användningarna bedöms tillgo-
dose riksintresset och de intressen för totalför-
svaret som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen 
ska ingen bebyggelse få tillkomma inom om-
rådet och inga åtgärder få vidtas inom områ-
det som kan påverka totalförsvarets intressen 
negativt.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintresset ska totalför-
svarets intressen värnas och samråd ske med 
Försvarsmakten.

Rörliga friluftslivet
Malingsbo-Kloten
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad, 
samt inom ett mindre markområde med använd-
ningen verksamheter där användningen föreslås 
förändras. Användningarna bedöms tillgodose 
riksintresset och de natur- och kulturvärden som 
finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- och kulturvärdena 
ska ny bebyggelse undvikas inom området och 
inga åtgärder få vidtas inom området som kan 
påverka natur- eller kulturvärdena negativt. Vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning 
i närheten av riksintresset ska natur- och kultur-
värdena värnas.

Bergslagsbanan

Malingsbo-Kloten
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En förutsättning för bevarandet är att turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friliftslivets, 
intressen beaktas. En utveckling av de frilufts-
anläggningar som finns inom området, såsom 
Gillersklack, bedöms stärka riksintresset ytterli-
gare.

Natura 2000-områden
Kommunen ställer sig positiv till föreslagna nya 
Natura 2000-områden.

I planförslaget ligger samtliga Natura 2000-om-
råden inom ett större markområde med använd-
ningen natur, där områdets användning föreslås 
bli oförändrad. Användningen bedöms tillgodose 
riksintressena och de natur- och kulturvärden 
som finns inom områdena.

För att skydda riksintressena mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- och kulturvärdena 
ska ny bebyggelse undvikas inom områdena 
och inga åtgärder få vidtas inom områdena som 
kan påverka natur- eller kulturvärdena negativt. 
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintressena ska natur- och 
kulturvärdena värnas.

Miljökvalitetsnormer
Nedan redovisas hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer.

Kommunen ska beakta miljökvalitetsnormerna 
vid all planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning samt säkerställa att gällande miljö-
kvalitetsnormer följs. Metoder ska utvecklas för 
regelbunden kontroll av miljökvaliteten. Särskilt 
åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs 
för att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas.

Utomhusluft
I planförslaget föreslås samhällsutvecklingen 
inom kommunen koncentreras till två utveck-
lingsområden med fem kilometers radie från 
resecentrum i Kopparberg respektive järnvägs-
stationen i Ställdalen.

En utveckling enligt planförslaget innebär att ny 
bebyggelse främst tillkommer inom Kopparberg, 
Bångbro och Ställdalen samt vid sjöarna Ljus-

naren och Björken.

Ett ökat antal människor betyder med nödvän-
dighet att transportbehovet kommer att öka. 
Till viss del kommer detta att ske med bil, vilket 
påverkar miljökvalitetsnormerna. Å andra sidan 
finns det anledning att anta att närheten till 
service och kollektivtrafik innebär ett minskat 
bilberoende. En utveckling enligt planförslaget 
bedöms därför inte i märkbar grad påverka 
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnor-
merna.

Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller, 
såsom de är formulerade, gäller egentligen inte 
Ljusnarsbergs kommun.

I planförslaget föreslås dock inga åtgärder 
som märkbart försämrar bullersituationen inom 
kommunen. För bebyggelse förtydligas förut-
sättningarna genom att riktvärden för buller och 
skyddsavstånd till bullriga verksamheter anges. 
Överskrids riktvärdena eller underskrids skydds-
avstånden ska kommunen verka för att åtgärder 
vidtas som förbättrar ljudmiljön.

Vattenförvaltning
En utveckling enligt planförslaget innebär att ny 
bebyggelse främst tillkommer inom områden 
som är eller kommer att anslutas till kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning 
och spillvatten. Vidare ska kommunen verka för 
att enskilda avloppsanläggningar med brister 
förbättras så att dagens reningskrav uppfylls. 

Garhytteån
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Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid be-
hov renas innan det når recipient.

Kommunen ska även verka för att markområden 
som misstänks vara förorenade undersöks och 
vid behov saneras så att inga risker för miljön 
och människors hälsa föreligger. Vad det gäller 
försurning, som är en bidragande orsak till att 
kvicksilver frigörs i våra sjöar och vattendrag, 
ska kommunen verka för att de inte försuras 
ytterligare.

En utveckling enligt planförslaget bedöms uti-
från detta inte påverka förutsättningarna för att 
följa miljökvalitetsnormerna.

Bostäder
Enstaka nya bostäder, upp till och med fem 
enbostadshus, ska kunna prövas genom lovgiv-
ning utan att behöva föregås av planläggning. 
Ny sammanhållen bebyggelse med fler än fem 
enbostadshus ska däremot prövas i detaljplan. 
Vid eventuella konflikter med andra intressen 
ska det från fall till fall avgöras om även färre än 
fem enbostadshus ska prövas i detaljplan.

Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för nya bostäder kan det finnas djur eller växter 
som omfattas av bestämmelserna i artskydds-
förordningen. Vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning ska detta klargöras.

Flera av de föreslagna områdena för nya bostä-
der ligger helt eller delvis inom strandskyddat 
område. Dessa områden ska utredas som möj-
liga LIS-områden i ett tillägg till översiktsplanen. 
Innan tillägget till översiktsplanen tas fram kan 
nya bostäder troligen inte tillkomma inom dessa 
områden, om inte något annat särskilt skäl en-
ligt MB är tillämpligt.

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna 
definitioner av vad som menas med landsbygd. 
Det finns heller ingen definition i lagstiftningen 
av vad som menas med landsbygdsutveckling. 
När det gäller LIS bedöms dock att hela kom-
munen utgör landsbygd. I tillägget till översikts-
planen behöver begreppet landsbygdsutveck-
ling definieras för LIS.

Kopparberg Bångbro
I planförslaget utgör Kopparberg och Bångbro 
stadsbygd. Nya bostäder bör främst tillkomma 
inom de utpekade områdena samt genom för-
tätning inom tätorterna i anslutning till befintlig 
offentlig och kommersiell service. Inom tätor-
terna bör nya bostäder främst uppföras i form av 
flerbostadshus, men i mindre omfattning även 
som radhus och parhus samt enstaka friliggan-
de enbostadshus.

Inom tätorterna är det viktigt att befintliga mö-
tesplatser bibehålls och att nya skapas.

Inom Kopparberg och Bångbro behöver hänsyn 
tas till:
• området av riksintresse för kulturmiljövården 

för centrala Kopparberg,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

50, riksväg 63 och länsväg 233,
• strandskydd,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• fornlämningar,
• Garhytteån som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,

Mark- och vattenanvändning
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• transporter av farligt gods på riksväg 50, 
riksväg 63, länsväg 233, länsväg 792 och 
Bergslagsbanan, och

• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 
kraftledningar.

Ljusnaren
I planförslaget föreslås fyra nya områden för 
bostäder längs Ljusnarens östra strand. Inom 
områdena bör nya bostäder uppföras med en 
mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis att 
bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg 
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med 
stora trädgårdar och uthus.

Vid planläggning och lovgivning inom områdena 
ska hänsyn tas till de lokala förutsättningarna 
såsom kvaliteterna i landskapet.

Norra området
Området är ca 132 hektar stort. Inom området 
bör nya bostäder främst uppföras i form av 
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek 
på minst 2500 kvadratmeter bör eftersträvas. I 
mindre omfattning kan även radhus och par-
hus samt mindre flerbostadshus uppföras inom 
området.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• fornlämningar, 
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Näset
Området är ca 90 hektar stort. Inom området 
bör nya bostäder främst uppföras i form av 
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek 
på minst 2500 kvadratmeter bör eftersträvas. I 
mindre omfattning kan även radhus och par-
hus samt mindre flerbostadshus uppföras inom 
området.

En förutsättning för nya bostäder inom områ-
det är att det går att ansluta till kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten eller att gemensamma lösningar kan 
anordnas.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd, och
• markradon.

Mossboviken
Området är ca 22 hektar stort. Inom området 
bör nya bostäder främst uppföras i form av 
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek 
på minst 2500 kvadratmeter bör eftersträvas. I 
mindre omfattning kan även radhus och par-
hus samt mindre flerbostadshus uppföras inom 
området.

En förutsättning för nya bostäder inom områ-
det är att det går att ansluta till kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten eller att gemensamma lösningar kan 
anordnas.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd, och
• markradon.

Ljusnaren
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Södra området
Området är ca 110 hektar stort. Inom området 
bör nya bostäder främst uppföras i form av 
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek 
på minst 2500 kvadratmeter bör eftersträvas. I 
mindre omfattning kan även radhus och par-
hus samt mindre flerbostadshus uppföras inom 
området.

En förutsättning för nya bostäder inom områ-
det är att det går att ansluta till kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten eller att gemensamma lösningar kan 
anordnas.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63,
• strandskydd,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från riksväg 63,
• vibrationer från vägtrafik på riksväg 63,
• markradon, och
• transporter av farligt gods på riksväg 63.

Ställdalen
I planförslaget utgör Ställdalen stadsbygd. Nya 
bostäder bör främst tillkomma inom de utpekade 
områdena samt genom förtätning. I Ställdalen 
bör nya bostäder främst uppföras i form av frilig-

gande enbostadshus, men i mindre omfattning 
även som radhus och parhus samt flerbostads-
hus.

Inom tätorten är det viktigt att befintliga mötes-
platser bibehålls och att nya skapas.

Ljusnaren

Mark- och vattenanvändning

Inom Ställdalen behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• Hörksälven som värdefullt vattenområde för 

natur och fiske,
• fornlämningar,
• Hörksälven som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 792 

och Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Björken
I planförslaget föreslås två nya områden för 
bostäder längs Björkens östra strand. Inom 
områdena bör nya bostäder uppföras med en 
mer lantlig bebyggelsestruktur, exempelvis att 
bostäder uppförs relativt tätt längs en byväg 
(enkel- eller dubbelsidigt) eller på tomter med 
stora trädgårdar och uthus.
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Norra området
Området är ca 55 hektar stort. Inom området 
bör nya bostäder främst uppföras i form av 
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek 
på minst 2500 kvadratmeter bör eftersträvas. I 
mindre omfattning kan även radhus och par-
hus samt mindre flerbostadshus uppföras inom 
området.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• Hörksälven som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• markradon, och
• elektroniska och magnetiska fält från kraft-

ledningar.

Södra området
Området är ca 90 hektar stort. Inom området 
bör nya bostäder främst uppföras i form av 
friliggande enbostadshus där en tomtstorlek 
på minst 2500 kvadratmeter bör eftersträvas. I 
mindre omfattning kan även radhus och par-
hus samt mindre flerbostadshus uppföras inom 
området.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• fornlämningar,
• ett potentiellt förorenat område,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 792 

och Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från kraft-

ledningar.

Landsbygd
Nya bostäder utanför utpekade områden bör 
främst tillkomma på landsbygden inom utveck-
lingsområdena, dvs. inom fem kilometer från 

resecentrum i Kopparberg respektive järnvägs-
stationen i Ställdalen. Inom utvecklingsområde-
na på landsbygden bör nya bostäder framförallt 
uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse, 
kommunikationer och teknisk försörjning.

Bostäder på landsbygden bör även kunna 
tillkomma utanför utvecklingsområdena men då 
i anslutning till befintlig bebyggelse, kommuni-
kationer och teknisk försörjning. Nya bostäder 
på landsbygden bör främst uppföras i form av 
friliggande enbostadshus, men eventuellt även 
som mindre flerbostadshus.

Verksamheter
Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för nya verksamheter kan det finnas djur el-
ler växter som omfattas av bestämmelserna i 
artskyddsförordningen. Vid planläggning, lovgiv-
ning och tillståndsprövning ska detta klargöras.

Flera av de föreslagna områdena för nya verk-
samheter ligger helt eller delvis inom strand-
skyddat område. Dessa områden ska utredas 
som möjliga LIS-områden i ett tillägg till över-
siktsplanen. Innan tillägget till översiktsplanen 
tas fram kan nya verksamheter troligen inte 
tillkomma inom dessa områden, om inte något 
annat särskilt skäl enligt MB är tillämpligt.

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna 
definitioner av vad som menas med landsbygd. 
Det finns heller ingen definition i lagstiftningen 
av vad som menas med landsbygdsutveckling. 
När det gäller LIS bedöms dock hela kommunen 

Bostäder på landsbygden
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utgör landsbygd. I tillägget till översiktsplanen 
behöver begreppet landsbygdsutveckling defi-
nieras för LIS.

Kopparberg Bångbro
I planförslaget utgör Kopparberg och Bång-
bro stadsbygd. Nya verksamheter bör främst 
tillkomma inom de utpekade områdena samt 
genom förtätning inom tätorterna i anslutning till 
befintliga verksamheter.

De nya områdena bedöms möjliggöra att befint-
liga verksamheter, såsom Kopparbergs Bryggeri 
AB, ges utrymme att expandera och utveckla 
sina verksamheter i närområdet.

Området närmast riksväg 50 och riksväg 63 be-
döms vara lämpligt för verksamheter med behov 
av bra skyltläge.

Inom Kopparberg föreslås en utvidgning av 
industriområdet vid Kolartorp. Området bedöms 
främst vara lämpligt för verksamheter med hög 
omgivningspåverkan.

Inom Kopparberg och Bångbro behöver hänsyn 
tas till:
• området av riksintresse för kulturmiljövården 

för centrala Kopparberg,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

50, riksväg 63 och länsväg 233,
• strandskydd,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• fornlämningar,

• Garhytteån som värdefullt vattenområde för 
kultur,

• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 50, 

riksväg 63, länsväg 233, länsväg 792 och 
Bergslagsbanan, och

• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 
kraftledningar.

Skäret
I planförslaget utgör Skäret ett område för verk-
samheter. Inom området föreslås att Opera på 
Skärets verksamhet ges utrymme att expandera 
och utvecklas, bl.a. med övernattningsmöjlighe-
ter.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• ett potentiellt förorenat område,
• risk för höga vattenstånd,
• vibrationer från järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på Bergslagsba-

nan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Stjärnfors
I planförslaget utgör Stjärnfors ett område för 
verksamheter. Inom området föreslås att de 
befintliga verksamheterna, såsom Stjärnfors 
camping och Stjernfors golfbana, ges utrymme 
att expandera och utveckla sina verksamheter i 
närområdet. Områdets storlek möjliggör bl.a. för 
en utvidgning av golfbanan till 18 hål.

En förutsättning för nya verksamheter inom om-
rådet är att det går att ansluta till kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten eller att gemensamma lösningar kan 
anordnas.

Verksamhet i Kopparberg
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Inom området behöver hänsyn tas till:
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63,
• strandskydd,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram
• Rällsälven som värdefullt vattenområde för 

natur och fiske,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• risk för höga vattenstånd,
• vibrationer från vägtrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 63, och
• elektroniska och magnetiska fält från kraft-

ledningar.

Ställdalen
I planförslaget utgör Ställdalen stadsbygd. Nya 
verksamheter bör främst tillkomma inom de 
utpekade områdena samt genom förtätning i 
anslutning till befintliga verksamheter.

De nya områdena bedöms möjliggöra att befint-
liga verksamheter, såsom Ahlstrom Ställdalen 
AB, ges utrymme att expandera och utveckla 
sina verksamheter i närområdet.

Inom Ställdalen behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• Hörksälven som värdefullt vattenområde för 

natur och fiske,
• fornlämningar,
• Hörksälven som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 792 

och Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Ställbergs gruva
I planförslaget utgör Ställbergs gruva ett område 
för verksamheter. Inom området föreslås att 
verksamheter ges utrymme att expandera och 
utvecklas.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• Hörksälven som värdefullt vattenområde för 

natur,
• fornlämningar,
• Hörksälven som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• ett potentiellt förorenat område,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• vibrationer från vägtrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 792 

och Bergslagsbanan, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Gillersklack
I planförslaget utgör Gillersklack ett område för 
verksamheter. Inom området föreslås att Klack-
ens verksamhet ges utrymme att expandera och 
utvecklas. Områdets storlek möjliggör bl.a. för 
en förlängning av skidbacken och utvidgning av 
campingen.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• området av riksintresse för friluftslivet för 

Malingsbo-Kloten,

Gillersklack
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• området av riksintresse för det rörliga fri-
luftslivet för Malingsbo-Kloten,

• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 
50,

• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-
vårdsprogram,

• fornlämningar,
• markradon, och
• transporter av farligt gods på riksväg 50.

Landsbygd
Nya verksamheter utanför utpekade områden 
bör främst tillkomma på landsbygden inom 
utvecklingsområdena, dvs. inom fem kilome-
ter från resecentrum i Kopparberg respektive 
järnvägsstationen i Ställdalen. Inom utvecklings-
områdena på landsbygden bör nya verksamhe-
ter framförallt uppföras i anslutning till befintlig 
bebyggelse, kommunikationer och teknisk 
försörjning.

Verksamheter på landsbygden bör även kunna 
tillkomma utanför utvecklingsområdena men då 
i anslutning till befintlig bebyggelse, kommuni-
kationer och teknisk försörjning.

Turism
Utvecklingen av turismen och besöksnäringen 
ska främst bygga på de natur-, kultur- och rekre-
ationsvärden som finns inom kommunen.

Befintliga besöksanledningar ska förädlas och 
nya ska utvecklas.

Kommunen ska verka för ökad tillgänglighet och 
skyltning till besöksmål, aktiviteter och sevärd-
heter.

Behovet av parkeringsplatser för besökande 
ska ses över, främst för att tillgodose parke-
ringsbehovet under högsäsong. Detta speciellt 
avseende uppställningsplatser för husbilar och 
husvagnar.

Kommunen ser positivt på en utveckling av det 
gamla bryggeriområdet vid Kopparbergs Bryg-
geri AB för besöksnäringen.

I planförslaget utgör två större områden, det ena 
på den östra sidan av riksväg 50 och det andra 
på den västra sidan av Bergslagsbanan, natur. 
Inom naturområdena bör befintliga verksamhe-
ter inom besöksnäringen kunna expandera och 
utvecklas samt nya verksamheter kunna tillkom-
ma. En utveckling av vildmarksturism bedöms 
stärka värdena inom naturområdena ytterligare.

Jordbruk
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse 
undvikas på åkermark. Åkermarken inom kom-
munen bör i så stor utsträckning som möjligt 
hållas öppen. Kommunen ska verka för att 
åkermarken inte växer igen. Igenplantering av 
åkermark bör undvikas.

För den biologiska mångfalden är åkermark i 
skogslandskapet positiv för artdiversiteten.

Skogsbruk
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse 
lokaliseras så att skogsnäringens framtida ut-
vecklingsmöjligheter inte begränsas.

Skogen ska även i framtiden vara en källa till 
många råvaror och tjänster. Det ska finnas ut-
rymme för produktion av skogsråvara likväl som 
för möjligheten till rekreation.

I skogsbruket ska stor hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden.

Skogens vitalitet och flexibilitet inför framtida 
klimatförändringar ska säkerställas med hjälp 
av en ökad diversitet med avseende på träd-
slag och beståndsanpassning utifrån markens 
förutsättningar.

Café vid Malmtorget
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Kommunikationer
Det är viktigt att det finns goda kommunikationer 
inom, till och från kommunen för såväl företag 
som boende och besökare.

Vägar
Ett bra vägnät inom både kommunen och regio-
nen är av stor betydelse för kommunens utveck-
ling. Det underlättar för pendling och godstran-
sporter samt gör kommunen attraktiv för boende 
och verksamheter. Det är av stor betydelse för 
utvecklingen av kommunen att det finns bra 
vägförbindelser i alla väderstreck.

Riksväg 50 är hårt trafikerad och trafikeras av 
mycket tung trafik. Vidare är strandarden på 
vägen bitvis dålig. Kommunen anser att Tra-
fikverket bör genomföra en åtgärdsvalstudie för 
riksvägen i södergående riktning från Koppar-
berg. För att förhindra olyckor på riksvägen bör 
vägen byggas om till en s.k. 2+1-väg, dvs. en 
mötesfri väg som har omväxlande en eller två 
körfält i en given riktning samt mitträcke. Ljus-
narsbergs kommun ska tillsammans med övriga 
berörda kommuner verka för att standarden på 
riksvägen förbättras och att vägen byggas om 
till en s.k. 2+1-väg.

Riksväg 63, framförallt avsnittet mellan Hällefors 
och Kopparberg, har till stora delar mycket dålig 
standard, både trafiktekniskt och vägtekniskt. 
Ljusnarsbergs kommun ska tillsammans med 
övriga berörda kommuner verka för att standar-
den på riksvägen förbättras.

Länsväg 233, framför allt sträckan mellan Kölsjö 
station och Malingsbo, är i undermåligt skick. 
Ljusnarsbergs kommun ska tillsammans med 
berörda kommuner verka för att standarden på 
länsvägen förbättras.

Kommunen ska ha en dialog med Region Öre-
bro län och Trafikverket om förslagen som berör 
det statliga vägnätet.

Ljusnarsbergs kommun ska verka för att det 
övriga vägnätet inom kommunen håller hög 
standard, både vad det gäller framkomlighet och 
trafiksäkerhet.

Kommunen ska verka för att trafikmiljön inom 
utvecklingsområdena, framförallt i Kopparberg, 
förbättras och blir säkrare.

Trafikmiljö i Kopparberg

Ljusnarsbergs kommun ska verka för en väl 
fungerande laddinfrastruktur för elfordon inom 
kommunen och att nya laddstationer eller ladd-
stolpar anläggs vid strategiskt viktiga platser, 
såsom offentlig service och samåknings- samt 
pendlarparkeringar. Nya laddstationer eller 
laddstolpar bör främst prioriteras inom och mel-
lan utvecklingsområdena samt längs riksväg 50, 
riksväg 63 och länsväg 233. Bland annat bör 
laddstationer eller laddstolpar anläggas i anslut-
ning till resecentrum i Kopparberg och järnvägs-
stationen i Ställdalen.

Järnvägar
Kommunen ska verka för att tågförbindelserna 
även fortsättningsvis är goda och har stopp i 
både Kopparberg och Ställdalen. Vidare ska 
kommunen verka för fler mötesspår och högre 
hastighet på Bergslagsbanan.

Enligt Trafikverket bör generellt sett ingen ny 
bebyggelse tillåtas inom 30 meter från järnvä-
gen, räknat från närmaste spårmitt. Skyddsav-
ståndet syftar till att skydda bebyggelse från ur-
spårning av tåg och ger utrymme vid eventuella 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 
Ny bebyggelse ska undvikas inom 30 meter från 
närmaste spårmitt.
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Gång- och cykelvägar
Ett gent och sammanhängande gång- och 
cykelvägnät är av stor betydelse för ökad gång- 
och cykeltrafik. Det främjar hållbara och miljö-
vänliga kommunikationer samt folkhälsan.

Kommunen ska verka för att gång- och cykel-
vägnätet byggs ut och att nya cykelparkeringar 
anläggs vid strategiskt viktiga platser, såsom 
offentlig service. Nya gång- och cykelvägar ska 
främst prioriteras inom och mellan utvecklings-
områdena samt bör i första hand anläggas som 
separata gång- och cykelvägar. Bland annat 
bör en ny gång- och cykelväg anläggas mellan 
resecentrum i Kopparberg och centrala Koppar-
berg, vidare till Kopparbergs Bryggeri AB.

Kommunen ska verka för att gång- och cykel-
vägnätet håller hög standard och snöröjs innan 
vägarna.

En cykelplan ska tas fram som identifierar var 
nya cykelvägar samt cykelparkeringar behöver 
anläggas. Cykelplanen bör även omfatta parke-
ringstal för cyklar.

Gång- och cykelväg i Rydbergsdal

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska utvecklas ytterligare ge-
nom samordning av kommunikationerna inom 
länet och med angränsande län. Vidare behöver 
tidtabellerna för buss- och tågtrafiken samord-
nas. För att öka kollektivtrafikresandet behöver 
kollektivtrafiken bli ett attraktivt och konkurrens-
kraftigt alternativ till biltrafiken.

Ljusnarsbergs kommun ska verka för att buss- 
och tågtrafiken är god inom, till och från kom-
munen. Detta speciellt till och från resecentrum i 
Kopparberg samt järnvägsstationen i Ställdalen.

Nya busshållplatser bör i första hand anläggas 
högst 200 meter från ny bebyggelse.

Vidare ska kommunen verka för att samåk-
nings- och pendlarparkeringar anläggs vid stra-
tegiskt viktiga platser inom kommunen.

Standarden på bytespunkter, såsom resecen-
trum i Kopparberg och järnvägsstationen i Ställ-
dalen, och större hållplatser ska höjas. Detta 
bl.a. med skyltning och cykelparkering. Den 
fysiska utformningen av bytespunkterna och 
hållplatserna ska vara tillfredsställande, både ur 
trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkt. Särskilt 
barnens specifika förutsättningar ska beaktas.

Digitala kommunikationer
Ljusnarsbergs kommun ska verka för att fiber 
fortsätter att byggas ut i kommunen. En utbygg-
nad av fiber bör främst prioriteras inom och 
mellan utvecklingsområdena samt i kommunens 
norra och södra delar. För att stimulera fortsatt 
fiberutbyggnad ska nedgrävning av fiber alltid 
beaktas vid andra grävningsarbeten, såsom för 
fjärrvärme och el.

Ljusnarsbergs kommun ska verka för en god 
mobiltäckning inom hela kommunen. Nya tele-
master ska utformas och placeras med hänsyn 
till stads- eller landskapsbild och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Samlokalisering ska 
eftersträvas för att begränsa antalet master. 
Antenner ska dock företrädesvis placeras på 
befintliga höga byggnader och anläggningar 
istället för på nya master, om det medför en 
diskretare placering.

Naturmiljö
Kommunens naturmiljöer ska uppmärksammas, 
lyftas fram och göras mer kända bland invånare 
samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska be-
varas och utvecklas samt göras mer tillgängliga. 
Informationen om och tillgängligheten till värde-
fulla naturmiljöer ska öka.
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Kommunen ska verka för att bevara och utöka 
mängden småbiotoper till förmån för den bio-
logiska mångfalden. Inga nyckelbiotoper bör 
utsättas för förändringar som kan påverka natur-
värdena negativt.

Kommunen ska verka för att sammanhängande 
grönstråk, spridningskorridorer, mellan olika 
naturområden bevaras och vid behov skapas 
så att växter och djur ges möjlighet att utveckla 
livskraftiga bestånd.

Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten, 
frisk luft och utjämning av lokalklimat ska säkras 
vid all planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning.

Kommunen ska verka för fiskens fria uppvand-
ring i bl.a. Nittälven och Rällsälven.

Ljusnarsbergs kommun ska arbeta för att 
Prästön samt värdefull skog i anslutning till Gar-
hytteån och dess biflöde skyddas.

Kommunen ska verka för att mossar inom kom-
munen skyddas från torvtäkt.

Natur
I planförslaget utgör två större områden, det ena 
på den östra sidan av riksväg 50 och det andra 
på den västra sidan av Bergslagsbanan, natur. 
Vidare utgör en del av området kring Rällsäl-
ven natur. Områdenas användning föreslås bli 
oförändrad.

Inom områdena finns förutom värden för skogs-
bruk även en mängd natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden. Områdena är till sin karaktär i stor 
utsträckning opåverkade av exploatering och 
utgör vildmarksområden. Inom områdena bör 
främst natur-, kultur- och rekreationsvärdena 
värnas och utvecklas.

Stora opåverkade områden
I planförslaget föreslås tre områden som be-
döms utgöra stora opåverkade områden. Inom 
områdena finns en koncentration av skogliga 
värdekärnor såsom naturreservat och blivande 
naturreservat. Områdena utgör stora vildmarks-
områden med värdefulla skogar, sjöar och älvar.

Inom de tre områdena bedöms pågående 
markanvändning kunna fortgå. Områdena är 
dock känsliga för visuell påverkan på land-
skapsbilden och exploatering som kan inverka 
på den opåverkade karaktären och upplevelsen 
av den. Exploatering eller andra ingrepp i miljön 
som kan påverka den orörda karaktären, värdet 
för friluftslivet och höga naturvärden, inklusive 
värden för fågellivet och känsliga våtmarker, ska 
inte få tillkomma inom områdena. Särskild hän-
syn ska tas till områdenas vildmarkskaraktär.

Östra höjden
Området ligger mellan Gillersklack och Klo-
ten. Inom området finns inga större vägar eller 
samhällen. Bergslagsleden sträcker sig genom 
området. Inom området finns ett flertal natur- 
och rekreationsvärden.

Nittälvsdalen
Området innefattar Nittälvsdalen och ett större 
skogsområde öster om dalen. Inom området lig-
ger länets hösta punkt. Endast små lokala vägar 
och mindre byar finns inom området. Området 
fortsätter in i Hällefors kommun. Postleden 
sträcker sig genom området. Inom området 
finns ett flertal natur- och rekreationsvärden.

Vintermossen
Området ligger i kommunens sydvästra hörn 
och hänger samman med ett större opåverkat 
område som sträcker sig in i flera kommuner 
och innefattar Kindlahöjden. I området ingår den Natur inom den västra delen av kommunen
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kulturhistoriskt intressanta byn Vintermossen 
och utsiktstornet i Mackarsberg.

Kulturmiljö
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
och byggnader ska uppmärksammas, lyftas 
fram och göras mer kända bland invånare samt 
besökare. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader ska vårdas, bevaras samt göras mer 
tillgängliga. Informationen om och tillgänglig-
heten till intressanta miljöer och byggnader ska 
öka.

Ljusnarsbergs kyrka

Kommunen ska verka för att övergivna kultur-
historiskt värdefulla byggnader ges en ny me-
ningsfull användning anpassad till dess värden.

Vid ändringar av en byggnad med ett dokumen-
terat kulturhistoriskt värde bör samråd ske med 
länsmuseet.

En kulturmiljöplan ska tas fram för hela kom-
munen som identifierar samt värderar kulturhis-
toriskt värdefulla miljöer och byggnader. Kul-
turmiljöplanen bör även identifiera vilka miljöer 
och byggnader som saknar formellt skydd. För 
dessa bör detaljplan eller områdesbestäm-
melser upprättas samt vid behov skydds- och 
varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud 
införas.

Rekreation och friluftsliv
Kommunens innevånare ska ges möjlighet till 
en aktiv fritid med motion, idrott och rörelse i 
vardagen. I samband med att kommunen ut-
vecklas behöver befintliga anläggningar rustas 

upp och behovet av ytterligare anläggningar ses 
över.

Områden för rekreation och friluftsliv ska utfor-
mas så att de uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Skolors och förskolors behov av lättillgängliga 
områden av hög kvalitet för pedagogisk verk-
samhet ska säkras.

Ljusnarsbergs kommun ska verka för att öka 
vattenkontakten i tätorterna.

Vandrings-, cykel- och kanotleder ska underhål-
las och utvecklas, bl.a. genom ökad tillgänglig-
het och skyltning. Ljusnaren runt ska restaure-
ras.

Idrotts-, motions- och sportområden ska lätt och 
säkert kunna nås via gång- och cykelvägar samt 
i möjligaste mån vara tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning.

Grönområden
I planförslaget utgör de större tätortsnära 
grönområdena i och i närheten av Kopparberg 
och Bångbro grönområden. Mindre parker och 
naturområden i bl.a. Kopparberg ingår däremot i 
användningen stadsbygd.

Grönområdena används i stor utsträckning som 
strövområden av bl.a. kommunens skolor, där 
Rydbergsdal är det mest välbesökta området.

Områdena ska skyddas, bevaras samt göras 
mer tillgängliga. Informationen om och tillgäng-
ligheten till grönområdena ska öka.

Teknisk försörjning 
Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vatten-
försörjning bedöms kunna utökas till de utpeka-
de områdena för nya bostäder och verksamhe-
ter i Kopparberg, Bångbro och Ställdalen samt 
vid sjöarna Ljusnaren och Björken. Det är dock 
tveksamt om de tre södra områdena för nya 
bostäder vid Ljusnaren samt området för verk-
samheter vid Stjärnfors kommer att omfattas av 
kommunens verksamhetsområden för vattenför-
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sörjning. Om dessa områden inte kan anslutas 
till kommunalt dricksvatten bör främst gemen-
samma lösningar eftersträvas. Det samma gäl-
ler för ny bebyggelse på landsbygden.

Ny huvudvattentäkt föreslås vid Sundet/Viken 
på den östra sidan av Olovsjön. Ett vatten-
skyddsområde och föreskrifter för vattentäkten 
behöver fastställas.

Ny bebyggelse ska undvikas inom befintliga och 
eventuellt tillkommande vattenskyddsområde.

För att undvika negativ påverkan på grund-
vattentillgångarna ska ny bebyggelse inte till-
komma på rullstensåsar. Vidare ska uttaget av 
naturgrus begränsas.

Spillvatten
Kommunens verksamhetsområden för spill-
vatten bedöms kunna utökas till de utpekade 
områdena för nya bostäder och verksamheter 
i Kopparberg, Bångbro och Ställdalen samt vid 
sjöarna Ljusnaren och Björken. Det är dock 
tveksamt om de tre södra områdena för nya 
bostäder vid Ljusnaren samt området för verk-
samheter vid Stjärnfors kommer att omfattas av 
kommunens verksamhetsområden för spillvat-
ten. Om dessa områden inte kan anslutas till 
kommunalt spillvatten bör främst gemensamma 
lösningar eftersträvas. Det samma gäller för ny 
bebyggelse på landsbygden.

Enskilda avloppsanläggningar står för en bety-
dande del av utsläppen av närsalter i kommu-
nen. Utökade verksamhetsområden för spill-
vatten kan bli aktuella inom några geografiska 
områden, utanför utpekade områden för ny 
bebyggelse, såsom Silverhöjden och Hörken. 
Det samma kan vara aktuellt för andra områden 
med sammanhållen bebyggelse i nära anslut-
ning till befintliga verksamhetsområden.

Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid 
behov renas innan det når recipient. Där det är 
möjligt och motiverat kan det behöva anläggas 
öppna dagvattenmagasin som fördröjer avrin-
ningen till sjöar och vattendrag. Därigenom 

möjliggörs rening av vattnet innan det återförs 
till det naturliga kretsloppet. Områden för dag-
vattenhantering kan även behöva reserveras vid 
bl.a. planläggning.

En dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer 
för dagvattenhanteringen inom kommunen.

Energi
All energianvändning påverkar miljön. Hur stor 
miljöpåverkan blir beror främst på valet av ener-
gikälla samt hur energin framställs.

Elförsörjning
Kommunen ska generellt verka för att nya och 
befintliga kraftledningar inom tätorterna markför-
läggs för att minimera sårbarhet och risker.

Kraftledningar inom kommunen

Fjärrvärme
Kommunen bör verka för en fortsatt anslutning 
till och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Vindkraft
I dagsläget finns inte några områden av riks-
intresse för anläggningar för energiproduktion 
inom kommunen. Förutsättningar för vindkraft 
bedöms utifrån detta inte vara goda inom kom-
munen. Kommunens inställning till nya vind-
kraftverk bör därför vara restriktiv.

Avfall
Kommunen ska verka för att de återvinningssta-
tioner som Samhällsbyggnadsförbundet Berg-
slagen ansvarar för även fortsättningsvis finns 
kvar.
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Miljö, hälsa och säkerhet 
Förorenade områden
Risken för markföroreningar ska beaktas tidigt 
vid exploatering. I samband med detaljplane-
ring ska regelmässigt en redovisning av tidigare 
verksamheter i området göras. Om förorenade 
områden ska bebyggas ska exploateringen före-
gås av en miljöteknisk markundersökning som 
klargör föroreningarnas omfattning och typ samt 
fastställer behovet av sanering för den plane-
rade användningen.

I rapporten Förorenade områden i den fysiska 
planeringen - en vägledning, framtagen av 
Länsstyrelsen i Östergötland, anges rekom-
mendationer för bl.a. känslig och mindre känslig 
markanvändning. Rapporten ska tillämpas som 
en vägledning vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning.

Gruvhål
Ny bebyggelse ska undvikas i anslutning till 
gruvhål.

Gruvhål

Klimatförändringar
Med hänsyn till klimatförändringarna är det 
viktigt att bevara naturlig vegetation som tempe-
ratursänkande element och grönområden som 
kan användas för öppen dagvattenhantering vid 
ökad nederbörd.

Lågpunkter enligt skyfallskarteringen ska ses 
över och vid behov åtgärdas.

Översvämningsrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom 
riskområden för höga vattenstånd.

För ny bebyggelse inom riskområden för höga 
vattenstånd ska lägsta nivå på färdigt golv ligga 
minst:
• 0,8 meter över beräknat högsta flöde och 

dokumentationen vid vårfloden år 1977 i 
bostadsutrymmen för ny sammanhållen be-
byggelse, för samhällsviktiga verksamheter 
och funktioner samt verksamheter med stor 
miljöpåverkan, och

• 0,8 meter över dokumentationen vid vårflo-
den år 1977 och översvämningskarteringen 
från år 2015 i bostadsutrymmen i enstaka 
enbostadshus och för verksamheter med 
ingen eller liten miljöpåverkan.

Enklare byggnader och funktioner av mindre vikt 
kan däremot tillkomma på lägre nivåer.

I rapporten Översvämningsrisker i 
fysisk planering, rekommendationer för 
markanvändning vid bybebyggelse, framtagen 
av länsstyrelserna i Mellansverige, anges re-
kommendationer för markanvändning vid ny be-
byggelse. Vidare anges rekommendationer för 
markanvändning vid ny bebyggelse i rapporten 
Stigande vatten, en handbok för fysisk plane-
ring i översvämningshotade områden, framta-
gen av länsstyrelserna i Värmlands och Västra 
Götalands län. Rapporterna ska tillämpas som 
en vägledning vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning.

Erosion
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom 
områden med erosionsförutsättningar och ero-
sionskänsliga jordarter.

Ny bebyggelse inom områden med erosionsför-
utsättningar och erosionskänsliga jordarter ska 
föregås av geotekniska undersökningar som 
klargör riskerna samt anger vilka åtgärder som 
eventuellt krävs för att undvika erosion.

Ras- och skredrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom 
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områden med förutsättningar för ras och skred.

Ny bebyggelse inom områden med förutsätt-
ningar för ras och skred ska föregås av geotek-
niska undersökningar som klargör riskerna samt 
anger vilka åtgärder som eventuellt krävs för att 
undvika ras och skred.

Buller
I Förordningen om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader, 2015:216, finns bestämmelser om rikt-
värden för buller utomhus från spår- och vägtra-
fik vid bostadsbyggnader. Inomhusvärdena för 
bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR).

I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och an-
nat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder finns riktvärden 
för buller från industri och annan verksamhet 
utomhus vid bostadsfasad.

Riktvärden för motorsport- och bilprovningsba-
nor finns angivna i Naturvårdsverkets allmänna 
råd 2004:16. När det gäller skjutbanor finns 
riktvärden angivna i Naturvårdsverkets allmänna 
råd 2005:15. Vidare har Naturvårdsverket tagit 
fram riktvärden för buller från vindkraft.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så 
att riktvärdena för buller inte överskrids. Detta 
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till 
järnvägen och större vägar.

Ny offentlig service såsom skolor, vård och om-
sorg ska inte tillkomma inom områden som är 
utsatta för buller. Nya bostäder ska i första hand 
tillkomma inom områden som inte är utsatta för 
buller och där särskilda bullerskyddande åtgär-
der inte behöver vidtas.

Vid ny bebyggelse i närheten av en bulleral-
strande verksamhet eller vid exploatering av en 
bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för 
buller säkerställas.

Vibrationer
Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram 
riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s 
(RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid perma-

nentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så 
att riktvärdet för vibrationer säkerställs. Detta 
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till 
järnvägen och större vägar.

Markradon
Markradon ska uppmärksammas vid planlägg-
ning och lovgivning. Krav ska ställas på grund-
konstruktionens utförande så att radongashalten 
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200 
Bq/m³ i inomhusluft. Hänsyn måste även tas till 
att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten.

Inom områden som utgörs av ett högriskområde 
eller normalriskområde för markradon ska be-
byggelse normalt uppföras i radonsäkert res-
pektive radonskyddat utförande. Inom områden 
som utgörs av ett lågriskområde för markradon 
kan bebyggelse normalt uppföras utan några 
radonskyddande åtgärder. Oavsett på vilken typ 
av mark eller var i kommunen det ska byggas 
måste dock markradon beaktas. Detta eftersom 
det alltid finns radon i tillräckligt höga halter i 
jordluften för att det, om byggnaden är otät mot 
marken, ska kunna leda till radonhalter över 
gränsvärdet inomhus.

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad 
finns formulerat i Boverkets rapport Åtgärder 
mot radon i bostäder.

Transporter av farligt gods
I rapporten Farligt gods - riskhantering i fysisk 
planering, framtagen av Länsstyrelsen i Dalar-
nas län, föreslås en zonindelning som underlag 
för riskbedömning inom ett avstånd av 150 
meter från transportleden. Zonerna har inga 
fasta gränser utan riskbilden för det aktuella om-
rådet är avgörande för bedömning av lämpligt 
avstånd. Persontäthet och exploateringsgrad är 
exempel på faktorer som påverkar risknivån. En 
lämplig lokalisering innebär också att hänsyn 
tas till platsens unika förhållanden såsom topo-
grafi, meteorologi, bebyggelsens placering inom 
området samt dess yttre och inre utformning.
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I rapporten anges riktvärden för olika typer av 
markanvändning som skyddsavstånd till trans-
portleder för farligt gods, inom ett område av 
150 meter från transportleden.

Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled 
för farligt gods ska riskbedömas. Bedömningen 
ska utgå från de platsspecifika förutsättning-
arna och den tilltänkta markanvändningen. Om 
riskerna anses betydande ska exploateringen 
föregås av en riskanalys.

Elektroniska och magnetiska fält
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas 
för miljöer där människor stadigvarande vistas 
kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning som 
utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med 
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strål-
skyddsinstitut.

Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse ska 
placeras så att magnetfältsnivån från kraftled-
ningar, järnvägens högspänningsledningar och 
andra upphovskällor underskrider 0,4 μT.

Nya kraftledningar, master och andra upphov-
skällor av elektroniska och magnetiska fält ska 
uppföras så att magnetfältsnivån underskrider 
0,4 μT för bebyggelse för stadigvarande vis-
telse.

Skyddsavstånd mellan spänningsförande led-
ningar och olika verksamheter, vad gäller elsä-
kerhet, finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Djurhållning
I skriften Hästar och bebyggelse, underlag för 
den fysiska planeringen, utgiven av länssty-
relsen i Skåne län, anges att en indelning av 
hästanläggningar med avseende på storlek bör 
användas.

I Boverkets Vägledning för planering för och 
invid djurhållning anges att efter 50-100 meter 
från källan är värdena för hästallergener låga 
eller under detektionsgränsen. Dock är sprid-
ningen av allergener beroende av de lokala 
förutsättningarna på platsen såsom antalet 
hästar, avstånd, förhärskande vindriktning, topo-

grafi och vegetation. I öppna landskap och i den 
förhärskande vindriktningen kan därför fortsatta 
och succesivt avklingande nivåer av allergener 
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar än 
50-100 meter.

Ny bebyggelse i närheten av djurhållning eller 
vid anläggande av djurhållning ska behovet av 
skyddsavstånd beaktas med hänsyn till de rikt-
värden som finns i Boverkets vägledning.

Skyddsavstånd
I Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för 
arbete finns rekommenderade skyddsavstånd 
för olika typer av verksamheter. Här redovisas 
olika verksamheters risker samt skyddsavstånd 
till framförallt bostäder.

Ny bebyggelse i närheten av en verksamhet 
med hög omgivningspåverkan eller vid ex-
ploatering av en verksamhet med hög omgiv-
ningspåverkan ska behovet av skyddsavstånd 
beaktas med hänsyn till de riktvärden som finns 
i Boverkets allmänna råd.

Det är angeläget att skyddsavstånd beaktas i 
den fysiska planeringen, dock måste hänsyn 
tas till de lokala förutsättningarna i det enskilda 
fallet. Ett riktvärde är inte juridiskt bindande utan 
fungerar som vägledning vid bedömningar.

Räddningstjänsten
Vid planläggning eller lovgivning som avser 
byggnader högre än fyra våningar ska kontakt 
tas med Räddningstjänsten för att säkerställa 
brandskyddet.

Övergödning
Kommunen ska fortsätta inventeringen av 
enskilda avloppsanläggningar för att minska ut-
släppen till sjöar och vattendrag. Detta speciellt 
kring Norrsjön och Södra Hörken.

Försurning
Kommunen ska verka för att de sjöar och vat-
tendrag som har problem med försurning kalkas 
regelbundet.
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Planeringsförutsättningar utgör en samlad nu-
lägesbeskrivning med kunskaper om befintliga 
förhållanden, intressen och pågående föränd-
ringar som är nödvändiga förutsättningar för all 
planering. Dessa kunskaper finns på olika håll 
såsom i diverse rapporter, dokument samt hos 
nyckelpersoner inom olika sektorer.

Riksintressen
Riksintressen är mark- och vattenområden som 
är av nationell betydelse för något av de syften 
som anges i 3 och 4 kap. MB. Dessa områden 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada, försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
dem eller motverka dem.

Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade 
riksintressena har förkortats nedan, dessa finns 
i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.

Naturvården
Inom kommunen finns fyra områden av riksin-
tresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB.

Gillershöjden
Gillershöjden innehåller ett flertal geologiskt 
intressanta och väl utvecklade skvalrännor. 
På västra sluttningen av den över 400 meter 
höga Gillersklack finns ett system av skvalrän-
nor. Systemet består av ett tiotal ca 1500 meter 
långa skvalrännor som löper från nordost till 
sydväst tvärs över sluttningen. Höjdskillnaden 
är ca 50 meter och de har skurit sig ca fem 
meter ned i underlaget som utgörs av morän. I 
övre delen är rännorna 10-30 meter breda men 
smalnar av längre ned. Vegetationen utgörs av 
barrskog av frisk ristyp, huvudsakligen tallskog. 
Skvalrännornas botten upptas av fattigkärr. I de 
nedre delarna rinner bäckar eller rännilar i bot-
ten.

Nittenmossen
Området utgör ett värdefullt och unikt exempel 
på ett opåverkat myrkomplex, bestående av 
olika högmosse-typer. Liknande välutvecklade 

högmossar är ovanligt så här långt norrut i 
landet. Myrkomplexet består av två allsidigt 
koncentriskt välvda högmossar, av vilka den 
större är anmärkningsvärt regelbunden, samt 
en åt tre sidor excentriskt välvd mosse. På de 
två större mossarna förekommer det gölsystem. 
Vattendragen i området kantas av limnogena 
strandkärr.

Nittälvsdalen
Nittälvsdalen är ca 20 kilometer lång. Topogena 
kärr och platåformigt välvda mossar representa-
tiva för regionen finns i objekten. Större ingå-
ende myrar är Salbomossen, Rödmyren, Rosta-
myren och myr vid Rostamossgruvan samt 
Komoramossen där även ett sträng-flarkkärr 
finns.

I Uttertjärnsområdet finns naturskogsartade 
partier med barrskog, lövbarrskog och gran-
skog i branter. Gransumpskog, urskogsliknande 
bestånd samt fragment av brännor. Stort antal 
signal- och rödlistade arter, främst kryptogamer.

Inom området finns flera forssträckor, bl.a. Bratt-
forsen i ett kanjonartat parti i leptitberggrund. 
Dalen präglas av olika slag av barrskogar och 
myrvegetation. Stora delar upptas av torr tall-
hed.

Rällsälven
Rällsälven mellan Stjärnfors och Rällen är ca 
sex kilometer lång och har en fallhöjd på ca 28 
meter. Älvdalen är tilltalande med en för Berg-
slagen typisk landskapsbild.

Älvens dalgång är i norr bevuxen med gran-
skog, i södra delen finns även ett inslag av 
odlingsmarker. Längs stränderna växer en 
lövbård och ett ganska svagt utvecklat fältskikt 
med gräs, skogssäv och älggräs. I älven finns 
flodpärlmussla rikligt.

Kulturmiljövården
Inom kommunen finns två områden av riksin-
tresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 
MB. På uppdrag av länsstyrelsen har en rapport 
tagits fram med fördjupade beskrivningar av 
sådana områden inom den norra delen av länet. 
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I rapporten föreslås en revidering av samtliga 
riksintressens beskrivningar samt en geografisk 
utvidgning av dessa områden. Länsstyrelsen 
kommer under hösten 2015 att påbörja arbetet 
med att utvärdera och ta ställning till rapporten, 
för att därefter ha en dialog med kommunen.

Centrala Kopparberg
Tätortsmiljö och sockencentrum med bergshan-
tering som ekonomisk grund, med stadsmäs-
siga drag, välbevarad bebyggelse från 1700-, 
1800- och 1900-talen och många byggnader av 
stort arkitektur- och kulturhistoriskt värde (gruv-
miljö).

Plan- och bebyggelsemönster med partier av 
sluten, mer stadsmässig bebyggelse och frilig-
gande hus, huvudsakligen i trä men också med 
inslag av sten och putsarkitektur från 1800-ta-
lets slut och 1900-talet. Monumental träkyrka 
från år 1635 och andra byggnader som hör 
samman med sockencentrumet. Gruvstuga och 
Tingshus från år 1641, bergmästarboställe från 
1740-talet och många stora bergslagsgårdar. 
Gruvstugutorget och Malmplan är ursprungliga 
platsbildningar för administration, köpenskap 
och handel. Området Konstbacken med gruvhål 
och lämningar från bergshanteringen. Järn-
vägsområdet och anslutande bebyggelse som 
hör samman med den expansiva perioden vid 
1800-talets slut och 1900-talets början, munici-
palsamhället och köpingen Kopparberg.

Finnfall
Bergsmansgård med ursprung i 1600-talets 
finnkolonisation och med 1700- och 1800-tals-
bebyggelse och omgivande odlingslandskap.

Småbrutet odlingslandskap och för finnkoloni-
sationen typiskt läge på höjdsluttning med vid 
utsikt. Gårdsanläggning med byggnader för 
olika funktioner och från olika tider.

Friluftslivet
Inom kommunen finns ett område av riksin-
tresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. Under 
år 2014 pågick en översyn av sådana områden 
i länet. Inom kommunen föreslog länsstyrelsen 
två nya områden, Kindlaområdet och Svartäl-
ven-Nittälven. Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten kommer preliminärt att fatta 
beslut om länsstyrelsens förslag under år 2016.

Malingsbo-Kloten
Malingsbo-Kloten är ett större höglänt och 
kuperat barrskogsområde som är rikt på sjöar. 
Geologiskt intressanta bildningar, sjöar och 
vattendrag hör till den sevärda naturen. Hela 
området är präglat av fyra seklers bergsbruk, 
järnhantering, jord- och skogsbruk.

Kulturhistoriskt värdefulla lämningar och mil-
jöer är frekventa. Sjöarna och vattendragen 
nyttjas i stor utsträckning för fiske, bad samt 
båt- och kanotfärder. Uthyrning av kanoter sker 
på flera platser i området. Fiskodlingen i Kloten 
förser området med utsättningsfisk. Området 
har vanligtvis en lång vinterperiod med säker 
snötillgång. Bland friluftsanordningarna märks 
vandringsleder som Bergslagsleden och kortfis-
kevatten. Serviceanläggningarna i området om-
fattar uthyrningsstugor, campingplatser, pensio-
nat och ett stort antal spår, leder och rastplatser.

Anläggningar för kommunikationer
Inom kommunen finns tre områden av riksin-
tresse för anläggningar för kommunikationer 
enligt 3 kap. 8 § MB.

Bergslagsbanan
Bergslagsbanan är av nationell betydelse och 
sträcker sig mellan Gävle och Kil. Banan ingår i Tingshuset
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det utpekade strategiska godsnätet.

Riksväg 50
Väg 50 ingår till största delen i det nationella 
stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna 
i det nationella stamvägnätet är av särskild na-
tionell betydelse. Undantaget är sträckan Falun-
Söderhamn, som är av särskild betydelse för 
regional eller interregional trafik. Väg 50 förbin-
der Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig 
riktning mitt i landet.

Riksväg 63
Väg 63 utgör förbindelse mellan regionala 
centra, vilket innebär att vägen är av särskild 
regional betydelse. Väg 63 ingår i det regionala 
vägnätet och utgör en del av förbindelsen mel-
lan Karlstad och Falun/Borlänge.

Totalförsvaret
Inom kommunen finns ett område av riksintres-
se för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Härut-
över finns anläggningar, utspridda över landets 
yta, av riksintresse för totalförsvaret som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet och som 
kan påverkas av höga objekt. Med anledning 

härav utgör hela landets yta influensområde för 
höga objekt, objekt högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse eller högre än 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse.

Långtjärn
Långtjärn är ett riksintresse som av sekretes-
skäl inte kan redovisas öppet. Då riksintresset 
har omgivningspåverkan som har betydelse för 
plan- och lovärenden finns dock ett influensom-
råde för det. Influensområdet utgör ett samråds-
område, dvs. ett område där samråd måste ske 
med Försvarsmakten i samband med plan- och 
lovärenden. Det exakta geografiska läget och 
omfattningen av riksintresset inom influensom-
rådet redovisas däremot inte.

Rörliga friluftslivet
Inom kommunen finns ett område av riksintres-
se för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB.

Malingsbo-Kloten
Området Malingsbo-Kloten mellan Storå, Kop-
parberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg är 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns i området i sin helhet av riksintresse. Inom 
området ska turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beak-
tas vid bedömningen av tillåtligheten av exploa-
teringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Natura 2000-områden
Inom kommunen finns sju Natura 2000-områ-
den. Områdena är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena i sin helhet 
av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Römyren 
omfattas av både habitat- och fågeldirektivet, 
medan övriga Natura 2000-områden endast 
omfattas av habitatdirektivet.

Syftet med Natura 2000-områdena är att anmäl-
da naturtyper och arter i områdena ska bevaras 
långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till 
att upprätthålla s.k. gynnsam bevarandestatus 
inom sin biogeografiska region.

Under åren 2014-2015 pågick en översyn av 
Natura 2000-områden i länet. Inom kommu-
nen föreslog länsstyrelsen tre nya områden, 

Bergslagsbanan
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Djupdalshöjden, Nittälvsdalen och Södra Sand-
sjöåsen. Regeringen kommer att fatta beslut 
om länsstyrelsens förslag och därefter kommer 
EU-kommissionen att fatta beslut om förslaget.

Brattforsen
Vid Nittälvens brantaste och mest vilda parti 
ligger Brattforsen. Det huvudsakliga naturvärdet 
inom området är Nittälvens forsar och den omgi-
vande naturskogsartade skogen.

Nittenmossen östra
Nittenmossen är ett mossekomplex med välut-
vecklade, gölrika koncentriska och excentriska 
högmossar. Den består egentligen av två kon-
centriska mossar, som ligger i Dalarnas län, och 
en excentrisk vars östra halva ligger i Örebro 
län. Naturvärdena inom området är knutna till 
mossarna och den omgivande skogen.

Nittälvsbrännan
Området ligger i Nittälvsdalen där Nittälven 
slingrar sig fram i sandiga sediment avsatta i 
ett isälvsdelta under istidens slutskede. Natur-
värdena inom området är knutna till branden 
och dess effekter på området och på flora och 
fauna.

Römyren
I det flacka landskapet på Nittälvsdeltat strax 
nordost om Salbosjön ligger en samling stora 
myrar och Römyren är en av dem. Det höga 
naturvärdet inom området grundas framför allt 
på storleken, orördheten och komplexiteten.

Salboknös
Berget Salboknös är 305 meter högt. Huvud-
saklig bergart är granit och på flera ställen går 
urberget i dagen. Områdets centrala del består 
av en storblockig och svårframkomlig rasbrant 
med mycket gammal och relativt orörd tallskog. 
Naturvärdet inom området består i den unika 
blockigheten och skog med naturskogskvalite-
ter.

Uttertjärnsberget
Området består huvudsakligen av barrnaturskog 
(i form av tallbrännor) och naturskogsartad barr-
skog med äldre brandpåverkan. Där ingår även 

refugial granskog i försumpade lägen. Naturvär-
det består främst i de naturskogsfragment som 
finns i området. Tallbrännor med gott om gamla 
tallöverståndare av grov dimension är förmodli-
gen unika i denna del av länet - även de lövrika 
brännorna samt Uttertjärnsbergets sydöstbrant 
med inslag av lind är mycket speciella.

Övre Nittälvdalen
Nittälvsdalen är sedan länge känd för sin natur-
skönhet och sina stora naturvärden knutna till 
landformerna, naturtyperna, floran och faunan. 
Området utgörs av en ca två och en halv kilo-
meter lång sträcka av Nittälvsdalen med omgi-
vande strand- och sluttningszoner.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bin-
dande styrmedel som regleras med stöd av 5 
kap. MB och beslutas av regeringen. De anger 
den lägsta godtagbara miljökvalitet som män-
niskan eller miljön anses tåla. I dag finns MKN 
för utomhusluft, olika föroreningar i fisk- och 
musselvatten, omgivningsbuller samt för vat-
tenförvaltningen. Kommunen är ansvarig för att 
miljökvalitetsnormerna följs.

Utomhusluft
För utomhusluft finns MKN vad gäller kväve-
dioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. När det gäller utom-
husluft brukar det vara minst skillnad mellan 
normer och uppmätta halter av luftföroreningar, i 
kommuner likt Ljusnarsberg, för partiklar, ben-
sen och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast 
normerna för partiklar och bensen och i andra 
hand för kvävedioxid.

I Ljusnarsberg finns inga särskilda mätningar 
gjorda. Utifrån mätningar i andra liknande kom-
muner och med beaktande av centralortens 
topografi, det utbyggda fjärrvärmenätet och 
trafikmängderna har en objektiv skattning gjorts 
att nivåerna ligger under miljökvalitetsnormerna.

Av de faktorer som är lättast att påverka har 
trafikmängden störst betydelse. Den enskilt 
mest effektiva åtgärden för att reducera halten 
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partiklar bör, enligt olika försök, vara att minska 
dubbdäcksanvändningen.

Fisk- och musselvatten
Det finns inga sjöar eller vattendrag inom kom-
munen som ingår i Naturvårdsverkets förteck-
ning över fisk- och musselvatten som ska 
skyddas.

Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, så-
som de i dag är formulerade, gäller egentligen 
bara skyldigheten att kartlägga och upprätta 
åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.

Vattenförvaltning
Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behand-
las alla yt- och grundvatten. Inom vattenförvalt-
ningen har en klassning av alla sjöars och vat-
tendrags ekologiska samt kemiska status gjorts 
och miljökvalitetsnormer har antagits. Vidare 
har en klassning gjorts och miljökvalitetsnormer 
antagits för alla grundvattens kemiska och kvan-
titativa status.

Målet var att normen god status skulle ha upp-
nåtts till år 2015 och att statusen inte får försäm-
ras. För vissa vattenförekomster har tidpunkten 
för statusen skjutits fram till år 2021 eller 2027.

Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag 
överlag god till måttlig ekologisk status, men 
några enstaka vattendrag och en sjö, Stora 
Avlången, uppnår i dagsläget otillfredsställande 
ekologisk status. Vad det gäller den kemiska 
statusen uppnår inga sjöar eller vattendrag i 
kommunen god kemisk status. Detta beror på 
att gränsvärdet för kvicksilver, vilket i nuläget 
överskrids i alla ytvattenförekomster i landet. 
Den kemiska och kvantitativa statusen är däre-
mot god i samtliga grundvatten i kommunen.

Bostäder
Bostadsmarknaden i Ljusnarsbergs kommun 
har under många år präglats av en minskning 
av folkmängden, vilket har lett till stora vakanser 
och rivningar av flerbostadshus. Kommunen har 
haft avtal med bostadsakuten och Statens bo-

stadsomvandling, SBO, som har gjort ett flertal 
insatser för att balansera en marknad med ett 
stort överskott på bostäder. Att sälja småhus 
i kommunen är och har länge varit förknippat 
med tidsmässigt utdragna processer och låga 
försäljningspriser.

De senaste två åren har folkmängden i kom-
munen ökat tack vare en stor inflyttning från 
utlandet vilket har medfört en ökad efterfrågan 
på bostäder. I dagsläget finns endast ett par 
lediga lägenheter inom allmännyttan, vilket kan 
jämföras med 30 lediga lägenheter vid årsskiftet 
2012/2013.

Bostadsbestånd
Majoriteten av bostadsbebyggelsen i Ljusnars-
bergs kommun finns i centralorten Kopparberg. 
Därutöver finns bostadsbebyggelse främst i tät-
orterna Ställdalen, Ställberg och Högfors samt i 
småorter såsom Mossgruvan, Basttjärn, Hörken 
och Lerviken.

I kommunen finns sammanlagt drygt 2 700 bo-
städer varav majoriteten, drygt 1 700 bostäder, 
utgörs av småhus. Av dessa är de flesta ägan-
derätter, men det finns även småhus i form av 
både hyres- och bostadsrätter.

Vidare finns det omkring 800 lägenheter i fler-
bostadshus i kommunen, varav majoriteten är 
hyresrätter. Kommunens allmännyttiga bostads-
bestånd omfattar i dag 308 hyresrättslägenheter 
i flerbostadshus samt i småhus i Kopparberg, 
Bångbro och Ställdalen. Dessa utgör knappt 
38 procent av den totala hyresrättsmarknaden i 
kommunen.

Flerbostadshus i Kopparberg
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I kommunen finns även närmare 130 platser i 
särskilda boenden såsom bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Samtliga av 
dess är hyresrätter.

Inom kommunen finns ett flertal fritidshus. De 
flesta finns i anslutning till någon sjö eller i när-
heten av Gillersklack.

Kommunen äger, förutom det allmännyttiga bo-
stadsbeståndet, också ett knappt trettiotal lediga 
tomter runt om i kommunen varav omkring tio 
stycken i vattennära lägen. Någon tomtkö finns 
dock inte i kommunen och nyproduktionen av 
bostäder är i stort sett obefintlig.

Planlagda områden
Planberedskapen när det gäller bostäder är god 
inom kommunen, dels på grund av detaljplaner 
som ännu inte har genomförts och som en följd 
av de rivningar som har genomförts. Uppskatt-
ningsvis finns möjlighet att uppföra ca 200 nya 
bostäder i kommunen.

Det är främst i stationsorterna Kopparberg och 
Ställdalen som kommunen har planlagda områ-
den för bostäder med lediga byggrätter.

Inom Kopparbergs tätort finns i dag sammanlagt 
ca ett femtiotal lediga byggrätter för friliggande 
småhus och i området Riggards finns byggrätter 
för radhus samt kedjehus.

I Ställdalen finns ca ett tjugotal lediga byggrätter 
för friliggande småhus.

Bostadsbehov
Kommunen anser att det är underskott på bo-
stadsmarknaden i kommunen som helhet och i 
centralorten, men överskott på bostadsmarkna-
den i kommunens övriga delar.

Efterfrågan på villatomter är liten och antalet le-
diga byggrätter inom planlagda områden anses 
i dagsläget vara tillräckligt. Däremot saknas till-
gänglighetsanpassade lägenheter för äldre och 
personer med funktionsnedsättning i bostadsbe-
ståndet. Vidare finns i dagsläget ett stort behov 
av bostäder för nyanlända och asylsökande.

Dessutom finns i dag inga lediga byggrätter 
för flerfamiljshus inom varken Kopparberg eller 
Ställdalen.

Bostäder i Kopparberg

Enbostadshus i Kopparberg

Verksamheter
Arbetsplatser, handel och servicenäringar utgör 
viktiga delar i ett fungerande och välmående 
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samhälle. De är viktiga för samhällsekonomin 
och inte minst för sysselsättningen. De skapar 
naturliga mötesplatser för människor och är helt 
enkelt nödvändiga för vår överlevnad.

Kopparberg är kommunens servicecentrum 
både vad gäller offentlig och kommersiell ser-
vice.

Offentlig service
Offentlig service såsom skolor, vård och omsorg 
är i dag i princip helt koncentrerad till centralor-
ten Kopparberg.

I kommunen finns i dagsläget två förskolor, 
Åstugan i Ställdalen och Garhyttans förskola i 
Kopparberg. I Kopparberg finns också kommu-
nens två grundskolor, Garhytteskolan med verk-
samhet för årskurs F-2 och Kyrkbacksskolan 
med verksamhet för årskurs 3-9. Ljusnarsbergs 
kommun bedriver ingen gymnasieutbildning 
utan köper istället utbildningsplatser av om-
kringliggande kommuner och friskolor. Däremot 
finns kommunal vuxenutbildning (Komvux) och 
svenska för invandrare (SFI) i Kopparberg. När-
maste universitet finns i Örebro.

I kommunen finns tre särskilda boenden, Kop-
pargården, Solgården och Treskillingen, med 
sammanlagt 123 lägenheter. I Kopparberg, i 
anslutning till Koppargården, ligger kommunens 
vårdcentral. Närmaste sjukhus finns i Lindes-
berg. Kommunens bibliotek finns i Kopparberg.

Kommersiell service
Dagligvaruhandel och annan kommersiell 
service i Ljusnarsbergs kommun är i stor grad 
koncentrerad till Kopparberg. Handeln känner 
av konkurrensen från större orter med högre 
utbud och i dag finns det därför gott om lediga 
butikslokaler i bl.a. Kopparberg.

I utkanten av centrala Kopparberg finns bygg-
handel, handel med båtar samt en lågprisbutik. 
Dessutom finns ett par servicenäringar etable-
rade längs riksväg 50.

Näringsliv
I Ljusnarsbergs kommun finns runt 300 regist-
rerade företag. Näringslivet i kommunen har sin 
bas i tillverkningsindustrin och domineras av två 
större företag, Kopparbergs Bryggeri AB i utkan-
ten av Kopparberg samt Ahlstrom Ställdalen AB 
i Ställdalen. Båda företagen har en god tillväxt 
och är verksamma inom två skilda branscher. 
De flesta andra företagen i kommunen har färre 
än fem anställda.

Näringslivet i kommunen står sig bra i olika na-
tionella jämförelser. Utvecklingspotential finns i 
att öka antalet anställda i befintliga företag samt 
öka nyföretagandet. Branschbalansen visar 
dock att Ljusnarsbergs kommun har en svag 
företagsstödjande sektor.

I kommunen finns även fem beviljade konces-
sioner för mineralutvinning, varav samtliga är 
undersökningskoncessioner. Dessa finns vid 
kommungränsen till Grängesberg, Kringelmos-
sen, Rundberget, Wigström och Yxsjön.Kopparbergs vårdcentral

Kommersiell service i centrala Kopparberg
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Turism
Ljusnarsbergs kommun erbjuder ett rikt friluftsliv 
med många naturupplevelser. Som besökare 
kan man välja på olika boendeformer med när-
het till skog, natur och vatten. I närområdet finns 
god tillgång på kanot- och vandringsleder.

I kommunen finns ett antal företag inom besöks-
näringen, geografiskt utspridda inom kom-
munen. Friluftsanläggningen Klacken, en bit 
norr om Kopparberg, har skidbacke, badhus, 
restaurang, konferenslokaler, camping, stugor 
och rum för övernattning.

I Bångbro ligger Bångbro herrgård med rum för 
övernattning och konferenslokaler.

Vid Stjärnfors camping, ca sex kilometer söder 
om Kopparberg, finns camping, stugor och café. 
Silverhöjdens camping ligger i norra delen av 
kommunen vid sjön Södra Hörken, på gränsen 
till Dalarna. Inom området finns camping och 
stugor.

Även vid Finngården Rikkenstorp, ca 30 ki-
lometer norr om Kopparberg, finns stugor att 
hyra. Gården brukas ekologiskt och har bl.a. en 
gårdsbutik och en finnmarksutställning.

Ställbergs gruva, ca 13 kilometer norr om Kop-
parberg, drivs av en scen- och konstgrupp som 
en arena för samtida konst med bl.a. festivaler 
och utställningar.

Vid sjön Ljusnaren, ca fem kilometer väster om 
Kopparberg, finns operahuset Opera på Skäret. 

Här hålls sommartid konserter och opera. Dess-
utom kan man åka veterantåg till operahuset 
från Stockholm.

Planlagda områden
Planberedskapen när det gäller verksamheter 
är god inom kommunen, främst på grund av 
detaljplaner som ännu inte har genomförts.

Det är främst i Kopparberg som kommunen 
har planlagda områden för verksamheter med 
lediga byggrätter.

Inom Kopparberg och Bångbro finns i dag drygt 
sex hektar lediga byggrätter för industri i områ-
det Dalskogen.

Jordbruk
Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för ett le-
vande och öppet landskap. Ungefär en procent 
av kommunens landareal utgörs av åkermark.

Åkermarken är framförallt koncentrerad till 
sydöstra delen av kommunen. Det är främst vid 
Garhytteåns och Rällsälvens dalgångar som 
det finns åkermark. Här återfinns jordar som har 
bättre bördighet än vad som i övrigt är fallet. Nå-
got egentligt slättlandskap med jordbruksbygd 
finns däremot inte i kommunen.

Skogsbruk
I Ljusnarsbergs kommun dominerar skogen som 
naturtyp. Närmare 90 procent av kommunens 
landareal utgörs av produktiv skogsmark. Den 
består huvudsakligen av barrskog med inslag 
av myrmarker. I stort sett all skog som finns i 

Kopparbergs Bryggeri AB

Opera på Skäret
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kommunen är påverkad av människan och då 
framför allt i samband med malmhanteringen 
som var omfattande. Det finns däremot områ-
den som fått stå orörda längre perioder och har 
värden som naturskog. Dessa områden åter-
finns oftast där försvårande omständigheter för 
skogsbruket funnits, såsom branter och raviner.

Den lilla delen lövskogar som finns hittar man 
framför allt i dalgångarna i söder samt i slutt-
ningslägen med rörligt grundvatten och företrä-
desvis i närheten av ängs- samt betesmarker. 
Ädellövträd förekommer mycket sparsamt och 
finns bl. a. vid Storhöjden och i kommunens 
sydöstra del. Sumpskogar av olika typer är 
däremot relativt vanliga, framför allt i mellersta, 
västra och nordöstra delarna av kommunen.

Ur växtgeografisk synpunkt tillhör Ljusnarsbergs 
kommun den norra barrskogsregionen.

Ägarförhållandet av skogsmarken karaktäri-
seras av enskilda markägare och några större 
aktörer såsom Bergvik Skog m.fl. Skogsbruket 
har till stor del lagt om från att vara en nästan 
uteslutande produktionsinriktad verksamhet till 
att vara en verksamhet som tar hänsyn till de 
natur- och kulturvärden som finns i skogarna.

Det finns omkring 60 registrerade skogsföretag 
i Ljusnarsbergs kommun. De allra flesta företa-
gen förvaltar skog, medan närmare ett tjugotal 
företag bedriver skogsentreprenad.

Kommunikationer
Med kommunikationer menas alla de olika 
trafiknät och stråk som på olika sätt används 
för transport av människor och gods. Det kan 
exempelvis vara vägar, järnvägar, gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik.

I dagsläget kan pendling till arbete, utbildning 
samt natur- och kulturupplevelser i Ljusnars-
bergs kommun ske med bil, tåg och buss.

Vägar
Via vägnätet är förbindelserna goda till, från och 
inom Ljusnarsbergs kommun. Riksväg 50, även 
kallad Bergslagsdiagonalen, mellan Söder-

hamn och Jönköping genomkorsar kommunen 
i nord-sydlig riktning.  Riksväg 63 mellan Karl-
stad och Falun ansluter i sydväst kommunen 
med Värmlans län. Via länsväg 233 når man 
riksväg 68 öster om kommunen. Dessa vägar 
utgör, tillsammans med järnvägen, kommunens 
”livsnerv”.

Inom kommunen finns statliga, kommunala och 
enskilda vägar. Vissa av de enskilda vägarna 
får statligt eller kommunalt bidrag för driften av 
vägarna.

I dagsläget saknas laddinfrastruktur för elfor-
don, såsom laddstationer eller laddstolpar, inom 
kommunen. Detta medför att kommunens invå-
nare och företagare samt genomresande inte 
kan ladda sina elfordon inom kommunen.

Tillståndspliktig zon
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader el-
ler anläggningar som kan inverka på trafiksäker-
heten ska uppföras inom den tillståndspliktiga 
zonen, det s.k. byggnadsfria avståndet enligt 47 
§ väglagen. Den tillståndspliktiga zonen sträcker 
sig generellt 12 meter från den allmänna vägens 
vägområde. Utmed de flesta större vägar har 
zonen utökats efter beslut från länsstyrelsen. I 
Ljusnarsbergs kommun gäller utökad tillstånds-
pliktig zon utmed riksväg 50, riksväg 63 och 
länsväg 233, där zonen sträcker sig 30 meter 
från vägområdet. Länsstyrelsens tillstånd krävs 
inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett 
bygglov.

Väg inom kommunen
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Järnvägar
Bergslagsbanan med sina två järnvägar sam-
manbinder kommunen med Gävle i nordost och 
Kil i sydväst.

Tågförbindelserna är goda med bra turtätheter 
och stopp i både Kopparberg och Ställdalen. 
Inom en timmes resväg med Tågkompaniet 
eller Tåg i Bergslagen når man Borlänge i norr 
och Örebro i söder. I Kopparberg och Ställdalen 
finns goda parkeringsmöjligheter i närheten av 
resecentrum respektive järnvägsstationen. Möj-
ligheten att resa med tåg västerut mot Hällefors 
är däremot mer begränsad med få avgångar.

Bergslagsbanan möjliggör järnvägstransporter 
till två av Sveriges största hamnar, hamnen i 
Gävle och hamnen i Göteborg.

Gång- och cykelvägar
Separat gång- och cykelvägnät finns främst i 
Kopparberg, Bångbro samt Ställdalen och där 
mellan områden och längs större vägar. Vidare 
finns en separat gång- och cykelväg längs delar 
av länsväg 792 och 795.

I övriga delar av kommunen sker gång- och 
cykeltrafik i form av s.k. blandtrafik, dvs. ute i 
gatumiljön.

Kollektivtrafik
Region Örebro län ansvarar för länets busstra-
fik, vilken körs under varumärket Länstrafiken. 
Från Kopparberg finns direktförbindelser med 
buss till bl.a. Örebro, Lindesberg, Hällefors och 
Ludvika. Busstrafiken både söderut, mot Öre-
bro, och norrut, mot Ludvika, är av mycket stor 
betydelse för arbets- och studiependling, in-
köpsresor samt som matartrafik till tåg och flyg.

Resecentrum finns på Ljusnarsvägen i Koppar-
berg. Från resecentrum går dagligen tre busslin-
jer. Dessutom går det dagligen en busslinje från 
Ställdalens järnvägsstation.

Med tåg finns direktförbindelser från både Kop-
parberg och Ställdalen till bl.a. Örebro, Laxå och 
Mjölby i söder samt Borlänge, Falun och Gävle i 
norr. På uppdrag av Region Örebro län ansvarar 
Tåg i Bergslagen för att upphandla och anordna 
regional tågtrafik.

Järnvägsstationen i Ställdalen

Separat gång- och cykelväg

Tåg vid resecentrum i Kopparberg
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Flyg
Det finns flera flygplatser som är belägna inom 
drygt tre timmars bilresa från Kopparberg. De 
närmaste flygplatserna finns i Örebro och Bor-
länge, båda ligger ca 80 kilometer söder respek-
tive norr om Kopparberg.

Arlanda flygplats, Sveriges största flygplats med 
flest destinationer och många avgångar, ligger 
ca 220 kilometer från Kopparberg. Vidare ligger 
Skavsta flygplats i Nyköping ca 210 kilometer 
och Karlstad flygplats ca 140 kilometer från 
Kopparberg.

En annan närliggande flygplats är Stockholm-
Västerås flygplats i Västerås, ca 120 kilometer 
från Kopparberg.

Alla flygplatser har dagligen flera avgångar inri-
kes och utrikes samt både reguljärflyg och char-
terflyg till flera olika destinationer. Under vinter-
halvåret har de flesta flygplatserna övervägande 
fler avgångar för reguljärflyg än charterflyg.

Örebro flygplats har utvecklats till en av landets 
största för fraktflygplatser, men har också ett väl 
fungerande charterflyg och viss linjetrafik. Trots 
att flygplatsen har en förhållandevis liten mark-
nadsandel när det gäller persontransporter är 
den en viktig del av det regionala transportsys-
temet. Flygplatsen är särskilt strategiskt viktig 
för näringslivet med internationell marknad. 
Från flygplatsen kan man bl.a. resa med regul-
järflyg till Malmö och Köpenhamn.

Från Dala Airport i Borlänge kan man bl.a. resa 
med reguljärflyg till Göteborg och Malmö, men 
det finns också möjligheter att från flygplatsen 
resa på charterresor.

Digitala kommunikationer
De digitala kommunikationsmöjligheterna blir 
allt viktigare i samhället, och särskilt på lands-
bygden där tillgången till service är sämre än i 
Kopparberg. I ett alltmer digitaliserat samhälle 
utvecklas de digitala tjänsterna ständigt och nya 
tjänster växer fram vilket gör att efterfrågan på 
överföringskapacitet är stor.

I dag erbjuds abonnenter dataöverföring med 
hög hastighet, s.k. bredband, via trådlös kom-
munikation, fiber och koppartråd. Utvecklingen 
går mot att telefoni, TV och internettjänster allt 
mer kommer via samma överföring. Datakom-
munikation av god kvalitet är också en förutsätt-
ning för att kunna använda offentliga förvaltning-
ars e-tjänster.

I Ljusnarsbergs kommun är tillgången till bred-
band god och möjligheten att ansluta via fiber 
är väl utbyggd i kommunen. I dagsläget har 
närmare 70 procent av alla hushåll och närmare 
50 procent av alla företag i kommunen tillgång 
till fiber. Tillgången till trådlöst bredband är ännu 
bättre i kommunen, närmare alla hushåll och 
företag i kommunen har tillgång till detta.

Möjligheten att använda mobiltelefon förbätt-
ras successivt och inom kort kan mobiltelefon 
utnyttjas praktiskt taget var som helst inom kom-
munen. I dagsläget finns tre telemaster inom 
kommunen. Det finns dock inga radiomaster 
inom varken kommunen eller den norra delen 
av Örebro län.

Naturmiljö
Omsorgen om den fysiska miljön samt utveck-
ling och skydd av naturresurser är centrala 
frågor i kommunernas översiktliga mark- och 
vattenplanering. Det är också av stort värde att 
bevara naturmiljöer för kommande generationer.

Nedan presenteras olika skydd för naturmil-
jöer som finns upptagna i svensk lagstiftning 
och som är av betydelse för den kommunala 
mark- och vattenplaneringen. Därefter följer en 
redovisning av övriga naturmiljöer som är av 
betydelse för den kommunala mark- och vat-
tenplaneringen, men som inte finns upptagna i 
svensk lagstiftning.

Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrel-
sen eller kommunen förklaras som naturreser-
vat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgo-
dose behov av områden för friluftslivet. Ett om-
råde som behövs för att skydda, återställa eller 
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nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer 
för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat.

I Ljusnarsbergs kommun finns 16 naturreservat, 
varav Finnkullberget är ett kommunalt naturre-
servat.

Länsstyrelsen har inventerat och utvärderat 
områden som är lämpliga att bli naturreservat. 
Inom kommunen föreslår länsstyrelsen 15 nya 
områden, varav en utvidgning av tre befintliga 
naturreservat (Kaljoxdalen, Ljustjärnsskogen 
och Norra Djupdalshöjden) och tolv nya na-
turreservat (Bredsjöbäcken, Dragtjärn, Lilla 
Kroktjärnsberget, Långbroberget, Matterabäck-
en-Myllimack, Nittälven, Oxbacken, Rackar-
mossen, Rällsälven, Salboöarna, Storhöjden-
Gillermosshöjden och Älvhöjden). Länsstyrelsen 
kommer framöver att fatta beslut om förslagna 
områden.

Naturminnen
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturminne. I 
Ljusnarsbergs kommun finns två naturminnen, 
en lind vid Östra Born och en tall vid Rustorp.

Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden är små mark- och vatten-
områden som är livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda. 
Det finns två olika former av biotopskyddsom-
råde, den första innebär ett generellt skydd för 
vissa biotoper, den andra innebär att skydd för 
en biotop beslutas i det enskilda fallet.

De biotoper som är generellt skyddade i hela 
landet är alléer, källor med omgivande våtmark 
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, 
pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruks-
mark, stenmurar i jordbruksmark och åkerhol-
mar. Dessa biotoper har minskat starkt som en 
följd av rationaliserad markanvändning.

Den andra formen av biotopskyddsområde 
utgörs av enskilda biotoper som länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller kommunen kan besluta 
om, exempelvis ängar och äldre naturskogsar-
tade skogar. I Ljusnarsbergs kommun finns en-
dast biotopskyddsområden som Skogsstyrelsen 
har beslutat om. Ett beslut om biotopskydd inne-
bär att samtliga åtgärder som skadar naturvär-
dena är förbjudna. Det går att söka om dispens 
mot förbudet att skada området hos den myn-
dighet som har beslutat om biotopskyddet.

I Ljusnarsbergs kommun finns 16 biotopskydds-
områden. Dessa omfattar sammanlagt ca 63 
hektar.

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrel-
sen eller kommunen och markägare på upp till 
50 år. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla 
eller skapa områden med höga naturvärden. 
Markägaren får vanligtvis viss ekonomisk er-
sättning för de begränsningar i brukandet som 
avtalet medför.

I Ljusnarsbergs kommun finns 14 naturvårdsav-
tal, varav samtliga är tecknade av Skogsstyrel-
sen. Dessa omfattar ca 27 hektar.

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strand-
skydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden samt bevarandet av 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten.

Det generella strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsom-Allé vid Stjärnfors
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råde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet be-
sluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 
300 meter från strandlinjen, om det behövs för 
att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya 
byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder 
vidtas utan att strandskyddet upphävs eller att 
särskilt tillstånd har beviljats, s.k. strandskydds-
dispens. Särskilda skäl enligt MB krävs för att 
upphäva eller få dispens inom ett strandskydds-
område.

I Ljusnarsbergs kommun gäller i dagsläget 
endast det generella strandskyddet. Under åren 
2014 och 2015 pågick en översyn av det utvid-
gade strandskyddet i länet. Inom kommunen har 
länsstyrelsen föreslagit att Klotensjöarna och 
Salbosjön ska omfattas av utvidgat strandskydd 
på 300 meter på land respektive 100 meter i 
vatten. Länsstyrelsen kommer att ha en dialog 
med kommunen om förslaget.

sjöbäcken.

Enligt beslut av länsstyrelsen från år 2011 ska 
förbuden i 7 kap. 15 § MB inte gälla komplet-
teringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 
inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte 
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en 
tomtplats som har angetts i ett beslut om dis-
pens.

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen innehåller bl.a. bestäm-
melser om fridlysning av vilda djur och växter. 
I förordningen finns bl.a. förbud mot att döda, 
skada, fånga eller störa vilt levande djur eller 
att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom 
eller bon. Vidare finns bestämmelser mot att ta 
bort, skada eller ta frön eller andra delar från vilt 
levande växter. Vilka djur och växter som omfat-
tas av bestämmelserna framgår av bilagorna till 
förordningen.

Via inrapporteringar till Artportalen kan man få 
en indikation på om det finns djur och växter 
som omfattas av bestämmelserna inom ett spe-
cifikt område.

Det går att söka om dispens mot förbuden i 
artskyddsförordningen hos länsstyrelsen.

Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls 
eller endast obetydligt är påverkade av ex-
ploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, 
såsom större vägar, ska enligt 3 kap. 2 § MB 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt påverka områdenas karaktär. Större 
sammanhängande naturområden är viktiga för 
en livskraftig biologisk mångfald och ekologiska 
funktioner. Bevarandet av stora opåverkade 
områden är en viktig resurs för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling men även en viktig 
tillgång för rekreation och friluftsliv.

Ramsarområden
I länder som har anslutit sig till den globala 
naturvårdskonventionen Ramsarkonventionen 
kan internationellt värdefulla våtmarker pekas 
ut som Ramsarområden. Ramsarkonventionens 

Sjö i norra delen av kommunen

Vattendrag som inte finns redovisade i skala 
1:10 000 och vattendrag som är redovisade 
med enkeldragen linje i skala 1:10 000, på 
Lantmäteriets GSD-fastighetskarta i den version 
som gällde den 1 juli 2008, omfattas enligt be-
slut av länsstyrelsen från år 2008 inte av strand-
skydd. Strandskydd gäller dock fortfarande för 
de vattendrag som enligt länsstyrelsens beslut 
har höga naturvärden. I Ljusnarsbergs kom-
mun har följande vattendrag höga naturvärden 
och omfattas därför fortfarande av det generella 
strandskyddet Rällsälven, Hörksälven och Bred-
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medlemsländer har åtagit sig att peka ut sina 
värdefullaste våtmarker som Ramsarområden 
och bevara dessa områden. Till våtmarker 
räknas enligt Ramsarkonvention grunda havs-
områden, sjöar, vattendrag, myrar och fuktig 
mark som mader, sumpskog, strandängar m.m. 
De flesta av de svenska Ramsarområdena är 
utpekade som riksintressen för naturvården.

I Ljusnarsbergs kommun utgör Nittälven ett 
Ramsarområde.

Övriga naturmiljöer
Skogliga värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat 
ut särskilda landskapsavsnitt, värdetrakter, där 
skogliga värdekärnor med höga naturvärden är 
koncentrerade. Arbetet med skydd av skog prio-
riteras inom dessa områden då det inom områ-
dena är större chans att behålla naturvärden än 
i områden utanför värdetrakterna. Ljusnarsbergs 
kommun berörs av två skogliga värdetrakter, 
Rastälven-Nittälven-Svartälvens barrskog och 
Östra skogen-Stora Korslången barrskog.

Arbetet med dessa värdetrakter har gett mycket 
positiva resultat i Ljusnarsbergs kommun. År 
2015 var det ca 4,6 procent av kommunens 
produktiva skogsmark som hade strikt formellt 
skydd mot skogsbruk. Detta är dubbelt så 
mycket som medeltalet för hela länet, där 2,36 
procent har strikt formellt skydd. Av den skog 
som är skyddad i Ljusnarsbergs kommun är 
stora arealer koncentrerade till de två skogliga 
värdetrakterna. Ljusnarsbergs och Hällefors 
kommuner sticker ut i landet, med stora sam-
manhängande landskap av skyddad skog. 
De stora vildmarksområdena, med värdefulla 
skogar, sjöar och älvar, kan komma att betyda 
mycket för turismen. Inom områdena finns stora 
upplevelsevärden såsom vandring, fiske och 
jakt.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden som bör prioriteras för beva-
rande, men som saknar formellt skydd i svensk 
lagstiftning. De har en nyckelroll för bevarandet 
av skogens hotade växter och djur. Samråd ska 

ske med Skogsstyrelsen innan skogsbruksåt-
gärder görs inom en nyckelbiotop.

Ett stort antal nyckelbiotoper finns inventerade, 
främst på bolagsmark. Skogsstyrelsen har re-
gistrerat 152 nyckelbiotoper på totalt 695 hektar 
i Ljusnarsbergs kommun, men fortfarande finns 
många oregistrerade nyckelbiotoper i länet.

Länsstyrelsens naturvårdsprogram
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från år 1984 
redovisas de värdefullaste naturområdena i 
länet. I Ljusnarsbergs kommun finns omkring 
ett sextiotal områden som enligt länsstyrelsens 
naturvårdsprogram har höga naturvärden, varav 
de flesta är områden med högt eller mycket 
högt naturvärde.

Ängs- och betesmarksinventeringen
Mellan åren 2002 och 2004 genomfördes en 
landsomfattande inventering av ängs- och 
betesmarker. Inventeringen var en uppföljning 
av den ängs- och hagmarksinventering som 
genomfördes mellan åren 1987 och 1991. Alla 
marker som registrerades bedömdes antingen 
som värdefulla eller möjliga att restaurera. 
Inventeringen var dock inte heltäckande och det 
kan finnas värdefulla ängs- och betesmarker 
som ännu inte är registrerade.

I Ljusnarsbergs kommun finns 52 ängs- och 
betesmarker på totalt 93 hektar, varav de allra 
flesta utgörs av betesmarker.

Ängs- och betesmarker är ovanliga och före-
kommer främst i anslutning till fåtalet åkerlappar 
som finns i landskapet. Naturvärden i odlings-
landskapet utgörs exempelvis av försvinnande 
livsmiljöer samt minskning av naturliga ängs- 
och betesmarker på grund av igenväxning. 
Detta är i sig kopplat till att det finns allt färre 
aktiva jordbruk i kommunen.

Värdefulla vattenområden natur och fiske
Ljusnarsbergs kommun är rik på sjöar och vat-
tendrag, allt från små tjärnar till större sjöar så-
som Ljusnaren och Norra Hörken. Naturvårds-
verket och Fiskeriverket har tillsammans med 
länsstyrelserna sammanställt områden med 
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Sveriges mest värdefulla sötvattenmiljöer. För 
de nationellt särskilt värdefulla natur- och fiske-
områdena som är i behov av skydd är målet att 
50 procent ska skyddas och 25 procent av de 
nationellt värdefulla områdena restaureras till år 
2010. Många av de uppmärksammade område-
na är redan i dag skyddade i naturreservat eller 
ingår i planerade reservatsbildningar.

I Ljusnarsbergs kommun finns sex uppmärk-
sammade vattenområden. Av dessa utgör 
Römyren-Nittälvsdeltat, Nittälvsdalen och Nit-
tenmossen värdefulla naturområden. Dessutom 
utgör Bredsjöbäcken, Rällsälven och Hörksäl-
ven värdefulla natur- och fiskeområdena.

Myrskyddsplan
I myrskyddsplanen för Sverige redovisas de av 
landets mest värdefulla myrar som ännu inte har 
något långsiktigt skydd. Den syftar till att ge ett 
representativt urval av landets allra mest värde-
fulla myrar ett långsiktigt skydd. Dessa avses få 
ett långsiktigt skydd. Med långsiktigt skydd kan 
avses nationalpark, naturreservat eller biotop-
skyddsområde alternativt andra skyddsformer 
som till exempel naturvårdsavtal.

I Ljusnarsbergs kommun redovisas Römyren-
Nittälvsdeltat och Nittenmossen i myrskydds-
planen. Nittenmossen är i dag helt skyddad, 
medan Römyren-Nittälvsdeltat saknar skydd.

Vattendrag

Våtmarker
Våtmarksinventeringen (VMI) är en inventering 
genomförd av länsstyrelsen med stöd från Na-
turvårdsverket. Inom VMI registreras samtliga 
hydrologiskt sammanhängande våtmarker och 
de klassificeras efter naturvärde. Våtmarkerna 
delas in i fyra klasser. Klass 1 har mycket höga 
naturvärden, klass 2 har höga naturvärden, 
klass 3 har vissa naturvärden och klass 4 sak-
nar kända naturvärden.

I Ljusnarsbergs kommun har omkring 60 våt-
marker klassificerats efter naturvärde. Av dessa 
har omkring ett trettiotal våtmarker klassifice-
rats i klass 1 eller 2, medan en våtmark saknar 
kända naturvärden. De flesta våtmarkerna som 
har klassificerats finns inom den nordöstra de-
len av kommunen.

Myr

Rikkärr
Mellan åren 2005 och 2007 genomförde läns-
styrelsen en inventering av var länets rikkärr 
finns och bedömde dem biologiskt. Vidare 
bedömdes behovet av åtgärder. Rikkärr är en 
mycket artrik naturtyp dit en speciell biologisk 
mångfald är knuten. En lång rad specialiserade 
arter är beroende av rikkärr för sin existens.

I Ljusnarsbergs kommun finns sju rikkärr, varav 
de flesta finns inom den nordöstra delen av 
kommunen.

Sumpskogar
Mellan åren 1991 och 1998 genomförde Skogs-
styrelsen en inventering av landets sumpskogar. 
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skog-
klädd våtmark. Naturtypen har stora variationer 
och erbjuder livsmiljöer för många växter och 



73

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR



74

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

djur. Sumpskog innefattar all trädbärande blöt 
mark där träden, i moget stadium, har en med-
elhöjd på minst tre meter och trädens krontäck-
ningsgrad är minst 30 procent.

I Ljusnarsbergs kommun finns drygt 450 sump-
skogar utspridda inom kommunen.

Avrinningsområden
Avrinning är det fria vattenflöde från ett område, 
som kommer från nederbörd, och som rinner 
till områdets sjöar och vattendrag. Höjdförhål-
landen och geologiska förhållanden avgör hur 
vattnet rör sig och vilket landområde som dräne-
ras till vilket vatten. Ett avrinningsområde är ett 
sammanhängande markområde där ytvattenav-
rinningen har en och samma huvudriktning.

Hela Ljusnarsbergs kommun ligger inom Norr-
ströms huvudavrinningsområde. Huvudavrin-
ningsområdena är uppdelade i avrinningsom-
råden som i sin tur är uppdelade i flera mindre 
delavrinningsområden. Ljusnarsbergs kommun 
berörs av tre avrinningsområden, Arbogaåns, 
Hedströmmens och Kolbäcksåns.

Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas den av människan på-
verkade fysiska miljön som vittnar om historiska 
och geografiska sammanhang. Ljusnarsbergs 
kommun är rik på kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer och byggnader.

Fornminnen
Fornlämningar är lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna. Dessa skyddas enligt 2 kap. KML. 
Till fornlämningar hör fornlämningsområden 
som är så stora områden på marken, sjö- eller 
havsbotten som behövs för att bevara fornläm-
ningarna och ge dem ett tillräckligt utrymme 
med hänsyn till deras art och betydelse.

I Ljusnarsbergs kommun finns flera hundra forn-
lämningar utspridda inom kommunen.

Byggnadsminnen
En byggnad som har ett synnerligen högt kultur-

historiskt värde eller som ingår i ett bebyggelse-
område med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde får förklaras för byggnadsminne av läns-
styrelsen. Bestämmelserna om byggnadsmin-
nen får också tillämpas på parker, trädgårdar 
eller andra anläggningar. Dessa skyddas enligt 
3 kap. KML.

I Ljusnarsbergs kommun finns fyra byggnads-
minnen. Dessa är Stora gården, Ställdals gård, 
Svepartorp och Tingshuset.

Stora gården

Kyrkliga kulturminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyr-
kotomter, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser är skyddade som kyrkliga kulturminnen 
enligt 4 kap. KML. Enligt KML avses kyrkobygg-
nader som är uppförda, kyrkotomter som har till-
kommit och begravningsplatser som har anlagts 

Ljusnarsbergs kyrka

före utgången av år 1939. Enligt KML avses 
med kyrkobyggnader byggnader som före den 
1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans 
gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller 
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förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av 
dess organisatoriska delar.

I Ljusnarsbergs kommun finns två kyrkor som är 
kyrkliga kulturminnen. Dessa är Hörkens kyrka 
och Ljusnarsbergs kyrka.

Värdefulla vattenområden kultur
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med 
länsstyrelserna sammanställt områden med 
Sveriges mest värdefulla sötvattenmiljöer. För 
de nationellt särskilt värdefulla kulturområdena 
som är i behov av skydd är målet att 50 procent 
ska skyddas och 25 procent av de nationellt 
värdefulla områdena restaureras till år 2010. 
Många av de uppmärksammade områdena är 
redan i dag skyddade i naturreservat och kultur-
reservat eller ingår i planerade reservatsbild-
ningar.

I Ljusnarsbergs kommun finns två uppmärksam-
made vattenområden. Hörksälven samt Garhyt-
teån genom centrala Kopparberg och Bångbro 
utgör värdefulla kulturområden.

Byggnadsinventering
Större delen av centrala Kopparberg innehåller 
bebyggelse med mycket höga kulturhistoriska 
värden och har klassats som riksintresse för 
kulturmiljövården. Bebyggelseområdet kan i 
huvudsak indelas i två delar med olika karaktär. 
Den äldsta delen utgörs av kyrkbyn med bl.a. ett 
antal stora bergsmansgårdar kring den vackra 
träkyrkan från 1600-talet och den andra delen 
utgörs av stationssamhället som växte fram när 
järnvägen kom till byn år 1872.

Bergsbruk var ända fram till mitten av 1900-talet 
den ekonomiska basen för Kopparbergs utveck-
ling och inom riksintresseområdet finns många 
intressanta lämningar från bergsbrukets olika 
epoker.

De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och 
industrimiljöerna i Kopparberg utgör en mycket 
viktig resurs för kommunens framtida utveck-
ling. Ljusnarsbergs kommun har under år 2005 
genomfört en komplett byggnadsinventering 
med fotodokumentation av all bebyggelse inom 

Kopparbergs centrala delar. I inventeringen har 
dock ingen bedömning gjorts av kulturmiljöernas 
och byggnadernas kulturhistoriska värden.

Rekreation och friluftsliv
Närhet till naturområden, aktiv fritid och friluftsliv 
är av stor betydelse för människors hälsa och 
välmående. Naturen och friluftslivet har också 
stor betydelse för ortens attraktivitet, besöksnä-
ring och stimulerar även ökad miljömedveten-
het.

Tätortsnära grönområden
Den tätortsnära naturen är ett prioriterat område 
i den svenska naturvårdspolitiken. Den har ett 
särskilt värde för rekreation och folkhälsa därför 
att den nyttjas ofta och av många. För natur-
upplevelser är det viktigt att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i kombination med frilufts- 
och kulturmiljövärden. Närheten till grönområ-
den är speciellt viktig för barn och gamla som 
har mindre möjligheter än andra att ta sig ut från 
bebyggelsen. Även skolor behöver områden i 
närheten för att kunna bedriva utomhuspedago-
gik.

Närmiljöns utformning är av stor betydelse för 
spontanidrott, särskilt för att barn och ungdomar 
ska uppmuntras samt ges förutsättningar till 
fysisk aktivitet i bostadens närhet.

Rydbergsdal

För Kopparberg och Bångbro är naturreservatet 
Finnkullberget, Ljusnarsbergs gruvfält, Orr-
backsmossen, Prästön, Funkhagen, Laxtjärn, 
Kaveltorps gruvfält och området längs Garhyt-
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teån samt Bångbro kanal stora områden som 
är speciellt viktiga för rekreation och friluftsliv. 
Förutom dessa finns många mindre parker och 
naturområden som är lokalt viktiga.

Vandringsleder
I kommunen finns flera vandringsleder. Berg-
slagsleden, som med sina 28 mil är en av Sve-
riges längsta vandringsleder, passerar genom 
kommunens södra del. I övrigt finns de flesta 
lederna i naturreservaten.

I norra delen av kommunen finns Finnstigen. 
Finnstigen är en ca två kilometer lång historisk 
stig där man får ta del av svedjefinnarnas his-
toria och liv från slutet av 1500-talet och ett par 
hundra år framåt i tiden.

Cykelleder
Ljusnarsberg har historiskt varit framgångsrik på 
landsvägscykel. Vedertaget är att det befintliga 
vägnätet används för landsvägsträning.

Cykelleden Bergslagsrundan, mellan Nora och 
Kopparberg, sträcker sig genom kommunen. I 
övrigt används bl.a. stråken Ljusnaren runt och 
Rydbergsdal som cykelleder.

Kanotleder
Kommunens många sjöar och vattendrag gör att 
det finns goda möjligheter att paddla. I kommu-
nen finns två kanotleder, Nittälven och Arbo-
gaån norra.

Badplatser
Rikedomen på sjöar och vattendrag inom kom-
munen erbjuder fina möjligheter till bad, både 
vid naturliga och anlagda badplatser. Inom 
kommunen finns tre kommunala badplatser, 
Djäkensbadet vid Ljusnaren, Norra Hörkens 
badplats vid Norra Hörken samt Sågdammens 
badplats i Ställdalen.

Bergslagsleden

Postleden sträcker sig mellan Kopparberg och 
Hällefors och knyter samman Bergslagsleden 
med Silverleden i Hällefors kommun.

I Kopparberg kan man bl.a. promenera runt sjön 
Ljusnaren samt längs lederna Ljusnarsfältet och 
Kopparstigen. Dessutom finns ett promenad- 
och cykelstråk i centrala Kopparberg, längs 
Rydbergsdal.

Djäkensbadet

Idrotts-, motions- och sportområden
Inom kommunen finns flera olika områden och 
anläggningar för rekreation och friluftsliv, såsom 
friluftsområden, idrottsplatser, elljusspår och 
golfbana. Friluftsliv och promenader är också 



78

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

en av de vanligaste fritidssysselsättningarna i 
kommunen.

En bit norr om Kopparberg ligger friluftsanlägg-
ningen Gillersklack och anläggningen Klacken. 
Vintertid är det en skidanläggning med sex 
nedfarter, fyra liftar, många kilometer längdspår 
och andra snöaktiviteter. Sommartid tillhanda-
håller anläggningen olika naturnära upplevelser 
såsom cykling, sport- och ädelfiske.

Fiske och jakt
Inom kommunen finns en mängd fiskevatten 
med de vanligaste insjöfiskarna. ”Put-and-take 
fiske” finns i flera av kommunens sjöar. Fiske-
vårdsområden finns på ett flertal platser inom 
kommunen.

I Ljusnarsbergs kommun finns även ett flertal 
skjutbanor.

Teknisk försörjning
Med teknisk försörjning menas de tekniska 
funktioner som finns i samhället såsom vatten-, 
avlopps- och energiförsörjning samt avfallshan-
tering.

Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vatten-
försörjning är i dag uppdelade på sex områden. 
Hushåll och verksamheter inom verksamhets-
områdena är anslutna till det kommunala led-
ningsnätet, medan hushåll och verksamheter 
utanför verksamhetsområdena har enskilda 
brunnar för vattenförsörjning. Inom kommunens 
verksamhetsområden finns kapacitet att ansluta 
omkring 1000 nya hushåll.

Kopparberg, Bångbro och Ställdalen försörjs 
av Finnhyttans vattenverk där vattentäkten är 
Finnhyttans grundvattentäkt, Ställberg försörjs 
av Ställbergs vattenverk där råvattnet hämtas ur 
bergborrade brunnar, medan Mossgruvan och 
Högfors försörjs av Mossgruvans vattenverk där 
råvattnet hämtas ur ett ventilationsschakt i den 
nedlagda Sköttgruvan. Vidare försörjs Bastkärn 
och Silverhöjden av Bastkärns vattenverk där 
råvattnet hämtas ur en bergborrad brunn, Yx-
sjöberg av Yxsjöbergs vattenverk där råvattnet 
hämtas ur en brunn i en grusås samt Hörken 
försörjs av Hörkens vattenverk där råvattnet 
hämtas ur en bergborrad brunn.

Inom kommunen finns i dag två vattenskydds-
områden. Det ena omfattar Finnhyttans grund-
vattentäkt och det andra omfattar Norra Hör-
kens ytvattentäkt. Ytvattentäkten Norra Hörken 
förser Grängesberg i Ludvika kommun med 
vattenförsörjning. För vattenskyddsområdena 
finns föreskrifter som reglerar vilka typer av 

Gillersklack

Vid Bergslagsvallen och Finnkullberget finns 
motionsspår som till viss del är elljusspår. Vin-
tertid prepareras delar av spåren för längdskid-
åkning.

I Ställdalen finns idrottsanläggningar och elljus-
spår i området kring Sågdammen och i området 
Hästhagen.

I Stjärnfors, söder om Kopparberg, ligger Stjern-
fors golfbana med nio hål.

Vid Bångbro turistcenter finns möjlighet att hyra 
kanot och mountainbike samt åka på kanotsa-
fari, vaska guld och fiska. I kommunen finns 
även ett stort antal anläggningar för idrott och 
motion såsom bandy- och hockeyplan, boule-
bana, bowlinghall, båthamnar, fotbollsplaner, 
friidrottsanläggning, idrotts- och motionshall, 
motocrossbana, endurospår, tennisbanor samt 
friskvårdsanläggning.



79

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

verksamheter och åtgärder som får vidtas inom 
den inre och yttre skyddszonen för området.

I dagsläget saknas en reservvattentäkt i kom-
munen. Samhällsbyggnadsförbundet Bergsla-
gen har därför gjort en översiktlig studie över 
alternativa vattentäktlägen runt Kopparberg och 
identifierat ett alternativt vattentäktsläge med 
god vattentillgång och tillfredsställande vatten-
kvalitet. Kommunen har inlett förhandlingar med 
markägaren för förvärv av marken. Tanken är att 
den nya vattentäkten ska bli huvudvattentäkt, 
medan den befintliga vattentäkten blir reservvat-
tentäkt.

Dessutom finns en mängd rullstensåsar utsprid-
da inom kommunen som utgör skyddsvärda 
grundvattentillgångar.

Spillvatten
Kommunens verksamhetsområden för spillvat-
ten är i dag uppdelade på fem områden. Hushåll 
och verksamheter inom verksamhetsområdena 
är anslutna till det kommunala ledningsnä-
tet, medan hushåll och verksamheter utanför 
verksamhetsområdena har enskilda avlopps-
anläggningar för spillvatten. Inom kommunens 
verksamhetsområden finns kapacitet att ansluta 
omkring 1000 nya hushåll.

Kopparberg, Bångbro, Sundet, Högfors, Moss-
gruvan, Ställdalen och Skäret samt Koppar-
bergs Bryggeri AB försörjs av Bångbro avlopps-
reningsverk. Silverhöjden och Bastkärn försörjs 
av Silverhöjdens avloppsreningsverk, Ställberg 
försörjs av Ställbergs avloppsreningsverk, Yx-
sjöberg av Yxsjöbergs avloppsreningsverk samt 
Hörken av Hörkens avloppsreningsverk.

Omkring 1000 fastigheter i kommunen har en-
skilda avloppsanläggningar.

Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på 
markytan. Oftast menar man vatten från hård-
gjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplat-
ser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet 
är regn eller smältvatten från snö och is. I det 
naturliga kretsloppet rinner det mesta av dag-

vattnet igenom marklagren och det tar längre 
tid för det att nå närmaste sjö eller vattendrag 
vilket i sin tur minskar belastningen på sjöar och 
vattendrag.

Kommunala ledningar för dagvatten finns bl.a. 
i Kopparberg, Bångbro och Ställdalen. Inom 
kommunen finns däremot inga dammar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Dagvattnet inom kommunen omhändertas i dag 
främst lokalt, via markinfiltration, samt till viss 
del via det kommunala dag- och spillvattennätet.

Energi
Elförsörjning
Elförsörjningen i Ljusnarsbergs kommun distri-
bueras i dag av två bolag, Ellevio AB och Väs-
terbergslagens Energi AB. Vidare har Svenska 
kraftnät två ledningar tillhörande stamnätet inom 
kommunen. Genom den mellersta och östra 
delen av kommunen sträcker sig två kraftled-
ningar med 50 kV respektive 400 kV kapacitet 
för eldistribution.

Inom och genom kommunen sträcker sig även 
det lokala nätet med 0,4 kV, 10 kV och 20 kV 
kapacitet för eldistribution.

Kraftledningar

Vattenkraft
Vattenkraften i Ljusnarsbergs kommun ägs och 
förvaltas till största delen av Mälarenergi Vatten-
kraft AB. De har i kommunen vattenkraftverken 
Krokfors kraftstation, Bångbro kraftstation, Hög-
bergsforsens kraftstation, Högfors kraftstation, 
Segerforsens kraftstation, Finnhyttans kraftsta-
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tion, Östra Borns kraftstation, Rällsälvs kraftsta-
tion, Rällså kraftstation och Stjärnfors kraftsta-
tion. Vattenkraftverken producerar sammanlagt 
omkring 24 GWh per normalår.

Fjärrvärme
Värmevärden AB producerar och distribuerar 
fjärrvärme till centrala Kopparberg. Råvaran för 
värmeproduktionen består framförallt av förnyel-
sebar energi i form av förbränning av biobräns-
le. Leveransmängden på årsbasis är omkring 
11 GWh. Fjärrvärmeleverantören har i dagslä-
get 35 anslutningspunkter mot kund. Det finns 
möjlighet att ansluta nya kunder utifrån dagens 
kapacitet och struktur i fjärvärmenätet.

Pemco Energi AB producerar och distribuerar 
fjärrvärme i Bångbro. Råvaran för värmeproduk-
tionen består framförallt av förnyelsebar energi 
i form av förbränning av biobränsle. Leverans-
mängden på årsbasis är omkring 2 GWh. Fjärr-
värmeleverantören har i dagsläget 13 anslut-
ningspunkter mot kund. Det finns möjlighet att 
ansluta nya kunder utifrån dagens kapacitet och 
struktur i fjärvärmenätet.

I dagsläget erbjuds inte fjärrkyla i varken cen-
trala Kopparberg eller Bångbro.

Vindkraft
I dagsläget finns ett vindkraftverk inom kom-
munen, inom den norra delen av kommunen. 
Dessutom finns flera större vindbruksområden 
med både befintliga och planerade vindkraftverk 
direkt norr om kommunen, i Ludvika kommun.

Avfall
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen an-
svarar för all hantering av hushållsavfall i kom-
munen.

I kommunen finns elva återvinningstationer, 
varav tre återvinningsstationer i Kopparberg 
och en i vardera Bångbro, Ställdalen, Sjärn-
fors, Hörken, Silverhöjden, Bastkärn, Högfors 
och Mossgruvan. Förpacknings- och tidnings-
insamlingen (FTI) är den organisation som 
förpackningsindustrin skapat för insamling och 
borttransport av uttjänta förpackningar och som 

ansvarar för samtliga återvinningsstationer i 
kommunen, förutom de i Sjärnfors, Hörken, Sil-
verhöjden, Bastkärn, Högfors och Mossgruvan 
som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
ansvarar för.

Återvinningsstation i Ställdalen

Förpackningar och returpapper samlas även 
upp vid återvinningscentralen Skäret i närheten 
av Kopparberg, där dessutom grovavfall och 
farligt avfall samlas in.

År 2015 antogs en avfallsplan som är gemen-
sam för samtliga samverkanskommuner, däri-
bland Ljusnarsbergs kommun. I avfallsplanen 
ligger fokus på ökad resurshållning med bl.a. 
utsortering av matavfall, minskning av avfallets 
farlighet, att se avfallet som en resurs genom 
att exempelvis införa återbruk samt att ha en 
användar- och miljövänlig avfallshantering.

Miljö, hälsa och säkerhet
Människan, miljön och samhället i sin helhet 
utsätts för många olika hot. Vissa händelser 
drabbar oss plötsligt såsom olyckor med farligt 
gods, medan annat byggs upp långsamt och 
drabbar oss först efter lång tid såsom försur-
ning. Samhället måste arbeta förebyggande, 
men samtidigt ha beredskap för plötsliga hän-
delser och gardera sig mot hotfulla händelser 
som utvecklas långsamt.

För att kunna skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle är det viktigt att ta hänsyn till nedan-
stående miljö- och riskfaktorer i samband med 
förändringar av bebyggelsen och vid beslut om 
hur mark- och vattenområden ska användas.
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Förorenade områden
Med förorenade områden menas avfallsupp-
lag samt markområden, grundvatten, ytvatten, 
byggnader och sediment som genom lokala 
utsläpp har fått påtagligt högre föroreningshalter 
än omgivningarna. Områdenas risk för hälso- 
och miljöskador klassas med hjälp av MIFO-
metoden, Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden. Risken för hälso- och/eller miljöska-
dor kring ett förorenat område är beroende av 
föroreningens farlighet, föroreningsnivå, sprid-
ningsförutsättning, områdets känslighet samt 
områdets skyddsvärde. Förorenade områden 
kan ofta behöva saneras för att inte bli en risk 
för människors hälsa eller miljön.

Inom kommunen finns enligt EBH-stödet, läns-
styrelsens databas över potentiellt eller konsta-
terade förorenade områden, flera hundra poten-
tiellt förorenade områden. De flesta av dessa är 
i dagsläget inte riskklassade men det finns bl.a. 
fyra områden i kommunen som tillhör riskklass 
ett, dvs. omfattas av mycket stor risk. Två av 
dessa områden ligger i Kopparberg, en ligger 
vid Finngruvan och det fjärde ligger utanför 
Yxsjöberg. Vidare finns ett flertal områden inom 
kommunen som tillhör riskklass två, tre och fyra.

Flera av de förorenade områdena är bl.a. på-
verkade av tidigare gruvdrift och malmhantering 
eller utgör nedlagda deponier och skjutbanor. 
Det kan även finnas förorenade områden i kom-
munen som i dag inte är kända, såsom områ-
den där förorenade massor kan ha använts vid 
utfyllnad.

Miljöfarliga verksamheter
Med miljöfarlig verksamhet menas användning 
av mark och vatten, byggnader eller anläggning-
ar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till 
mark, vatten eller luft eller annan risk för olägen-
heter för människors hälsa eller miljön. Miljöfar-
liga verksamheter regleras i MB.

Miljöfarliga verksamheter delas, beroende på 
verksamhetsslag och storlek, in i A-, B- och C-
anläggningar samt övriga s.k. U-anläggningar. 
För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödom-
stol, för B-anläggningar krävs tillstånd hos 

länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och 
C-anläggningar ska anmälas till miljö- och bygg-
nadsnämnden i kommunen.

I Ljusnarsbergs kommun utgör Ahlstrom Ställ-
dalen AB en s.k. A-anläggning. Vidare utgör 
Bångbro avloppsreningsverk och Kopparbergs 
Pigment AB B-anläggningar. Dessutom finns ett 
flertal U-anläggningar i kommunen.

Gruvhål
I Bergslagen finns rester av gruvindustrin och 
gruvbrytningen, främst i form av gamla gruvhål. 
Oskyddade gruvhål utgör en fara för människor 
och djur. I Ljusnarsbergs kommun finns flera 
hundra gruvhål.

Länsstyrelsen genomförde år 1979 en karte-
ring av gruvhål inom kommunen samt föreslog 
skyddsåtgärder för de gruvhål som innebar en 
fara. Dessutom genomförde länsstyrelsen år 
1984 en översiktlig inventering av oskyddade 
gruvhål i länet. Inventeringen ledde fram till att 
många av de gruvhål som bedömdes som mest 
kritiska åtgärdades genom stängsling.

Gruvhål inom Ljusnarsbergs gruvfält

Klimatförändringar
Människan påverkar atmosfären genom ut-
släpp av olika s.k. växthusgaser som påverkar 
jordens klimat. Klimatet håller på att förändras, 
vilket påverkar och kommer att påverka oss 
på flera olika sätt. Framför allt handlar det om 
höjda temperaturer och mer vatten i form av 
ökad nederbörd. Det handlar också om en ökad 
frekvens av extrema väderhändelser såsom vär-
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meböljor och skyfall.

Med ett varmare klimat får vi ett minskat behov 
av energi för uppvärmning samtidigt som kraven 
ökar på kylning av arbetslokaler, skolor och bo-
städer, då människors hälsa påverkas påtagligt 
av högre temperaturer, värmeböljor och torka.

Värme ökar påtagligt risken att dö för vissa 
människor såsom personer som tidigare har 
vårdats på sjukhus för KOL, psykiska sjukdomar 
och diabetes. Dessutom är äldre personer mer 
utsatta än yngre personer. Värmeböljans längd 
har också stor betydelse för vilka grupper och 
hur många personer som påverkas.

Vi kommer också att möta en stor utmaning i ett 
våtare klimat, där vi måste hantera såväl stigan-
de havsnivåer som förhöjt utflöde i landets vat-
tendrag. Dessa förhållanden kan i sin tur bidra 
till ökade risker för översvämningar, erosion, ras 
och skred.

Länsstyrelsen har tagit fram en skyfallskartering 
för Örebro län. Karteringen visar lokala flödes-
vägar och lågpunkter där vatten kan samlas 
samt flödesriktningen för vattnet. Enligt karte-
ringen finns lågpunkter inom stora delar av kom-
munen, bl.a. mellan Norra och Södra Hörken, 
på västra sidan av Olovsjön samt i Kopparberg 
och Bångbro.

Karteringen är dock översiktlig och tar bl.a. inte 
hänsyn till markens infiltrationsförmåga. Vidare 
finns inte trummor med i karteringen, vilket med-
för att lågpunkter kan skapas inom områden där 
det i verkligheten finns dränering. Karteringen 
bör därför användas som underlagsmaterial 
med stor försiktighet.

Översvämningsrisk
I Sverige orsakas översvämningar främst av 
stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från 
kraftiga regn eller snösmältning. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har re-
geringens uppdrag att förse landets kommuner 
och länsstyrelser med översiktliga översväm-
ningskarteringar över områden som kan över-
svämmas utmed landets vattendrag.

I Ljusnarsbergs kommun finns en översiktlig 
översvämningskartering för Arbogaån från 
år 2013 som visar de områden som hotas av 
översvämning när vattenflödena uppnår en viss 
nivå. Karteringen visar vattnets utbredning för 
tre olika flöden, ett 100-årsflöde, ett 200-års-
flöde och ett beräknat högsta flöde. 100- och 
200-årsflödet har klimatanpassats för att mot-
svara förväntade flöden med samma återkomst-
tid år 2098. Enligt den översiktliga översväm-
ningskarteringen ligger bl.a. delar av Ställdalen, 
Kopparberg och Bångbro inom riskområde för 
höga vattenstånd.

Vidare finns en översiktlig dokumentation som 
visar de områden som översvämmades vid vår-
floden år 1977. Den översiktliga dokumentatio-
nen baseras på uppgifter från fastighetsägare, 
flygfotografier och fotografier över översvämma-
de områden. Den översiktliga dokumentationen 
visar vattnets utbredning för flödena i vattendra-
gen, vilka vid vårfloden år 1977 var lika höga 
som eller översteg ett 100-årsflöde. Enligt den 
översiktliga dokumentationen översvämmades 
bl.a. delar av Bångbro samt områden vid Norr-
sjön, Garhytteån, Rällen, Rällsälven och Ljusna-
ren vid vårfloden år 1977.

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en 
översiktlig översvämningskartering för Ar-
bogaån från år 2015 som omfattar ett större 
område än den som MSB har tagit fram. Karte-
ringen visar vattnets utbredning för ett 100-års-
flöde. 100-årsflödet har klimatanpassats för 
att motsvara förväntade flöden med samma 
återkomsttid år 2098. Enligt den översiktliga 
översvämningskarteringen ligger bl.a. delar av 
Kopparberg och Bångbro inom riskområde för 
höga vattenstånd.

Erosion
Erosion, som är exempel på nednötning i jord-
täcket eller i berg, kan bl.a. orsakas av vind, 
rinnande vatten och vågor. Olika jordarter är 
olika känsliga för erosion. Jordarter som byggs 
upp med stora partiklar, såsom grus och sten, är 
svåreroderade medan finkornigare jordarter, så-
som sand och silt, är relativt lätteroderade. De 
allra finkornigaste jordarterna, lerorna, är dock 
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oftast ganska svåreroderade eftersom de små 
lerpartiklarna hålls ihop av s.k. kohesionskrafter.

Statens geotekniska institut (SGI) har gjort en 
översiktlig inventering av havskusterna, vatten-
drag och insjöar för erosion. Den översiktliga in-
venteringen omfattar endast landets sex största 
sjöar och större vattendrag. Inventeringen utgår 
från de erosionskänsliga jordarterna grovsand-
finsand, silt, svämsediment och fyllning. I Ljus-
narsbergs kommun omfattar den översiktliga 
inventeringen Garhytteån.

Enligt den översiktliga inventeringen finns erosi-
onsförutsättningar längs i stort sett hela Garhyt-
teån, främst p.g.a. jordarterna grovsand-finsand, 
svämsediment och silt.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom 
kommunen främst av morän och berg. Det finns 
dock några områden, främst i anslutning till 
sjöar och vattendrag, som utgörs av erosions-
känsliga jordarter.

Ras- och skredrisk
Ras och skred, som är exempel på snabba 
massrörelser i jordtäcket eller i berg, kan orsaka 
stora skador dels på mark och byggnader inom 
det drabbade området samt dels inom det ned-
anförliggande markområdet där ras- och skred-
massorna hamnar.

Länsstyrelsen gjorde år 2013 en översiktlig 
analys över områden med förutsättningar för ras 
och skred inom länet, dvs. potentiella ras- och 
skredområden. Enligt den översiktliga analysen 
finns ras- och skredrisk främst inom tätorterna 
Kopparberg och Bångbro samt längs Rällsälven 
och kring sjön Rällen i Ljusnarsbergs kommun.

Buller
Buller är alla oönskade ljud. Vanliga källor till 
buller och höga ljudnivåer är exempelvis väg-, 
järnvägs- och flygtrafik, industrier, byggnads-
arbeten samt skjutbanor. I Ljusnarsbergs kom-
mun är det främst väg- och järnvägstrafik samt 
industriverksamhet som alstrar störande buller. 
De vägar som alstrar mycket buller är främst 

riksväg 50 och riksväg 63.

Vibrationer
Vibrationer från väg- och järnvägstrafik kan 
orsaka skador på byggnader samt ge upphov 
till störningar och obehag för människor. Det 
är dock mycket sällan vibrationer från väg- och 
järnvägstrafik orsakar skador, som exempelvis 
sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda 
byggnader. Vibrationer från spårbunden trafik 
kan dock accelerera åldrandet av konstruktio-
nen. Indikationer finns om att risken för skador 
på byggnader är mycket liten vid nivåer under 
5,0 mm/s. Människor kan dock störas av vibra-
tioner vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln 
är ca 0,1-0,3 mm/s (RMS 10-100 Hz).

Markradon
I den översiktliga markradonutredningen för 
Ljusnarsbergs kommun, från 1990-talet, utgör 
den största delen av det karterade området i 
kommunen ett s.k. högriskområde för markra-
don. Utredningen är dock mycket översiktlig och 
den bör därför användas som underlagsmaterial 
med stor försiktighet.

Transporter av farligt gods
Med farligt gods menas ämnen och produk-
ter med sådana egenskaper att de kan skada 
människor, miljö, egendom eller annat gods om 
de inte hanteras rätt under transport. Genom 
Ljusnarsbergs kommun transporteras farligt 
gods på både väg och järnväg.

För transporter av farligt gods på väg har läns-
styrelsen rekommenderat särskilda s.k. trans-
portvägar. Primära transportvägar för farligt 
gods genom kommunen är riksväg 50 och läns-
väg 233. Vidare utgör riksväg 63 och länsväg 
792 sekundära transportvägar för farligt gods. I 
dagsläget finns ingen heltäckande information 
om vilka kemikalier som framförallt transporte-
ras på Bergslagsbanan genom Ljusnarsbergs 
kommun.

Elektroniska och magnetiska fält
Kring elektriska ledningar och apparater såsom 
kraftledningar, järnvägens kontaktledningar 
samt hushållsmaskiner alstras elektriska och 
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magnetiska fält i någon omfattning. Även trådlös 
kommunikationsteknik som exempelvis radiovå-
gor från mobiltelefoner och basstationer för mo-
biltelesystem, master, ger upphov till elektriska 
och magnetiska fält. Diskussioner om hälsoef-
fekter gäller främst magnetfälten som är svårast 
att avskärma. Magnetfältets styrka minskar med 
avståndet och ökar med strömstyrkan.

Utifrån elsäkerhetssynpunkt finns dessutom be-
hov av skyddsavstånd mellan spänningsförande 
ledningar och olika verksamheter.

Djurhållning
Olika former av djurhållning kan ge upphov till 
störningar i form av lukt, flugor, damning, bul-
ler från bl.a. fläktar och risken för spridning av 
allergener. Hästallergener anses särskilt starka 
varför s.k. hästgårdar nära bostadsområden kan 
behöva hanteras med särskild hänsyn.

I kommunen finns ett drygt tjugotal hästgårdar 
och jordbruk med djurbesättningar.

inom de befintliga industrierna varierar mycket 
och därför även behovet av skyddsavstånd.

Även Kopparbergs Bryggeri AB i utkanten av 
Kopparberg, fjärrvärmecentralerna i Kopparberg 
och Bångbro, kommunens fem avloppsrenings-
verk och drivmedelsanläggningarna i Koppar-
berg samt Ställdalen utgör risker och berörs av 
skyddsavstånd.

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens möjligheter att rädda liv, 
egendom och miljö beror bl.a. på insatstiden, 
dvs. tiden från det att ett larm kommer in till 
stationen till dess räddningsarbetet kan påbör-
jas. Vilken insatstid som krävs bestäms av den 
bebyggelse som finns inom det aktuella områ-
det. Omvänt kan även insatstiden styra utform-
ningen av bebyggelsen.

Ljusnarsbergs kommun ingår i Räddningstjäns-
ten Västerbergslagen, som är ett samarbete 
mellan Ljusnarsbergs och Ludvika kommuner. 
Insatstiderna är relativt korta inom hela kommu-
nen.

Vid utrymning där räddningstjänstens utrust-
ning utgör den alternativa utrymningsvägen, 
via exempelvis ett fönster eller en balkong, 
ska hänsyn tas till vad den berörda räddnings-
tjänsten har för utrustning. Räddningstjänsten 
Västerbergslagens utrustning klarar utrymning 
på högst ca 30 meter över mark, dvs. högst ca 
tio våningar. Räddningstjänsten anser dock att 
deras förmåga att kunna vara den alternativa 
utrymningsvägen endast klarar utrymning på 
högst ca tolv meter över mark, dvs. högst ca 
fyra våningar.

Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av 
kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa 
näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp 
till luft av exempelvis kväveoxider från biltrafik, 
sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till övergöd-
ning är läckage från jordbruket samt utsläpp 
från avloppsreningsverk och industrier. Ämnena 
förs i sin tur med vattendrag till sjöar och hav.

Hästgård

Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en 
god och säker miljö för exempelvis bostadsbe-
byggelse, men även för att verksamheter ska 
kunna bedrivas utan att medföra olägenheter för 
omgivningen.

I industriområdena i Kopparberg finns bl.a. ett 
skrotföretag och en betongfabrik. Dessutom 
finns bl.a. tre företag som hanterar stålprodukter 
i Bångbro industriområde samt industrier såsom 
Ahlstrom Ställdalen AB i Ställdalen. Riskerna 
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Övergödning leder till syrebrist, igenväxning, 
algblomning och ofta även till minskad biolo-
gisk mångfald. I Ljusnarsbergs kommun finns 
problem med övergödning i Norrsjön och Södra 
Hörken.

Södra Hörken

Försurning
Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir 
försurade om de utsätts för ett stort nedfall av 
svavel- och kväveoxider eller ammoniak utan att 
samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att 
neutralisera de syror som bildas. Försurningen 
påverkar den biologiska mångfalden, främst i 
sjöar och vattendrag. Försurande ämnen skadar 
även olika material vilket kan leda till skador på 
exempelvis byggnader, konstverk och fornläm-
ningar. Förutom skador på material kan männis-
kors hälsa påverkas genom att skadliga metaller 
kommer i omlopp via till exempel grundvattnet.

Försurningspåverkat vattendrag

I Ljusnarsbergs kommun finns problem med 
försurning i sjöarna Kölsjön, Simmelsjön, Stora 
Avlången och Stora Kumlan samt i vattendra-
gen Haggeån, Kumla älv, Mörttjärnsbäcken, 
Nordtjärnsälven, Sandån och Örlaxbäcken.

Närmare ett femtontal sjöar och vattendrag kal-
kas regelbundet för att motverka att försurning 
uppstår eller minska försurningspåverkan.
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Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

En översiktsplan har upprättats för Ljusnarsbergs kommun. 

Planförslaget har varit föremål för samråd mellan den 9 maj och 4 juli 
2016. 

Samråd har skett med länsstyrelsen, berörda kommuner, andra 
myndigheter, kommunens invånare och sammanslutningar samt 
enskilda i övrigt som bedömts ha väsentligt intresse av planförslaget. 

Information om samrådet har skickats ut via e-post till bl.a. myndigheter, 
grannkommuner, företag, föreningar och andra aktörer. 

Planförslaget har under hela samrådstiden funnits tillgängligt på 
biblioteket i Ljusnarsberg, Kommunhuset i Ljusnarsberg och 
Stadsarkitektkontoret i Lindesberg samt digitalt på www.bmb.se. 

Yttranden som kommit in under samrådet och kommunens kommentarer 
till dessa framgår av bilaga 1. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och 
kompletteringar av översiktsplanen samt förtydliganden av kartorna. 
Följande förändringar har gjorts av planförslaget: 

- texten om riksintressen för friluftslivet har reviderats, 
- texten om s.k. LIS-områden har kompletterats, 
- text om kommunens risk- och sårbarhetsanalys har lagts till, 
- planförslaget har kompletterats avseende lågpunkter enligt 

skyfallskarteringen, 
- texten om översvämningskarteringarna har förtydligats, 
- relevanta åtgärdsförslag i miljökonsekvensbeskrivningen har lagts till 

i planförslaget, 
- text om det regionala energi- och klimatprogrammet samt den 

regionala kulturplanen har lagts till, 
- texten om den regionala utvecklingsstrategin och den regionala 

översiktliga planeringen har reviderats, 
- texten om digitala kommunikationer har kompletterats, 
- texten om kollektivtrafik har reviderats, 
- text om de nationella transportpolitiska målen och det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet har lagts till, 
- texten om dagvatten, avfallsplanen och markradon har reviderats, 
- texten om stora opåverkade områden har förtydligats, 
- texten om elförsörjning har reviderats, 
- texten om elektroniska samt magnetiska fält har kompletterats, 
- texten om skogsbruk har ändrats avseende markägare, och 
- text om trafikmiljö har lagts till i planförslaget. 
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Texten om riksintressen för friluftslivet har reviderats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten om s.k. LIS-områden har kompletterats i detta avseende. 
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Text om kommunens risk- och sårbarhetsanalys har lagts till. 

 

 

 

Detta framgår till viss del redan i översiktsplanen och kommer att 
hanteras mer utförligt i kommande dagvattenstrategi. 

 

 

Planförslaget har kompletterats i detta avseende. Frågan kommer 
att hanteras mer utförligt i kommande dagvattenstrategi. 

 

 

 

 

Texten om översvämningskarteringarna har förtydligats. 
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Texten om översvämningskarteringarna har förtydligats avseende 
detta. 

 

 

 

Se kommentarer till respektive yttrande. 

 

 

 

 

Detta framgår redan i översiktsplanen. 
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Relevanta åtgärdsförslag i miljökonsekvensbeskrivningen har lagts 
till i planförslaget. 

 

 

 

Text om energi- och klimatprogrammet samt kulturplanen har lagts 
till. 

 

 

 

 

 

Kommunen delar länsstyrelsens syn på kulturmiljöerna. 

 
 

Kartorna har förtydligats. 
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Texten om den regionala utvecklingsstrategin har reviderats. 

 

 

Texten om den regionala utvecklingsstrategin har reviderats. 

 
Kommunen bedömer att redovisade inriktningsmål är relevanta för 
planförslaget och avser att verka för att dessa ska uppfyllas. 

 
Texten om den regionala översiktliga planeringen har reviderats. 

 

Texten om den regionala översiktliga planeringen har reviderats. 
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Detta kommer att hanteras mer utförligt i kommande riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning. 

 

 

 
 

Texten om digitala kommunikationer har kompletterats. 

 

Texten om kollektivtrafiken har reviderats. 
 

Texten om kollektivtrafiken har reviderats. 
 

Texten om digitala kommunikationer har kompletterats. 
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Se kommentarer på följande sidor. 
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Text om de transportpolitiska målen har lagts till. 

 

 

 

 

 

 
Kartorna har kompletterats med vägnummer för de större vägarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text om trafikförsörjningsprogrammet och energi- och 
klimatprogrammet har lagts till. 
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REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

  

 13 

 

 

 

 

 

Detta framgår redan i översiktsplanen. 

 

 

Detta framgår redan i översiktsplanen. 

 



 

KOMMUNALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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KOMMUNALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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KOMMUNALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Enligt länsstyrelsens kartmaterial har Södra Hörken problem med 
övergödning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOMMUNALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Se kommentarer på följande sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOMMUNALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Texten om dagvatten har reviderats. 

 

Texten om avfallsplanen har reviderats. 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Texten om markradon har reviderats. 

 

Texten om markradon har reviderats. 

 

 

Hänsyn kommer att tas till detta i den mån det är möjligt. 
Kommunen bedömer dock att en utveckling av Gillersklack är 
viktigare. 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Se kommentarer på föregående sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Planförslaget innebär att pågående markanvändning kan fortgå i 
nuvarande omfattning inom de stora opåverkade områdena. Texten 
om stora opåverkade områden har förtydligats avseende detta. 

 

Kommunen bedömer att det är tillräckligt att i planförslaget peka ut 
de större tätortsnära grönområdena i och i närheten av Kopparberg 
och Bångbro som grönområden. Skötselnivån för områdena 
hanteras i skötselplaner. 

Inga områden för ny bebyggelse eller andra åtgärder i planförslaget 
är utpekade inom biotopskyddsområden. Eventuell ny bebyggelse 
utanför utpekade områden eller andra åtgärder i eller i närheten av 
biotopskyddsområden kommer att hanteras i samband med 
eventuell planläggning, lovgivning eller tillståndsprövning. 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Texten om elförsörjning har reviderats. 

 

 

 

 

Detta överensstämmer med kommunens ställningstagande. 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Texten om elektroniska och magnetiska fält har reviderats. 

 

 

 

 

 

Hänsyn kommer att tas till detta vid efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning. 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Texten om elektroniska och magnetiska fält har kompletterats 
avseende elsäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 

 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt planförslaget ska ny bebyggelse, utanför utpekade områden, 
lokaliseras så att skogsnäringens framtida utvecklingsmöjligheter 
inte begränsas. Vidare ska kommunen generellt verka för att 
vägnätet håller hög standard. 

 

 

Kommunen kan inte inom ramen för översiktsplaneringen påverka 
ägostrukturen inom skogsnäringen. 

 

En översiktsplan hanterar inte frågor som rör offentliga 
upphandlingar. 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Texten om digitala kommunikationer har kompletterats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Planförslaget innebär att pågående markanvändning kan fortgå i 
nuvarande omfattning inom de stora opåverkade områdena. Texten 
om stora opåverkade områden har förtydligats avseende detta. 

 

 

 

 

Kommunen bedömer att Energimyndighetens utpekande av 
områden av riksintresse för anläggningar för energiproduktion, 
vindbruk, är rättvisande för att uttyda var det finns goda 
förutsättningar för vindkraft. Utifrån detta avser kommunen att i 
dagsläget ha en restriktiv inställning till nya vindkraftverk. 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Texten om skogsbruk har ändrats avseende markägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Ett av syftena med översiktsplanen är att den ska användas som ett 
politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i 
kommunen. Tanken är därför att översiktsplanen ska ligga till grund 
för bl.a. framtida investeringar inom kommunen. 

 

 

Synpunkterna noteras och delas. 

 

 

 

Planförslaget har tagits fram utifrån bl.a. kommunens styrmodell, 
inriktningsmål för översiktsplanen, relevanta nationella, regionala 
och kommunala styrdokument samt övriga 
planeringsförutsättningar. 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Text om trafikmiljö har lagts till. Frågan kommer att hanteras mer 
utförligt i kommande cykelplan. 

 

 

Kommunen håller på att ta fram en vision som ska vara vägledande 
för allt arbete inom kommunen. Visionen är i dagsläget under 
framtagande, men kommer att bifogas planförslaget så fort visionen 
är antagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Se kommentarer på följande sidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på 
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. 

 

 

 

Kommunen delar denna uppfattning. 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda inom 
kommunen. 

 

 

 

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på 
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. 

 

 

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda inom 
kommunen. 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Synpunkterna noteras. Kommunen har för avsikt att ta fram ett 
tillägg till översiktsplanen för s.k. LIS-områden. Markerade områden 
kommer att behandlas och utgöra ett av flera underlag i samband 
med den processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN                                                                                 KOMMENTARER 
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Text om trafikmiljö har lagts till. Frågan kommer att hanteras mer 
utförligt i kommande cykelplan. 

 

 

 

Översiktsplanen är inte rätt instrument om man vill begränsa 
biltrafiken. Det måste ske inom ramen för kommunens arbete med 
lokala trafikföreskrifter eller genom lagstiftning. Översiktsplanen 
tydliggör istället kommunens ambition att verka för ett långsiktigt 
hållbart resande där kollektiv-, gång- och cykeltrafik ska ges 
möjlighet att utvecklas till attraktiva alternativ. 

 

 

2016-07-22 

Isabella Lohse 

enhetschef Stadsarkitektkontoret 

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning 









Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun 

UTLÅTANDE 

En översiktsplan har upprättats för Ljusnarsbergs kommun. 

Planförslaget har varit föremål för utställning mellan den 1 september 
och 1 november 2016. 

Information om utställningen har skickats ut via e-post till bl.a. myndig-
heter, grannkommuner, företag, föreningar och andra aktörer. 

Planförslaget har under hela utställningstiden funnits tillgängligt på 
biblioteket i Ljusnarsberg, Kommunhuset i Ljusnarsberg och Stadsarki-
tektkontoret i Lindesberg samt digitalt på www.bmb.se. 

Yttranden som kommit in under utställningen och kommunens kommen-
tarer till dessa framgår av bilaga 1. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och 
kompletteringar av översiktsplanen samt förtydliganden av kartorna. Föl-
jande förändringar har gjorts av planförslaget: 

- texten om kommunens risk- och sårbarhetsanalys har reviderats, 
och 

- texten om energi- och klimatprogrammet har kompletterats. 
 
Dessutom har ett antal justeringar och kompletteringar av mer redakt-
ionell art gjorts. 

 



BILAGA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA 
YTTRANDEN UNDER 

UTSTÄLLNINGEN 
 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkterna noteras och delas. 

 

 

 

 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

  

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten om kommunens risk- och sårbarhetsanalys har reviderats. 

 

 
Detta framgår redan i översiktsplanen, i kapitlet planeringsförutsätt-
ningar. 

 

 

 

 

 
Texten om energi- och klimatprogrammet har kompletterats avse-
ende detta. 

 

Kommunen delar länsstyrelsens syn på kulturmiljöerna. Frågan 
kommer att hanteras mer utförligt i kommande kulturmiljöplan. 

 

 

 

 

 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Synpunkterna noteras. Frågan hanteras mer utförligt i riktlinjerna för 
kommunens bostadsförsörjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Se kommentarer på föregående sida. 

 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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ÖVRIGA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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ÖVRIGA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Kommunen delar denna uppfattning. 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Kommunen bedömer att områdena på östra sidan av sjön Ljusnaren 
är attraktiva för ny bostadsbebyggelse, varför de kvarstår i planför-
slaget. Kommunen har för avsikt att ta fram ett tillägg till översikts-
planen för s.k. LIS-områden. Vid framtagandet av ett sådant tillägg 
ingår bl.a. att inventera naturvärden. Synpunkterna kommer att be-
handlas och utgöra ett av flera underlag i samband med den pro-
cessen. 

 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Kommunen bedömer att områdena på östra sidan av sjön Björken 
är attraktiva för ny bostadsbebyggelse, varför de kvarstår i planför-
slaget. Kommunen har för avsikt att ta fram ett tillägg till översikts-
planen för s.k. LIS-områden. Synpunkterna kommer att behandlas 
och utgöra ett av flera underlag i samband med den processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-11-09 

Isabella Lohse 

enhetschef Stadsarkitektkontoret 

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning 
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