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FÖRORD
Storfors kommun står inför stora utmaningar, men gynnas av att ha kreativa företag,
föreningar och invånare. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg i det arbete som ska ge
oss en indikation på var vi står idag och för att staka ut riktlinjer inför vårt framtida vägval.
Översiktsplanen är inte bara den handling du har framför dig utan också ett verktyg
för vår dialog med alla aktörer i Storfors. Utvecklingen styrs av flera faktorer, som vår
framtidstro och vår förmåga till samarbete med företag, föreningar, grannkommuner med
flera. Vi ser inte alltid de möjligheter som finns i vår kommun. Tillsammans måste vi arbeta
mot en hållbar utveckling och en framtid att se fram emot. En översiktsplan ska vara
möjligheternas dokument, öppet för förändring som vi inte kan förutse idag. Jag hoppas
att vi alla får en bra dialog om Storfors framtid.

Hans Jildesten
kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
ÖVERSIKTSPLANEN
Översiktsplan 2013 omfattar hela Storfors kommun. Översiktsplanen utgår från kommunens övergripande
vision men är inriktad på mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen redovisar kapitelvis allmänna
intressen, vilka värden som finns och hur de ska bevaras och utvecklas samt problem som kan finnas.
Kartbilagorna redovisar översiktligt de olika allmänna intressena, både i form av planeringsförutsättningar och
som planförslag.
utvecklingsområden. Genom att trygga och främja
Fokusfrågor
kommunikationerna möjliggörs även utvidgning av
Fokusfrågor i Översiktsplan 2013 är långsiktig och
regionen som är en av fokusfrågorna.
hållbar utveckling, regionutvidgning, attraktiva boenden samt att kommunen ska vara en stark del i inRiksintressen
dustriregionen. Fokusfrågorna har varit en förutsättInom Storfors kommun finns riksintressen för kulturning under hela planarbetet, vid utformningen av den
miljövård, naturvård och kommunikationer. Även ett
övergripande strategiska visionen och planförslaget.
Natura 2000-område finns. För riksintressena och
Det är planeringsinsatser med bäring på fokusfrågorNatura 2000-området föreslås åtgärder som syftar
na som i första hand kommer att prioriteras framöver.
till att stärka det långsiktiga skyddet samt riktlinjer för
Främsta styrkorna som kommunen vill vidareutveckområdenas framtida utveckling.
la med koppling till mark- och vattenanvändning är
Bergslagskanalens sjösystem och vattenkontakten.
Bebyggelse
Bebyggelsen i Storfors kommun är övergripande loKommunen
kaliserad i ett stråk i sydost – nordvästlig riktning som
Storfors kommun är belägen i Värmlands län, mitt
följer sjösystemet som sträcker sig genom kommuemellan Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.
nen. Bebyggelse i samlad form finns främst i cenFolkmängden är cirka 4 300 personer. Kommunens
tralorten Storfors, men även i bland annat Bjurtjärn,
näringsliv är historiskt uppbyggt kring vattenkraften
Kyrksten, Lungsund, Lundsberg och Bjurbäcken.
samt skogen och Storfors tätort har vuxit fram
kring Storforsverken. Från att ha varit en bruksort
För bebyggelsens utveckling föreslår planförslaget
beroende av ett storföretag är näringslivet i Storfors
fyra primära utvecklingsområden som bygger på de
kommun numer sammansatt och differentierat med
styrkor och utvecklingsmöjligheter som redan finns i
små och medelstora företag inom främst verkstadskommunen. Genom att använda befintliga kommunioch industrisektorerna. Kommunen har även en stark
kationer och teknisk försörjning samt stärka underoffentlig sektor och en växande besöksnäring.
lag för service och verksamheter utnyttjas befintliga
resurser, något som även bidrar till en långsiktigt
Samverkan
hållbar samhällsutveckling. Även nio stycken utveckMellankommunala frågor för mark- och vattenanlingsområden med goda förutsättningar för attraktivt
vändningen rör främst kommunikationer och värdeboende samt ett område mellan Storfors och Lungfulla naturområden som sträcker sig över kommunsund har identifierats och märkts ut. Översyn av begränserna. Storfors kommun skapar möjligheter för
fintlig samlad bebyggelse och planlagda områden
kommunikationerna att utvecklas långsiktigt genom
ska genomföras.
att i planförslaget avsätta väg- och spårreservat samt
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Mark och vatten
Jord- och skogsbruk är viktiga näringar och stora
områden i kommunen består av glest befolkade
jord- och skogsbruksområden. Kommunen är även
rik på sjöar och vattendrag i ett sammanhängande
sjösystem. Genom sjösystemet sträcker sig
Bergslagskanalen. I planförslaget finns riktlinjer för
att ta tillvara jord- och skogsbrukets intressen vid
exploatering. Men även för vilken hänsyn jord- och
skogsbruk ska ta till naturvärden och för att minska
miljöproblem som är kopplat till att uppnå en god
vattenkvalitet. Bergslagskanalen med tillhörande
verksamheter ska bevaras och utvecklas. Det
generellt utökade strandskyddet ska ses över och
revideras. Ett stort opåverkat område i kommunens
nordvästra del har uppmärksammats där exploatering
ska ske med stor försiktighet och områdets orörda
karaktär ska bevaras.

Rekreation och friluftsliv
Storfors kommun är rik på natur som erbjuder stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. Stora tillgångar är Bergslagskanalen och de fem större vandringslederna. Enligt planförslaget ska grönstruktur
prioriteras och Bergslagskanalen med värdefulla
angränsande miljöer bevaras och utvecklas. Även
ett utvecklingsområde för rekreations-, fritids- och turismverksamhet föreslås.

Kommunikationer
De primära huvudkommunikationerna i Storfors
kommun utgörs av riksväg 26 och länsväg 237 samt
Inlandsbanan. Riksväg 26 är av riksintresse för
kommunikationer. I planförslaget avsätts väg- och
spårreservat för de primära huvudkommunikationerna. För de sekundära huvudkommunikationerna
redovisas utvecklingsområden. Även en ny koppling
föreslås mellan Storfors och Lungsund. Syftet är att
långsiktigt trygga kommunikationerna samt att skapa
möjligheter till utveckling som kan bidra till regionutvidgning.

Miljö, hälsa och säkerhet
Miljö, hälsa och säkerhet redovisar bland annat miljökvalitetsnormer, miljöskydd, miljöproblem, risker,
störningar och räddningstjänst. Planförslaget för miljö, hälsa och säkerhet anger riktlinjer för att uppnå
ett robust samhälle där olika allmänna intressen kan
samverka. Exempelvis anges riktlinjer för buller, utsläpp till luft, översvämningsskydd, vibrationer, radon
och skyddsavstånd.

Kulturmiljö
Inom kommunen är Bjurbäcken med kanal och slussar av riksintresse för kulturmiljövården. Även de regionala och kommunala kulturmiljöprogrammen uppmärksammar kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer.
För bevarande av dessa anger planförslaget att det
kommunala kulturmiljöprogrammet ska uppdateras
samt att områdesbestämmelser och detaljplaner ska
upprättas med hänsyn till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Naturmiljö
Till skydd för naturmiljön finns inom Storfors kommun
både områden uppmärksammade som riksintresse,
Natura 2000-område och naturreservat. Av riksintresse är Lungälvsmossarna och Stora mossen i Grytingeskogen. Inom kommunen finns även ett flertal djuroch växtskyddsområden. I planförslaget föreslås att
ett naturvårdsprogram som omfattar hela kommunen
ska upprättas samt att värdefulla våtmarker ska bevaras och skyddas.

SAMMANFATTNING
6

Teknisk försörjning
Under rubriken teknisk försörjning redovisas energi-,
vatten- och avloppsförsörjning men även avfallshantering och kommunikationsmaster. I planförslaget formuleras bland annat generella riktlinjer för vindkraftetableringar, dagvattenhantering och lokalisering av
master. Vidare anges att möjligheten till en reservvattentäkt ska utredas.

Fördjupningar (FÖP) av och tematiska tillägg
(TÖP) till översiktsplanen som föreslås upprättas:
-- befintlig FÖP för Storfors tätort revideras och
uppdateras, samt
-- TÖP för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
LIS-områden.
Planer/program som föreslås upprättas:
-- naturvårdsprogram,
-- trafiknätsanalys för gång- och cykelvägar,
-- uppdatering kommunala kulturmiljöprogrammet
Landskapet berättar,
-- områdesbestämmelser ska upprättas för att reglera och skydda den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen inom områdena Kungsskogen, Viggetorp och Dalen,
-- grönstrukturplan, samt
-- befintlig saneringsplan ska revideras och uppdateras.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n)
är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska utreda faktorer som kan leda till betydande
miljöpåverkan.
Enligt MKB:ns avgränsning kommer planförslaget att
medföra betydande miljöpåverkan på miljöfaktorerna biologisk mångfald, människors hälsa, växt- och
djurliv, vatten och klimatfaktorer. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att bara utreda ekologiska konsekvenser. Sociala och ekonomiska konsekvenser har inte bedömts. Miljökonsekvenserna har
bedömts utifrån två alternativ (eller scenarier), planförslaget och nollalternativet.
I planförslaget har fyra primära utvecklingsområden
för bebyggelse, nio utvecklingsområden med goda
förutsättningar för attraktivt boende samt ett utvecklingsområde mellan Storfors och Lungsund identifierats och märkts ut. Tematiskt tillägg till översiktsplanen föreslås upprättas för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen. I planförslaget avsätts väg- och
spårreservat för de primära huvudkommunikationerna riksväg 26 och länsväg 237 samt Inlandsbanan.
Översiktsplanen föreslår att ett naturvårdsprogram
upprättas som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen föreslår att en grönstrukturplan för Storfors
tätort upprättas. Även ett utvecklingsområde för rekreations-, fritids- och turismverksamheter föreslås.

Enligt nollalternativet kommer kommunens invånarantal att minska med cirka 30 personer per år. Bebyggelseutvecklingen beräknas som långsammare
än om översiktsplanen antas eftersom planförslaget
stimulerar utvecklingen med hjälp av attraktiva utvecklingsområden. Utvecklingen i kommunen kommer då troligtvis att bli mer splittrad med enstaka
exploateringar på flera olika platser. Risken är då
större för negativ påverkan på höga natur- och kulturvärden. Kommunen får även svårare att koncentrera
satsningar och genomföra gemensamma lösningar
för exempelvis vattenförsörjning, avlopp samt kommunikationer eller upprättande av områdesbestämmelser för skydd av kulturmiljön.
De planförslag som efter utredningar i miljökonsekvensbeskrivningen fortfarande bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan är bebyggelse 6, 10
och 11, 12, 13 och 17 samt kommunikationer 1.
Planförslagen bebyggelse 6 och 12 kan egentligen
inte bedömas på grund av att specifika områden för
placering av bebyggelsen inte redovisas i översiktsplanen. På grund av detta kan man dock inte heller
utesluta att det finns risk för betydande miljöpåverkan.
Förslag på åtgärder för att minska negativ påverkan
redovisas för varje planförslag och för de förslag som
kan antas medföra betydande miljöpåverkan även
förslag på uppföljning.
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LÄSANVISNING
Översiktsplan 2013 består förutom förord, innehållsförteckning och denna läsanvisning av en övergripande del
med fem kapitel som beskriver översiktsplanering i allmänhet, Storfors kommun och samverkan. Därpå följer
översiktsplanens andra del med tio kapitel som redovisar utgångsläge och planförslag för allmänna intressen.
Sedan följer miljökonsekvensbeskrivningen och avslutningsvis redovisas register och bilagor.
ÖVERGRIPANDE DEL
Vision
Här återfinns kommunens vision Gränsöverskridande
samverkan.
Fokusfrågor
Översiktsplanens avgränsning och inriktning samt
kommunens styrkor redovisas.
Planering
Under kapitlet Planering beskrivs fysisk samhällsplanering i allmänhet och de lagar som reglerar planeringen. Här redovisas även de kommunala styrdokument som påverkar planeringen och översiktsplanens
planeringsprocess. Hur framtagandet av planen skett
samt tidsplanen för planeringsprocessen.
Kommunen
Här återfinns en kortfattad allmän beskrivning av
Storfors kommun samt kommunens historia och utveckling.
Samverkan
I detta kapitel redovisas Storfors kommuns kopplingar
till omvärlden och viktiga samarbetsfrågor som delas
med de angränsande kommunerna.
UTGÅNGSLÄGE OCH PLANFÖRSLAG
Utgångsläget och planförslagen för de allmänna intressena redovisas i tio kapitel som är uppdelade efter ämne.
För varje kapitel anges först utgångsläget som är en
samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om befintliga förhållanden och pågående förändringar som
är nödvändiga förutsättningar vid all planering.
Sist i varje kapitel redovisas planförslaget som är
den slutliga avvägningen och ställningstagandet som
gjorts mellan olika allmänna intressen. Planförslaget
ger även vägledning för beslut om användningen av
mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda
miljön ska utvecklas och bevaras. Storfors kommun

ska planera och arbeta för att genomföra planförslagen som också kan ses som en prioriteringslista med
koppling till det kommunala budgetarbetet. Förslagen
i planen redovisas i punktform för att de ska vara lätta
att referera till och följa upp.
De förslag i planen som bedömts medföra en betydande negativ miljöpåverkan är skrivna med kursiv röd
text och de förslag som bedömts medföra en positiv
miljöpåverkan är skrivna med kursiv grön text. Trolig
påverkan från förslag skrivna i rött eller grönt redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Här har planförslagets direkta och indirekta betydande miljöpåverkan som identifierats, beskrivits och bedömts. Här finns också en bedömning av hur förändringarna påverkar miljötillståndet i förhållande till de
nationella miljökvalitetsmålen.
ORDFÖRKLARINGAR
Här finns förklaringar av de svåra ord som kan förekomma i texten, även om ambitionen har varit att
skriva på ett lättförståeligt språk.
BILAGOR
Under bilagor återfinns ett protokollsutdrag från kommunfullmäktiges möte där beslut om att anta översiktsplanen togs samt länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplanen.
KARTBILAGOR
Här finns tre sammanställningskartor, två som redovisar planeringsförutsättningarna och en som redovisar planförslaget.
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VISION
Storfors kommun har tillsammans med näringslivet och den statliga tillväxtdelegationen arbetat fram en vision
för kommunens strategiska utvecklingsarbete. Visionen, Gränsöverskridande samverkan, som antogs 2006 är
baserad på den omvärldsanalys som genomfördes under 2003. I mars 2010 uppdaterades visionens inriktning
och mål genom att perspektiv med strategiska mål, framgångsfaktorer och politiska effektmål fastställdes av
kommunfullmäktige.
Gränsöverskridande samverkan är en strategi för långsiktig och hållbar utveckling som innefattar samverkan
över kommungränserna. Syftet är att skapa positiva attityder till samverkan mellan individer, företag och samhälle. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling har visionen delats upp i tre strategier. Strategierna, den goda företagsmiljön, det goda livet samt det livslånga lärandet, har i sin tur brutits ner
till konkreta handlingsplaner.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN

DET GODA LIVET

Visionen baseras på att Storfors kommun ska utmärkas av positiva attityder till förnyelse och utveckling.
Den goda livsmiljön är en viktig grund för individens,
företagens och hela kommunens möjlighet att leva,
utvecklas och växa.

Översiktsplanen gynnar det goda livet genom att skapa
förutsättningar för långsiktig och hållbar utveckling.
Genom att planera strategiskt kan bebyggelsens och
kommunikationers utveckling uppnå största möjliga
nytta med minsta möjliga påverkan. I att bidra till det
goda livet ingår även att planera för aktivt föreningsliv
och rekreationsmöjligheter, spännande mötesplatser,
god service samt attraktiva boendemiljöer.

Storfors näringsliv ska kännetecknas av småföretagande med stark regional och lokal anknytning, där
gränsöverskridande samverkan står i centrum. Där
entreprenörskap, kompetensförsörjning och företagsamhet är centrala drivkrafter.

I översiktsplanen möjliggör kommunen ett attraktivt
boende med hjälp av planberedskap och genom att
uppmärksamma lämpliga utvecklingsområden. Vid
lokalisering av bostäder är, förutom attraktivitet, även
bra kommunikationer viktiga för ett långsiktigt hållbart
samhälle samt en utvidgad region.

VISIONEN I ÖVERSIKTPLANEN
DET LIVSLÅNGA LÄRANDET
DEN GODA FÖRETAGSMILJÖN
Översiktsplanen bidrar till att göra Storfors kommun
till en stark del i industriregionen genom planberedskap samt genom att uppmärksamma lämpliga utvecklingsområden. Områdena är attraktiva och varierande till både yta och läge för att uppfylla olika behov
och önskemål.
Genom samverkan och ett regionalt planeringsperspektiv kan översiktsplanen bidra till att regionen utvidgas till förmån för sysselsättningen. Detta genom
att planera för bättre kommunikationer och förkortade
restider för transporter och pendling.
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Genom att planera för bättre kommunikationer i översiktsplanen kan kommunen bidra till att höja utbildningsnivån. Detta kan ske genom att skapa förutsättningar för bättre pendlingsmöjligheter för studerande.

FOKUSFRÅGOR
Kommunens målsättning med översiktsplanen är att den ska vara ett aktivt och levande dokument.
Översiktsplanen ska användas som ett uppslagsverk med ramar för kommunens framtida utveckling, men även
visa de attraktiva möjligheter som kommunen erbjuder. Det är planeringsinsatser med bäring på fokusfrågorna
nedan som i första hand kommer att prioriteras i samhällsplaneringsarbetet framöver.

AVGRÄNSNING

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR UTVECKLING

I arbetet med översiktplanen har även beslutats att
endast frågor med koppling till mark- och vattenområden ska ingå. Därefter ska fördjupningar av översiktsplanen arbetas fram vid behov.

Långsiktig och hållbar utveckling genomsyrar hela
översiktsplanen. Lokalisering av nya bebyggelseområden, utveckling av kommunikationer och bevarande av skyddsvärda miljöer syftar till attraktiv och
hållbar samhällsutveckling och resurshushållning där
kommunens mark ska utvecklas på bästa sätt.

STYRKOR

UTVIDGA REGIONEN

Några av de styrkor med koppling till mark- och vattenanvändning som Storfors kommun vill fortsätta att
utveckla är Bergslagskanalen och vattenkontakten.
BERGSLAGSKANALENS SJÖSYSTEM
Bergskanalen är kommunens blå livsnerv och återfinns under flera kapitel i översiktsplanen. Den är ett
mycket attraktivt friluftsområde för kommunens invånare och turister. Bergslagskanalen erbjuder rekreation och aktiviteter året runt. En del av Bergslagskanalen, Bjurbäcken, är dessutom av riksintresse för
kulturmiljövården.
VATTENKONTAKTEN
Storfors kommun är rik på sjöar och vattendrag.
Dessa ger möjligheter för många att bo naturskönt
med nära kontakt till vatten, både tätortsnära och på
landsbygden. För att möjliggöra detta uppmärksammar översiktplanen utvecklingsområden lämpliga för
bostadsbebyggelse i vattennära områden.

FOKUSFRÅGOR

Storfors kommun vill verka för att regionen ska utvidgas och avstånden minskas. Detta sker främst genom att förbättra kommunikationerna, både fysiska
(till exempel vägar, järnvägar) och digitala (exempelvis bredband, telefontäckning). Ett annat sätt är att
öka det mellankommunala samarbetet för att på så
sätt bli mer effektiva. Storfors kommun ska tillsammans med sina grannkommuner arbeta över de administrativa gränserna och tillvarata styrkor och avhjälpa svagheter.
ATTRAKTIVT BOENDE
Det attraktiva boendet med fler boendealternativ och
bra service är avgörande för befolkningsutvecklingen. Det attraktiva boendet är en viktig del i utvidgningen av regionen då kommunen genom att skapa
förutsättningar för attraktivt boende kan öka tillgängligheten och utbytet av exempelvis arbetskraft i regionen. Attraktivt boende med bra service gynnar även
tillgången till kompetent arbetskraft.
STARK DEL I INDUSTRIREGIONEN
För att bli en stark del i industriregionen krävs förbättrade kommunikationer för att öka tillgängligheten.
Goda kommunikationer möjliggör inte bara för företagens transporter utan även för utbildning av arbetskraft och arbetskraftspendling.

Utifrån kommunens vision och styrdokument har
översiktsplanen arbetats fram med fyra tongivande
och övergripande frågor som redovisas nedan.

FOKUS
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PLANERING
Fysisk planering och planer är kommunens instrument för att skapa ett hållbart samhälle som kan möta framtida
behov. Översiktsplan, fördjupning av översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser är de olika former av
fysiska planer som kommunen kan arbeta med.

ÖVERSIKTSPLANERING I STORFORS

TIDSPLAN (preliminär)
arbetet startar		

ÖVERSIKTSPLAN 1990
Den översiktsplan som är gällande tills dess att denna plan vinner laga kraft är Översiktsplan Storfors
kommun och som antogs 1990-10-15 av kommunfullmäktige.
ÖVERSIKTSPLAN 2013
Kommunen har arbetat aktivt med visionen Gränsöverskridande samverkan och har även genomfört
en omvärldsanalys. Analysen visade att attraktivt
boende och kommunikationer är viktiga inriktningsområden för kommunen som även är viktiga i den
översiktliga planeringen. I samband med visionsarbetet gav kommunens politiker år 2006 ett förnyat
uppdrag om att återuppta översiktsplanearbetet och
en arbetsgrupp formades. Arbetet startades upp med
samverkan från Filipstads kommun. Arbetet avstannade dock igen 2007 och upphandling av konsult för
framtagandet av en ny översiktsplan skedde under
hösten 2007 och nystart av arbetet i januari 2008.
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jan 2008

avgränsningssamråd MKB		

juni 2011

samråd			

mars 2012 - juni 2012

utställning			

okt 2012 - dec 2012

godkänd av KS		

13 mars 2013

antagen av KF		

11 apr 2013

laga kraft			

14 maj 2013

ÖVERSIKTSPLANERING
Översiktsplanen är kommunens övergripande plan
för mark- och vattenområden. Planen omfattar hela
kommunens yta och visar hur bebyggelsemiljön kan
utvecklas och bevaras. Den är inte juridiskt bindande
för enskilda och myndigheter utan vägledande för efterföljande beslut.
Översiktsplanen har flera vikiga funktioner. Den kan
användas som ett politiskt handlingsprogram för den
kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att
förenkla och effektivisera plan- och bygglovsärenden
samt vara en överenskommelse mellan staten och
kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande. Allmänna intressen
samt miljö- och riskfaktorer som ligger till grund för
ställningstaganden om användningen av mark och
vatten ska bland annat redovisas. Utöver lagregleringen styrs innehållet även av politiska beslut som
kommit till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldokument och liknande på nationell, regional och lokal nivå.
PLANERINGSPROCESSEN
Genom planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter
beaktas. Målet är att samhället ska vara hållbart ur
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

vinner den istället laga kraft när överklaganden slutgiltigt prövats och avslagits alternativt omarbetats
och antagits på nytt utan överklagan.
AKTUELL ÖVERSIKTSPLAN
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Vid en aktualisering tar kommunfullmäktige ställning till om översiktplanens intentioner är aktuella
med hänsyn till nya förutsättningar. Om översiktsplanen anses aktuell innebär det att ingenting händer.
Om den anses inaktuell kan revidering av planen ske
eller en ny plan upprättas.
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
För att tillgodose behovet av en högre detaljeringsnivå kan en fördjupning av översiktsplanen upprättas för begränsade områden. För en fördjupning av
översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och
förfarande som för den kommunomfattande planen.
Områden som det kan vara lämpligt att upprätta en
fördjupning av översiktsplanen för är exempelvis tätorter eller mark- och vattenområden med särskilda
förutsättningar.

LAGSTIFTNING

Det finns inga formella krav på att upprätta ett program för översiktsplanen. Ett program kan dock underlätta för planarbetet genom att utgångspunkter,
inriktning och mål definieras tidigt.

De bestämmelser som reglerar fysisk planering finns
upptagna i miljöbalken (MB, SFS 1998:808) samt
plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900).

Samrådets syfte är att ge möjlighet till insyn och påverkan samt att förbättra beslutsunderlaget. Under
samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt förslagets innebörd och konsekvenser redovisas.

MILJÖBALKEN

Innan översiktsplanen antas ska kommunen ställa ut
planförslaget under minst två månader. Utställningen ger tillfälle för statliga myndigheter, kommunens
medborgare med flera att reagera på de ändringar
som genomförts sedan samrådet.

Miljöbalken ska tillämpas så att:
-- människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av
föroreningar eller annan påverkan,
-- värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och
vårdas,
-- den biologiska mångfalden bevaras,
-- mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så
att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

Kommunstyrelsen (KS) godkänner översiktsplanen
innan kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om antagande. Tre veckor efter att det justerade protokollet har anslagits vinner översiktsplanen laga kraft om
ingen överklagar. Om översiktsplanen överklagas

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
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--

återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp
uppnås.

MILJÖKVALITETSMÅL
NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

PLAN- OCH BYGGLAGEN
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om
planläggning av mark och vatten samt byggande.
Plan- och bygglagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.
Plan- och bygglagens 3 kap. anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen ska ange vilka allmänna intressen som bör beaktas vid planläggning,
prövning av lov enligt plan- och bygglagen eller som
bör vägas in vid andra beslut som avser mark- och
vattenanvändningen. Enligt plan- och bygglagen ska
översiktsplanen även redovisa hur kommunen planerar att tillgodose de riksintressen som finns inom
kommunens gränser.

PLANERING
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Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som i huvudsak ska vara uppfyllda år 2020.
Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Dessa miljökvalitetsmål
utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och
strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de
stora miljöproblemen. Naturen behöver dock tid för
att återhämta sig och i några fall kommer vi inte att
hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs. Teknikutveckling kan bidra till att lösa några av problemen men det kan också behövas
mer genomgripande samhällsförändringar. I Storfors
kommun berörs 14 av de 16 miljökvalitetsmålen.
Miljökvalitetsmålen syftar till att:
-- främja människors hälsa,
-- värna den biologiska mångfalden och naturmiljön,
-- ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena,
-- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, samt
-- trygga en god hushållning med naturresurserna.

Det 16:e miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
stadgar att ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas”.
REGIONALA MILJÖMÅL
Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll i miljömålsarbetet som regionala miljömyndigheter. Länsstyrelserna har därmed ansvar
för att regionalt anpassa, precisera och konkretisera
alla miljökvalitetsmål förutom Levande skogar som
Skogsstyrelsen har ansvar för. Länsstyrelserna och
Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål
för sina län. De har i och med det också ett ansvar för
att följa upp och utvärdera de regionala miljömålen
och det regionala miljömålsarbetet.
LOKALA MILJÖMÅL
Kommunerna 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- och folkhälsomålen. Kommunerna har flera betydelsefulla uppgifter i
arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom
sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sin egen verksamhet. Lokala mål, prioriteringar, åtgärdsstrategier, och kommunal samhällsplanering kan ge ramar och underlag
för miljöarbetet på lokal nivå.
För Storfors kommun finns inga antagna lokala miljömål.

MILJÖMÅLSARBETE I STORFORS
För att uppnå tydlig fokus i miljömålsarbetet ska prioriteringar göras bland de regionala miljömålen.

STYRDOKUMENT
Flera olika handlingar på olika nivåer, internationellt,
nationellt, regionalt och lokalt, rör den kommunala
fysiska planeringen. Inom kommunen finns ett flertal
olika dokument som anger riktlinjer, mål och åtgärder
för olika frågor och verksamheter. Oftast är planerna
och programmen inriktade på ett ämne, fråga eller
område till skillnad från översiktsplanen som har en
övergripande helhetssyn. Följande styrdokument i
kommunen har koppling till översiktsplanen:
Aktuella planer och program
Klimat- och energiplan		
Risk- och sårbarhetsanalys		
Handikappolitiskt program		

Antagen
2012
2008
2005

Planer och program som
bör revideras/upprättas		
Antagen
Vision 2015				2006
Omvärldsanalys (uppdat. p. g.)
2003
Saneringsplan (VA)			2003
Kulturmiljöprogram			1992
FÖP Storfors centrum			
1988
Naturvårdsprogram			saknas
Grönstrukturplan			saknas
TÖP LIS-områden			saknas

MEDBORGERLIGT INFLYTANDE
Plan- och bygglagen poängterar starkt vikten av att
medborgarna får chansen att påverka innehållet i
översiktsplanen. Programmet och den färdiga översiktsplanen ska gälla för hela kommunen och därmed
också för alla som bor i den. Genom samråd och utställning i olika faser av planarbetet ges medborgarna möjlighet att utöva sitt inflytande på hur kommunen ska hantera mark- och vattenfrågorna.
Storfors kommun arbetar med medborgarsamverkan
i relativt stor utsträckning kring samhällsfrågor, även
utanför planeringsprocessen. Kommunens samverkan med industrin är stor och brukarråd som kallas
in i specifika frågor och projekt är framtagna. Vissa
brukarråd sammanträder även regelbundet.

Prioriteringen kommer bland annat att göras med
stöd av kommunens vision. Handlingsplaner ska utgå
från de prioriterade områdena och arbetas in i befintliga styrdokument (budget).
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KOMMUNEN
Storfors kommun är belägen i östra Värmland, mitt emellan Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad. Vägavståndet
till Karlstad är 70 kilometer och till Örebro 75 kilometer. Inom dessa avstånd finns tillgänglighet till två universitet
och två flygplatser.
Värmland ligger mellan tre storstadsregioner, Stockholm, Oslo och Göteborg. Avståndet från Storfors till
Stockholm är 270 kilometer, Oslo 285 kilometer och till Göteborg 280 kilometer. De södra delarna av länet ligger
längs kommunikationslinjerna mellan dessa storstadsregioner och utvecklas som viktiga sammankopplande
länkar. Från länets södra delar sträcker sig de värmländska orterna i nord-sydlig riktning i dalgångarna.

NATURGEOGRAFI
Kommunens yta upptar 394 kvadratkilometer och är
till karaktären dominerad av sjö och skog. I naturgeografiskt hänseende ligger kommunen i en gränstrakt,
strax norr om den så kallade naturliga norrlandsgränsen. Kommunen genomkorsas av ett större sjösystem och har en omväxlande topografi med uppstickande berg. Högsta kustlinjen ligger cirka 180 meter
över havet i Storfors kommun. Områden över högsta
kustlinjen ligger främst i kommunens östra delar.
Storfors ligger inom det värmländska granitområdet.
Den övervägande berggrunden består av så kallad
filipstadsgranit. I kommunens nordöstra delar förekommer även andra bergarter som röd och grå gnejs,
grönsten och leptitformation. Den dominerade jordarten inom kommunen är morän. Storfors kommun har
ett ganska stort antal moss- och myrmarker, av vilka
några har mycket höga naturvärden.

BEFOLKNING
Folkmängden i Storfors kommun är cirka 4 300 personer. Medelåldern är cirka 45 år och fördelningen
mellan könen är jämn. Befolkningsutvecklingen är
negativ och folkmängden minskar årligen med ungefär 30 personer. Omkring 7 % av befolkningen är
utländska medborgare och cirka 17 % har utländsk
bakgrund. Befolkningstätheten är drygt 11 personer/
kvadratkilometer.

KOMMUNEN
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NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING
Kommunens näringsliv har sedan gammalt byggt på
naturresurserna. Med industrialismen och järnbruket
ökade efterfrågan på skogsråvara lavinartat och vattenkraften byggdes ut. Storfors tätort har vuxit upp
kring Storforsverken, som utvecklats från ett järnbruk
till industriellt storföretag. 1898 lades smidesverksamheten ned, men ungefär samtidigt anlades nya
rörverket och utvecklingen tog fart på nytt. Under
1950-talet då Storforsverken hade sin storhetstid var
bristen på arbetskraft konstant och invandring skedde från främst Italien och Ungern. Under 1960-talet
genomfördes rationaliseringar och slutet av decenniet präglades av nedgång. Produktionen var dock
på topp ända till 1970-talets oljekris. Under den efterkommande lågkonjunkturen drabbades Storfors
svårt. 1980 beslutade Uddeholmsbolaget att lägga
ned en del av rörtillverkningen i Storfors. Mellan 2001
och 2006 har sysselsättningen i kommunen ökat med
4,6 %, vilket är lika som rikets genomsnitt.
Storfors kommun har en förhållandevis stor industrisektor och offentlig sektor, tjänstesektorn sysselsätter
däremot färre inom kommunen än rikets genomsnitt.
Även om den privata tjänstesektorn är mindre än för
riket som helhet så är sektorn större i Storfors kommun än i grannkommunerna, detta mycket beroende
av Lundsbergs skola. Kommunen har stor branschspecialisering, där de dominerande är stål- och metallverk. Den moderna stål- och verkstadsindustrin
står för 15 % av sysselsättningen medan metallvarorna står för 7,5 %.

Övantjärnen

STORFORS KOMMUN

St. Bosjön

Nykroppa

Gåstjärnen
Aspen

Norra Loken

Storviggen
Östersjön

Skarpen
Södra Loken
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Dammsjön

Bjurbäcken
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Trohöringen
Nässundet

Lövåssjön

St. Grytingen

Matlången

Kvarntjärnen
Starrtjärnen

Grytingen

Åsjön

Släbråten

Lundsberg
Stor-Älgsjön

Immen

Råglanda

Kyrksten Alkvettern

Bjurtjärn
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Tåbäcken
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Från att ha varit en bruksort beroende av ett storföretag är näringslivet i Storfors kommun numer sammansatt och differentierat med små och medelstora
företag inom verkstads- och industrisektorerna. Kommunen har även en stark offentlig sektor och växande besöksnäring. 2007 fanns cirka 1 400 arbetstillfällen i kommunen, vilket innebär en ökning med 8,5 %
mellan åren 2000 och 2007. Inom 60 minuters restid
från Storfors kan ungefär 180 000 arbetstillfällen nås.

UTBILDNING
Inom kommunen finns ett underskott på välutbildad
arbetskraft, bland annat beroende på att andelen
med längre högskoleutbildning, tre år eller mer, bland
kommunens invånare är låg jämfört med riket som
helhet. Utbildningsnivån är avsevärt högre bland
dagbefolkningen. Liknande situationer råder även i
de angränsande kommunerna. Det finns ett tydligt
samband mellan tillväxt i olika former och utbildningsnivån i näringslivet. Sysselsättningstillväxten har varit
avsevärt högre inom de branscher där utbildningsnivån är högre.
Tjänstesektorn i Storfors kommun har en mycket hög
andel med längre högskoleutbildning, till och med
högre än genomsnittet i riket, andelen högutbildade
inom industrin är dock lägre i Storfors än i övriga riket. Detta kan delvis förklaras med att de branscher
som är stora i Storfors kommun generellt sett har en
lägre utbildningsnivå även på riksnivå. Stål och metallverksbranschen i Storfors kommun avviker dock
med en högre andel högutbildade än branschen har
i riket i övrigt.

FÖRENINGAR
Storfors kommun har av tradition ett starkt föreningsliv. Byalag finns i Bjurtjärn, Bjurbäcken, Kungsskogen
och Lungsund. Byalagen är framförallt engagerade
i frågor som berör landsbygdens utveckling. Byalag
och föreningar deltar i dialog med kommunen vid
aktuella frågeställningar i så kallade brukarråd. För
en fortsatt levande landsbygd och kommunens utveckling är det viktigt att bibehålla engagemanget på
landsbygden och i byalagen. Inom kommunen finns
också ett starkt föreningsliv inom idrottsrörelsen.
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HISTORIA
Inom Storfors kommun finns lämningar efter bosättningar från cirka 6 000 år tillbaka. Spår i form av boplatser, gravar och lösfynd tyder på att bosättningar
har förekommit under hela den förhistoriska epoken.
Flera säsongsbundna jakt- och fiskeboplatser från
olika epoker har hittats, ofta i närheten av vikar och
uddar i skyddade lägen. De viktigaste boplatserna
ligger vid Korpholmarna, Kväggen, Granviken och
vid sjöarna Alkvettern, Ullvettern, Öjevettern och
Stor-Lungen. Övriga fornlämningar består av rösen,
stensättningar och fångstgropar.
Värmland var inte mycket uppodlat under medeltiden
och landskapet hade en liten befolkning. Det var i huvudsak Värmlandsnäs, Vänerslätten, älvdalarna och
stränderna kring de större sjöarna som hade befolkats. Bergslagen var en skogsbeväxt ödemark innan malmfyndigheterna upptäcktes. Kolonisationen
av området skedde huvudsakligen under 1500-talet.
Det begynnande bergsbruket var en förutsättning
för en fastare bosättning i de områden som idag utgör Storfors kommun. Under medeltiden var troligen
boskapsskötseln den viktigaste näringsgrenen och
åkerbruk bedrevs endast i liten omfattning.
Malmfyndigheterna i Värmland upptäcktes under slutet av 1300-talet och brytningen påbörjades under
början av 1400-talet. När de första hyttorna i Värmland anlades vet man inte men av Gustav Vasas jordebok från 1540 framgår att det då fanns 15 hyttor
i östra Värmland. Senare under 1500- och 1600-talen tillkom ytterligare hyttor. Under järnhanteringens
blomstringsperiod under 1600- och 1700-talet tiodubblades Värmlands befolkning och de obebodda
skogsmarkerna odlades upp. Under 1800-talet uppodlades även en stor del av ängs- och hagmarkerna som tidigare präglat landskapet i hög grad. Av de
industriella anläggningar som har vuxit upp baserade
på jordbruket är krono-, frälse- och tullkvarnarna de
äldsta och mest betydelsefulla. Näst efter bergslagens hyttor är kvarnarna de äldsta vattendrivna verken i området.

som bränsleförbrukningen blev mer effektiv. Från
1860-talet kom flera olika metoder som revolutionerade järnhanteringen vilket ledde till centralisering av
produktionen och nedläggning av de små järnbruken. För Värmlands del överlevde en handfull stora
järnverk, Hagfors, Storfors, Nykroppa, Björneborg,
Munkfors och Degerfors.
Järnindustrins framväxt i Värmland skapade behov av
ett fungerade transportnät. Vägnätet i Värmland var i
äldre tid mycket klent utbyggt och på vissa håll obefintligt. De äldre transportvägarna sträckte sig kustvägen utmed Vänern, till Norge samt längs Fryksdalen
och Klarälven. Vanligt förekommande i Värmland var
även att man använde sig av vattenvägarna och från
1600-talet och framåt försökte man minska antalet
omlastningar genom att sammanbinda sjöar och vattendrag. År 1857 stod ett världsunikt system klart i
östra Värmland, där man genom en kombination av
kanaler och hästbanor anlagda mellan sjöar och vattendrag fick en ungefär tio mil lång transportled från
Dalagränsen i norr till Kristinehamn i söder. Under
1800-talets slut övertog dock järnvägarna merparten
av transporterna.
Uddeholmsbolaget har bidragit till ortens utveckling
genom att stå för planering och uppförande av bland
annat arbetar- och tjänstemannabostäder, upplåtelse
av mark till egnahem, brukshandel och telefon. Bebyggelseutvecklingen avspeglar därför olika faser i
brukets historia. Av den ursprungliga bruksbebyggelsen återstår idag endast bebyggelsen i Koltorpsområdet samt någon enstaka byggnad vid Rörverksgatan
och Forsbron. Redan 1902 började Uddeholmsbolaget upplåta mark för egnahembyggen i Storfors och
Nykroppa. Fram till 1916 uppfördes ett 60-tal egnahem. På den öppna platsen mellan älven, Konsum
och brukshandeln skedde torghandel och norr om
rörverkskanalen anlades 1916-1917 Kanalparken
med promenadstråk och dansbana. Ett första Folkets Hus, som var verksamt i cirka 50 år, uppfördes
1921-24. År 1973 invigdes det Folkets Hus som nu
finns. Under 1940-talet uppförde Uddeholmsbolaget
ett femtiotal radhuslägenheter på Strand.

Skogsbristen i bergslagen, på grund av den omfattande förbrukningen av virke vid gruvbrytningen och
tillmakningsprocessen, ledde till att staten reglerade
landets bergsbruk och järnhantering. Med detta följde
ett beslut om att stångjärnsmedjorna skulle flyttas ut
ur bergslagen. I Värmland lokaliserades bruken både nära hyttorna och vid utskeppningshamnarna vid
Vänern för att undvika kostsamma transporter. Under följande sekel utvecklades järnhanteringen och
smidet. Kvaliteten och produktionen ökade samtidigt
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SAMVERKAN
Samverkan är en är de viktigaste frågorna i den översiktliga planeringen. För att bidra till hållbar utveckling
och utvidgning av regionen samarbetar Storfors kommun med andra kommuner, företag och organisationer.
Samverkan sker på olika nivåer som exempelvis nationellt eller regionalt.

MELLANKOMMUNALT SAMARBETE
Storfors kommun gränsar till kommunerna Filipstad,
Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Karlstad och
Hällefors. Det största utbytet sker med grannkommunerna Kristinehamn och Filipstad, men allt samarbetet med samtliga grannkommuner är viktigt.

Storfors kommun i Sverige

Värmlands län
1

2

6
3
5

Storfors kommun med angränsande kommuner
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4

Örebro län
1. Filipstads kommun
2. Hällefors kommun
3. Karlskoga kommun
4. Degerfors kommun
5. Kristinehamns kommun
6. Karlstads kommun

MELLANKOMMUNALT SAMARBETE
Kommunen deltar i ett flertal samarbeten med koppling till översiktsplanen på mellankommunal nivå, exempel är:
-- Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund,
-- avfallshantering,
-- vattenförsörjning,
-- gymnasieskolan, och
-- Bergslagens Räddningstjänst.

REGIONALT SAMARBETE

--

livskvalitet - en region som många vill bo i och
flytta till.

Det som i Värmland växter uppmärksammats som
tillgångar för Storfors kommun är:
-- den starka stål- och verkstadsindustrin,
-- de goda pendlingsmöjligheterna, samt
-- sjö- och kanalsystemet Bergslagskanalen.
KOMMUNIKATIONER
Kommunikationer är en prioriterad samarbetsfråga
för Storfors kommun. För väl fungerande och effektiva kommunikationer krävs långsiktig planering och
samarbete på regional och nationell nivå.

REGION VÄRMLAND
Region Värmland är en organisation för regional utveckling, som arbetar för den värmländska tillväxten.
Regionförbundet är ett gemensamt organ för Landstinget i Värmland och länets samtliga 16 kommuner.
REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM, RUP
Värmland växer är det regionala utvecklingsprogrammet för Värmland som ska gälla till och med 2013.
Programmet är regionens sätt att ta vara på och bidra
till genomförandet av En nationell strategi för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2007-2013 och EU:s Lissabonstrategi. Värmland
växer är grund för en dialog mellan den nationella
och den regionala nivån om de centrala frågorna för
regional utveckling. Värmland växer utgör ett underlag för inriktning och prioritering för olika program och
åtgärder på lokal nivå, i länet och på flerlänsnivå. På
lokal nivå kan Värmland växer även vara vägledande
för kommunal översiktlig planering.
För att nå visionen för Värmland, Värmland växer, har
fem insatsområden formulerats. Genom kraftsamling
kring dessa ska Värmland utvecklas i visionens riktning. Insatsområdena tar hänsyn till påverkan från
omvärlden samt vilka kompetenser och tillgångar
som finns. Varje insatsområde innehåller tre strategier som beskriver målen för arbetet och metoderna
för att förverkliga visionen, insatsområdena är:
-- ledarskapet - ett gränsöverskridande regionalt
ledarskap för framgång,
-- innovativa miljöer - ökad internationell konkurrenskraft för vårt näringsliv,
-- kompetensförsörjning - kunskap och kompetens
är grunden för tillväxt i en globaliserad värld,
-- tillgängligheten - bygg ihop Värmland och Värmland med världen, samt

REGIONALT SAMARBETE
Kommunen deltar/har deltagit i ett flertal samarbeten
med koppling till översiktsplanen på regional nivå, exempel är:
-- EU-projektet Elektrifiering av järnvägen mellan
Nykroppa och Kristinehamn,
-- EU-projektet energiplanering, KSau 13/2006,
-- EU-projektet Tåg i Bergslagen, plattform vid järnvägsstationen,
-- Miljömål för Värmlands län, KS 2008-0115,
-- Miljösamverkan i Värmland, Region Värmland,
KS 2007-0344,
-- Värmlands läns kalkningsförbund,
-- Vänerns Vattenvårdsförbund,
-- Samarbetsavtal, Region Värmland - Hedmark,
KS 2007-0344,
-- Leaderområde i Östra Värmland, KS 2007-0395,
samt
-- Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR I
ÖVERSIKTSPLANEN
Nedan följer en kort kommunvis presentation över de
mellankommunala frågor med anknytning till markoch vattenanvändning som berörs i översiktsplanen.
De vanligaste mellankommunala frågorna rör sådant
som inte kan anpassas efter administrativa gränser,
som exempelvis områden med höga naturvärden
samt sjöar och vattendrag. Andra stora mellankommunala frågor är kommunikationer och teknisk försörjning.
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DEGERFORS KOMMUN
Varken Översiktsplan 2013 eller Degerfors och Karlskogas gemensamma översiktsplan innehåller några
planförslag för mark- och vattenanvändningen som
berör både Storfors och Degerfors kommuner. Kommunerna arbetar dock tillsammans i flera frågor som
indirekt påverkar den översiktliga mark- och vattenplaneringen, exempelvis besöksnäring, Bergslagens
Räddningstjänst och avfallshantering.
FILIPSTADS KOMMUN
Bjurbäcken och Bjurbäckskanalen
Storfors kommun arbetar för att bevara de kulturhistoriska värdena. Vidare utveckling av Bergslagskanalen, med allt det kanalsystemet erbjuder, är en nyckelfråga i Storfors kommuns översiktliga planering.
Lungälvsmossarna
Storfors kommun arbetar för att skydda de höga naturvärdena. Enligt planförslag under kapitlet NATURMILJÖ ska kommunen arbeta för att ett naturreservat instiftas i samarbete med Filipstads kommun och
länsstyrelsen.
Inlandsbanan
Storfors kommun vill möjliggöra och främja transporter, både person- och godstransporter, på järnväg vilka är miljövänliga och resurssnåla. Storfors kommun
föreslår i planförslaget reservat för järnvägen för att
trygga framtida utveckling.
Riksväg 26
Regionförstoring är en fokusfråga för Storfors kommun och därmed även de primära kommunikation-
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ernas utvecklingsmöjligheter. I planförslaget föreslås
reservat för riksvägen för att trygga framtida utveckling, vägen är av riksintresse.
Bergslagskanalen
Bergslagskanalens utveckling, med allt det kanalsystemet erbjuder, är en nyckelfråga i Storfors kommuns
översiktliga planering. Målsättningen är att utveckla
kanalen ur kultur-, natur-, fritids-, rekreations- och
turismhänseende. Längs kanalsystemet finns även
flera viktiga utvecklingsnoder för kommunikationer
och attraktivt boende. Storfors kommun målsättning
är att utveckla Bergslagskanalen i samverkan med
Filipstads, Kristinehamns och Karlskoga kommuner.
Våtmark klass 1
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig våtmarker med mycket höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen (VMI). Storfors kommun ska enligt planförslaget vid all fysisk planering bevara och
skydda våtmarker som kategoriserats i klass 1 och
2 i VMI.
Vandringsleder
Vandringsleder ska enligt planförslaget underhållas
och utvecklas för att stärka friluftslivet och tillgängliggöra naturen.
Kraftledningar
Regionala kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.
Stort opåverkat område
Längst österut i Storfors kommun finns ett stort opåverkat område. Enligt planförslaget ska all exploatering i området ske med stor försiktighet och åtgärder
som kan ändra områdets karaktär ska undvikas.

Vindkraft
Två områden som berör både Storfors och Filipstads
kommuner finns uppmärksammade i länsstyrelsens
planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar från 2006. I den nya nationella
vindkraftskarteringen från 2011, som ligger till grund
för dagens vindkraftsprojektering, finns dock inga
områden över huvud taget redovisade inom Storfors
kommunen.

Naturreservat
Naturreservatet Lunedet ligger helt inom Karlskoga
kommun men gränsar dock till Storfors kommun.
Storfors kommun ser Lunedets naturreservat och
friluftsområde som en tillgång, bland annat för
Bergslagskanalen.

HÄLLEFORS KOMMUN

Vattenskyddsområde
Karlskoga försörjs med dricksvatten via grundvatten
från Gälleråsen. Grundvattnet förstärks genom infiltration av råvatten från Timsälven. För Gälleråsen
finns fastställt skyddsområde medan det saknas
för Timsälven. Det har nu tagits fram ett förslag till
skyddsområde även för Timsälven som till stora delar
även kommer att beröra Storfors kommun, bl.a. ingår
hela Alkvettern. Detta kommer att behöva beaktas vid
exploateringsföretag inom det berörda området.

Stort opåverkat område
Längst österut i Storfors kommun finns ett stort opåverkat område. Enligt planförslaget ska all exploatering i området ske med stor försiktighet och åtgärder
som kan ändra områdets karaktär ska undvikas.
Vindkraft
Ett område som uppmärksammats i länsstyrelsens
planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar från 2006 ligger på gränsen till
Hällefors kommun. I den nya nationella vindkraftskarteringen från 2011, som ligger till grund för dagens
vindkraftsprojektering, finns dock inga områden över
huvud taget redovisade inom Storfors kommunen.
KARLSKOGA KOMMUN
Länsväg 237
Regionförstoring är en fokusfråga för Storfors kommun och därmed även de primära kommunikationernas utvecklingsmöjligheter. I planförslaget föreslås
reservat för länsvägen för att trygga framtida utveckling.
Bergslagskanalen
Bergslagskanalens utveckling, med allt det kanalsystemet erbjuder, är en nyckelfråga i Storfors kommuns
översiktliga planering. Målsättningen är att utveckla
kanalen ur kultur-, natur-, fritids-, rekreations- och
turismhänseende. Längs kanalsystemet finns även
flera viktiga utvecklingsnoder för kommunikationer
och attraktivt boende. Storfors kommun målsättning
är att utveckla Bergslagskanalen i samverkan med
Filipstads, Kristinehamns och Karlskoga kommuner.
Våtmark klass 1
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig våtmarker med mycket höga naturvärden enligt VMI.
Storfors kommun ska enligt planförslaget vid all fysisk planering bevara och skydda våtmarker som kategoriserats i klass 1 och 2 i VMI.

Kraftledningar
Regionala kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Stort opåverkat område
Längst österut i Storfors kommun finns ett stort opåverkat område. Enligt planförslaget ska all exploatering i området ske med stor försiktighet och åtgärder
som kan ändra områdets karaktär ska undvikas.
Vindkraft
Tre områden som uppmärksammats i länsstyrelsens
planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar från 2006 ligger på gränsen till
Karlskoga kommun. I den nya nationella vindkraftskarteringen från 2011, som ligger till grund för dagens vindkraftsprojektering, finns dock inga områden
över huvud taget redovisade inom Storfors kommunen.
KARLSTADS KOMMUN
Våtmark klass 2
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig våtmarker med höga naturvärden enligt VMI. Storfors
kommun ska enligt planförslaget vid all fysisk planering bevara och skydda våtmarker som kategoriserats i klass 1 och 2 i VMI.
Vindkraft
Två områden som berör både Storfors och Karlstads
kommuner finns uppmärksammade i länsstyrelsens
planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar från 2006. I den nya nationella
vindkraftskarteringen från 2011, som ligger till grund
för dagens vindkraftsprojektering, finns dock inga
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områden över huvud taget redovisade inom Storfors
kommunen.
KRISTINEHAMNS KOMMUN

Naturreservat
Stora Vilångens Domänreservat ligger på gränsen
mellan kommunerna. Även i Kristinehamn kommuns
översiktsplan är området med sina mycket höga naturvärden redovisat.

Stora mossen i Grytingeskogen
Området är av riksintresse och är i Kristinehamn kommuns översiktsplan uppmärksammat som ett område
med högsta naturvärde. Storfors kommun ska enligt
planförslaget samarbeta med Kristinehamns kommun för att skydda riksintresset. I Storfors kommun
får inte heller ingrepp som kan skada våtmarkens
struktur eller hydrologi utföras.

Vandringsleder
Vandringsleder ska enligt planförslaget underhållas
och utvecklas för att stärka friluftslivet och tillgängliggöra naturen.

Nässundet
Nässundet är i översiktsplanen uppmärksammat som
ett utvecklingsområde för kommunikationer, Bergslagskanalen, attraktivt boende, friluftsliv, rekreation
och turism som Storfors kommun vill utveckla i samverkan med Kristinehamns kommun. Eftersom området berörs av många olika intressen och stora delar
av området ligger inom Kristinehamns kommun är
Nässundet är en viktig mellankommunal fråga.

Vattenskyddsområde
Sydväst om Nässundet finns ett vattenskyddsområde inom Kristinehamns kommun som gränsar till
Storfors kommun. Området sammanfaller även med
grundvattenförekomst och grundvattenförande geologisk formation av nationell betydelse för vattenförsörjning. Enligt planförslaget ska vattenförekomsten
vid planläggning långsiktigt skyddas.

Inlandsbanan
Storfors kommun vill möjliggöra och främja transporter, både person- och godstransporter, på järnväg vilka är miljövänliga och resurssnåla. Storfors kommun
föreslår i planförslaget reservat för järnvägen för att
trygga framtida utveckling.
Riksväg 26
Regionförstoring är en fokusfråga för Storfors kommun och därmed även de primära kommunikationernas utvecklingsmöjligheter. I planförslaget föreslås
reservat för riksvägen för att trygga framtida utveckling, vägen är av riksintresse.
Bergslagskanalen
Bergslagskanalens utveckling, med allt det kanalsystemet erbjuder, är en nyckelfråga i Storfors kommuns
översiktliga planering. Målsättningen är att utveckla
kanalen ur kultur-, natur-, fritids-, rekreations- och
turismhänseende. Längs kanalsystemet finns även
flera viktiga utvecklingsnoder för kommunikationer
och attraktivt boende. Storfors kommuns målsättning
är att utveckla Bergslagskanalen i samverkan med
Filipstads, Kristinehamns och Karlskoga kommuner.
Våtmark klass 1 och 2
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig våtmarker med höga naturvärden enligt VMI. Storfors
kommun ska enligt planförslaget vid all fysisk planering bevara och skydda våtmarker som kategoriserats i klass 1 och 2 i VMI.
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Kraftledningar
Regionala kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Vindkraft
Flera större områden som uppmärksammats i länsstyrelsens planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar från 2006 ligger på gränsen till Kristinehamns kommun. I den nya nationella
vindkraftskarteringen från 2011, som ligger till grund
för dagens vindkraftsprojektering, finns dock inga
områden över huvud taget redovisade inom Storfors
kommunen.
Enligt Kristinehamn kommuns fördjupning av översiktsplanen för vindkraft har dock två områden uppmärksammats. Busshöjden – Hultet är beläget sydväst om Storfors kommun, söder om Nässundet. Det
andra området är beläget längst söderut i Storfors
kommun, i anslutning till E18. Framtida vindkraftsetableringar inom områdena innebär inte någon konflikt med Storfors kommuns översiktliga planering.
Om vindkraftsetableringar blir aktuella kommer även
angränsande kommuner ges möjlighet att lämna synpunkter under framtida samråd i samband med planering och utbyggnad.

RIKSINTRESSEN
UTGÅNGSLÄGE
Riksintressen är områden som bedömts vara betydelsefulla i ett nationellt perspektiv. För samtliga riksintressen gäller att dessa ska skyddas mot åtgärder som kan skada riksintresset. Riksintressen enligt miljöbalkens
4 kap. är avgränsade i lagen och av särskilt intresse för natur- och kulturvärden. Riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. föreslås av statliga verk och myndigheter i samråd med länsstyrelserna.
Riksintressen finns inom flera olika områden som exempelvis naturvård, kulturmiljövård, kommunikationsanläggningar, energiproduktion och energidistribution och friluftsliv. Kommunen har en skyldighet att tillgodose
riksintressena i den fysiska kommunala planeringen och ska i översiktsplanen redovisa på vilket sätt man gör
detta. Länsstyrelsen har ansvar för att ingripa om ett riksintresse inte tillgodoses. Inom Storfors kommun finns
områden av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och kommunikationer.
Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av riksintressena för kultur- och naturmiljövärden. Översynen ska klargöra vari värdena av riksintresse ligger och vilken avgränsning som krävs för att skydda och bevara värdena.
Riksintressena nedan omnämns även kortfattat under respektive ämneskapitel.
BJURBÄCKEN
Bjurbäcken är av riksintresse för kulturmiljövården
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området har uppmärksammats för Bjurbäckens kanal med slussar, hyttorna samt herrgården som uppförts mellan 1500- och
1800-talet.

Bergslagskanalen från 1857 är en välbevarad transportled för malm, smide och personbefordran som
bildar en av den mellansvenska bergslagsbygdens
bäst bevarade transportleder. Kompletterad med
häst- eller rallbanor åstadkoms genom kanalbyggena
en transportled från Rämens bruk i norr till Kristinehamn i söder. Redan 1876 ersattes dock kanalleden
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av Östra Värmlands Järnväg, senare Mora- Vänerns
Järnväg, varefter kanalen med slussar fick förfalla. Föreningen Filipstads Bergslags Kanal kom att
överta driften och underhållet och efter omfattande
reparationer kunde kanalen återinvigas 1947. Kanalen förbinder Bergslagen med Vänern genom slussarna vid Asphyttan och Bjurbäckshyttan samt sjöarna
Daglösen, Aspen och Stor-Lungen. Bjurbäckens kanal med sina slussar är en av de bäst bevarade transportlederna i Bergslagen och visar hur viktiga vattenvägarna var innan ett väl utbyggt järnvägsnät tillkom.
Vid sidan av mängden gruvor, hyttor och bruk bidrar Bjurbäckens kanal med slussar till Bergslagens
sammansatta infrastruktur. Även övrig tidig industriell bebyggelse, det före detta kronobruket Asphyttan, Bjurbäckshyttan med bruksgård samt det öppna
landskapet kring Bjurbäckens herrgård bidrar till helhetsintrycket.
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Riksintresset omfattas och/eller berörs även av:
-- områdesbestämmelser,
-- kulturminneslagen för befintliga fornlämningar,
-- Landskapet berättar, kulturmiljöprogram för Storfors kommun,
-- Ditt Värmland, regionalt kulturmiljövårdsprogram,
-- nationellt särskilt värdefullt vattenområde, Bjurbäcken,
-- skötselplan över Bjurbäckshyttan som upprättats
av länsstyrelsen,
-- kulturhistoriska vägar, väg 761 mellan Väse kyrka - Bjurbäcken och väg 772 mellan Bjurbäcken
- Asphyttan, samt
-- utökat strandskydd till 200 meter enligt 7 kap.
13 § miljöbalken.

LUNGÄLVSMOSSARNA
Lungälvsmossarna är av riksintresse för naturvården
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området har uppmärksammats för den långa meandersträckan, det levande insjödeltat samt serien av gölmossar.
Lungälven, som rinner från sjön Stor-Lungen på Brattforsheden, har söder om Brattforsheden eroderat sig
ner i sedimenten och utbildat ett intensivt meanderlopp. Älven, som på vissa ställen är djupt nedskuren, har utbildat terrasser, övergivna meanderbågar
och korvsjöar. I norr ansluter mindre vattendrag till
älven som även de har skurit sig ned i sedimenten
och utbildat mindre ravinsystem. Vid Lungen har älven utbildat ett delta med levéer, älvvallar, lagunsjöar
och gamla övergivna deltaarmar. Vid gården Tjärn, i
anslutning till deltat, finns ett mindre odlingslandskap
och mellan älven och de omgivande mossarna finns
en smal fastmarksremsa. Närmast älven växer fuktig lövskog och på ravinsluttningarna växer granskog
som på ravinkrönet nästan omedelbart övergår i tallskog. På de platser där älven inte kantas av myrmark
har odlingar berört omgivningarna. Även ravinen har
i vissa delar varit betesmark men som nu till stor del
är igenvuxen med lövskog.

Myrarna längs Lungälven är mångformiga och innefattar ett stort antal myrtyper, lövsumpskog, kärr och
mossar. Storhultsmossen och Lungälvsmossen är de
mest värdefulla våtmarkerna i området.
Lungälven är förutom ovan nämnda värden även
mycket värdefull ur zoologisk synpunkt med bland
annat den stora bäverstammen som genom sin verksamhet präglar området och ett bestånd med flodkräfta.
Förutsättningarna för friluftsliv är delvis goda eftersom området huvudsakligen är lättillgängligt. Risk för
störningar på fågellivet gör däremot att området har
begränsad kapacitet för friluftsliv.
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Riksintresset omfattas och/eller berörs även av:
-- Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 § miljöbalken, Lungälvens myrar,
-- utökat strandskydd till 200 meter för Lungälven
enligt 7 kap. 13 § miljöbalken,
-- kulturminneslagen för befintliga fornlämningar,
-- våtmarksinventeringen, VMI, där flera objekt med
höga och mycket höga naturvärden uppmärksammats,
-- myrskyddsplan för Sverige,
-- nationellt värdefulla vattenområden,
-- kulturhistoriska vägar, väg 761 mellan Väse kyrka - Bjurbäcken och väg 764 mellan Laggartorp
- Skaterud,
-- länets flodpärlmussleinventering, där Lungälven
åsatts högsta värde, samt
-- länets åkermarksklassificering.
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STORA MOSSEN I GRYTINGESKOGEN
Stora mossen i Grytingeskogen är av riksintresse för
naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området
har uppmärksammats för de välutbildade koncentriska mossarna som är representativa för den naturgeografiska regionen.
Området av riksintresse ligger inom Kristinehamns
kommun men tangerar Storfors kommun. Riskintressets influensområde berör dock Storfors kommun vilket innebär att Stora mossen i Grytingeskogen är ett
mellankommunalt intresse som är relevant att uppmärksamma i översiktsplanen. Ett större område inom Storfors kommun i anslutning till riksintresseområdet har uppmärksammats i Kristinehamns kommuns
naturvårdinventering. Området har där klassats som
I, högsta naturvärde.

fastmarksuddar som sticker ut i myren utgörs av ändmoräner.
Riksintresset omfattas och/eller berörs även av:
-- våtmarksinventeringen, VMI,
-- myrskyddsplan för Sverige, samt
-- nationellt värdefulla vattenområden.
RIKSVÄG 26
Riksväg 26 går mellan Halmstad och Mora via bl.a.
Jönköping, Skövde, Mariestad, Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Den är numera Sveriges längsta
riksväg, europavägar oräknat, 580 kilometer. Den
kallas även för Inlandsvägen Syd. Hela sträckan räknas som en nationell stamväg.

Mossarna har en riklig förekomst av relativt små gölar och breda intermediära och fattiga laggkärr omger
den östra och västra delen av mossarna. I områdets
yttre delar finns björksumpskog. Området har höga
ornitologiska värden med häckande smålom, fiskgjuse, trana, storspov och ljungpipare. Några av de
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RIKSINTRESSEN FÖR TOTALFÖRSVARET
Riksintressen för totalförsvarets militära del enligt miljöbalken (3 kap. 9 §) kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen och i andra fall inte. Det finns dels
områden i form av övnings- och skjutfält samt flygflottiljer som redovisas öppet och dels områden som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare
har ofta koppling till spanings-, kommunikations- och
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av sådana riksintressen.
Storfors kommun berörs inte av några sådana öppet redovisade riksintressen. Avseende sekretessbelagda delar kan riksintresset framförallt påverkas
av uppförandet av höga byggnadsobjekt som master
och vindkraftverk.
NATURA 2000
Natura 2000 är benämningen på ett nätverk av skyddad natur inom EU. Syftet är att bevara vissa utpekade naturtyper och arter som är särskilt angelägna att
skydda i ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden är skyddade enligt 7 kap. 27 § miljöbalken. Inom Storfors kommun finns ett område upptaget som
Natura 2000-område, Lungälvens myrar.
Längs den meandrande Lungälven finns vidsträckta
myrmarker av olika typer. En av de mest framträdande av myrtyperna är högmossar och gölar. Natura

RIKSINTRESSEN
30

2000-området innefattar tre större, tydligt utvecklade högmossar; Storhultsmossen, Gubbmossen och
Lungälvsmossen. Vegetationen består främst av
moss- och fattigkärrsarter. Vidare förekommer lövsumpskogar, topogena kärr, svagt välvda mossar och
koncentriska mossar. Naturvärdena ligger i dess representativitet och mångformighet och utgör en viktig
livsmiljö för många djur och växter.
Natura 2000-området omfattas och/eller berörs även
av:
-- riksintresse för naturvården, Lungälvsmossarna,
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken,
-- utökat strandskydd till 200 meter för Lungälven
enligt 7 kap. 13 § miljöbalken,
-- kulturminneslagen för befintliga fornlämningar,
-- våtmarksinventeringen, VMI, där flera objekt med
höga och mycket höga naturvärden uppmärksammats,
-- myrskyddsplan för Sverige,
-- nationellt värdefulla vattenområden,
-- kulturhistorisk väg, väg 761 mellan Väse kyrka –
Bjurbäcken,
-- länets flodpärlmussleinventering, där Lungälven
åsatts högsta värde, samt
-- länets åkermarksklassificering.
För karta över Natura 2000-området, se kartan för
Lungälvsmossarna.
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PLANFÖRSLAG

kunna skada området.

BJURBÄCKEN

9. Storfors kommun ska arbeta för att naturreservat
instiftas för Lungälvens meanderlopp och myrar.

1. Inom området av riksintresse för kulturmiljön vid
Bjurbäcken ska:
-- de kulturhistoriska värdena värnas vid all planering,
-- markanvändning som gynnar de kulturhistoriska
värdena främjas, samt
-- ny bebyggelse tillåtas endast om anpassning sker
och stor hänsyn tas till områdets kulturhistoriska
värden.
2. Det öppna landskapet ska förbli odlad jordbruksmark och området ska undantas från skogsplantering enligt skogsvårdslagen.
3. Årlig slyröjning och slåtter samt övriga underhållsåtgärder, som exempelvis lagning av kallmurade
murrester, enligt skötselplanen ska fortsätta.
4. Vid all markanvändning som berör fornlämningsområdet ska samråd ske med länsstyrelsen.
5. Storfors kommun ska arbeta för att underhållsåtgärder, röjning och slåtter vid Åminnefors hammarruin sker.
6. Den byggnadsinventering som finns för området
av riksintresse ska kompletteras och en utredning tillsättas som undersöker om kanalen med slussar och
slussvaktarstuga bör byggnadsminnesförklaras.

Arbetet ska ske i samarbete med Filipstads kommun
och länsstyrelsen.
10. Ingrepp som kan medföra att Lungälvsmossarnas
struktur eller hydrologi ändras får inte utföras.
STORA MOSSEN I GRYTINGESKOGEN
11. Ingrepp som kan medföra att Stora mossens
struktur eller hydrologi ändras får inte utföras.
12. Storfors kommun ska samarbeta med Kristinehamns kommun för att skydda och bevara riksintresset.
RIKSVÄG 26
13. Storfors kommun ska tillsammans med övriga berörda kommuner verka för att standarden förbättras.
RIKSINTRESSEN FÖR TOTALFÖRSVARET
14. Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i
sådana plan- och bygglovsärenden som berör höga
byggnadsverk som exempelvis master och vindkraftverk. Hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter
inom en tätort.

LUNGÄLVSMOSSARNA
7. Inom området av riksintresse för naturmiljön vid
Lungälvsmossarna ska:
-- de höga naturvärdena värnas vid all planering,
-- markanvändning som gynnar den värdefulla naturmiljön främjas, samt
-- ny bebyggelse tillåtas endast om anpassning sker
och stor hänsyn tas till områdets naturvärden.
8. En naturvårdsinriktad skogsbruksplan bör upprättas för området av riksintresse.
Storfors kommun ska arbeta för att skogsbruksplanen ska upprättas i samarbete med Skogsstyrelsen
och markägare. Områdets värden kan påverkas negativt av en rad arbetsföretag som innebär ingrepp i
våtmarker, ytformer, vattenflöden och landskapsbild.
En naturvårdsinriktad skogsbruksplan kan skydda
området mot sådana skogsbruksåtgärder som skulle
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NATURA 2000
Natura 2000-området Lungälvens myrar tillgodoses i
planförslagets punkt 7 - 10.

Övantjärnen

RIKSINTRESSEN - PLANFÖRSLAG

Aspen

Bjurbäcksälven

Bjurbäcken

äl
ng
Lu

V. Sävsjön

LillLungen

StorLungen

Ämten
Lindås

Lillsjön

n
ve

Laggartorp

N. Ämten

Gäddetjärnen S. Ämten

Lungsund
Acktjärnen

2. Öppet landskap kring Bjurbäckskanalen

Hållsjön

Öjevettern

Basttoten

3. Underhåll enligt skötselplan

Kungsskogen

4. Fornlämningsområde

Lill-Älgsjön
5. Åminnefors
hammarruin

Slä

Lundsberg
Stor-Älgsjön

8. Naturvårsinriktad skogsbruksplan
9. Naturreservat för Lungälvens meanderlopp

Bergtjärnen

Matlången

Kvarntjärnen
Starrtjärnen

RIKSINTRESSEN
Baksjön

33

Hyttsjön

S

BEBYGGELSE
UTGÅNGSLÄGE
Bebyggelsen i Storfors kommun är övergripande lokaliserad i ett stråk i sydost – nordvästlig riktning som följer
sjösystemet som sträcker sig genom kommunen. Bebyggelse i sammanhållen form finns främst i centralorten
Storfors, men tätare bebyggelse har även uppstått i bland annat Bjurtjärn, Lungsund, Lundsberg, Bjurbäcken
och Kyrksten. Inom kommunen finns lediga tomter för bostadsbebyggelse i bland annat Lungsund, Lundsberg,
Furuvik och Kyrksten. Ny bostadsbebyggelse som uppförs består främst av enfamiljshus i tätortsnära landsbygdslägen.
Inom kommunen finns idag inga indikationer på trångboddhet eller bostadsbrist. Kommunen har tidigare haft
ett överskott på bostäder. För att minska problemet byggdes bostadshus om för annan användning eller revs.
Rivningarna genomfördes strategiskt vilket ledde till att mervärden skapades för omgivningen. Det finns viss
efterfrågan på nya bostäder, då främst i tätorterna och mindre bostäder med hög tillgänglighet.
STORFORS
Storfors tätort ligger i kommunens nordöstra del. Där
bor drygt hälften av kommunens invånare. Bebyggelsen är till allra största del samlad till centralorten
Storfors. Även övriga områden med sammanhållen
bebyggelse ligger i anslutning till tätorten.
Bebyggelsen har sitt tidiga ursprung i jordbruket
och de bördiga markerna kring Storforsälven under
1500-talet. Dock uppfördes redan 1588 det första
bruket och Storfors har från dess fram till modern tid
varit ett brukssamhälle.
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Storfors
Centralorten Storfors är belägen centralt i kommunens norra del mellan sjöarna Öjevettern och Mögsjön. Storfors tätort är knutpunkt för riksväg 26, länsväg 237 och Inlandsbanan.
Bebyggelsen i Storfors tätort är blandad men består
främst av bostäder, både friliggande enbostadshus
och flerbostadshus. Utbudet av bostäder är gott och
även planberedskapen för friliggande småhus är god.
I centrala Storfors finns blandade centrumfunktioner
med handel, kontor och bostäder. Viss handel och
bensinstation finns utmed riksväg 26.
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Industrierna ligger samlade i verksamhetsområdena som är lokaliserade dels centralt i tätorten längs
Inlandsbanan och Storforsälven, och dels i tätortens
nordligaste delar längs riksväg 26. Kommunen har en
god planberedskap för nyetableringar av verksamheter, exempelvis i Norra industriområdet som har goda
förutsättningar för utveckling.
För Storfors tätort finns en delvis genomförd fördjupning av översiktsplanen, antagen 1989-01-18. Målsättningen med fördjupningen av översiktsplanen för
Storfors centrum var att lokalisera centrumfunktioner
så som bostäder i flerbostadshus, kommunens förvaltning, arbetsförmedling, försäkringskassa, polis,
handel med mera till tätortens centrala delar.
BJURTJÄRN
Bjurtjärn ligger i kommunens södra del och där bor
drygt en fjärdedel av kommunens befolkning. Inom
Bjurtjärn finns tätorten Kyrksten och flera områden
med sammanhållen bebyggelse, men till största del
består Bjurtjärn av jordbruksbyggd med flera gamla
gårdar. Bygden har anor från medeltiden och de första kända gårdarna är Alkvettern och Kväggen.

I Bjurtjärn är bebyggelsen främst lokaliserad utmed
de stora sjöarna Ulvettern, Frövettern och Alkvettern
samt längst söderut där avståndet till Kristinehamn
är kort.
Kyrksten
Kyrksten, som är Storfors kommuns andra tätort med
cirka 280 invånare, ligger vid sjön Alkvetterns norra
ände. Kyrksten är beläget längs länsväg 237 som
sträcker sig mellan Storfors och Karlskoga. Tätorten
ingår i bebyggelsestråket som följer sjösystemets
sydostliga – nordvästliga sträckning genom kommunen. Bebyggelsen utgörs till allra största del av bostäder i friliggande enfamiljshus.
Tåbäcken
Tåbäcken är en liten ort mitt i triangeln mellan Storfors, Kristinehamn och Karlskoga. Även Tåbäcken
ligger i bebyggelsestråket längs kommunens genomkorsande sjösystem. Bebyggelsen består främst av
bostäder i friliggande enfamiljshus.
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LUNGSUND
Lungsund ligger i kommunens västra del. Bebyggelsen ligger till största del i tätorten Lungsund, Lundsberg samt utefter bebyggelsestråket i kommunen.
Den äldsta bosättningen i Lungsund var en jordbruksbebyggelse belägen vid sjöarna Acktjärnen, Hållsjön
och Ullvettern och vid slättbygden i sydväst. Det tidiga jordbruket var beläget i en övergångsbygd mellan Vänerslätten och Bergslagen. Under 1600-talet
utvidgades jordbruksbebyggelsen betydligt i de sydöstra delarna. Större gårdar var Kungsskogens gård,
Lundsbergs bruk och Bjurbäckens bruk.

med reviderade och uppdaterade planer är Södra Ullvettern och Käxsundet.
FYSISKA PLANER OCH GENERELLA BESTÄMMELSER
Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan tillgodose ett särskilt allmänt intresse som inte tidigare har
tagits upp i översiktsplanen såsom landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och
förfarande som för den kommunomfattande planen.

Lungsund
Orten Lungsund är belägen vid sundet mellan sjöarna Stor-Lungen och Öjevättern, därav namnet Lungsund. Bebyggelsens består till största del av bostäder i friliggande enfamiljshus. I Lungsund finns även
campingplats och hotell.

Fördjupning av översiktsplanen
En fördjupning av översiktsplanen kan tillgodose behovet av en mer detaljerad övergripande plan än den
kommunomfattande översiktsplanen. För en fördjupning av översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och förfarande som för den kommunomfattande
planen.

OMRÅDEN MED FRITIDSHUSBEBYGGELSE

För Storfors tätort finns en delvis genomförd fördjupning av översiktsplanen, antagen 1989-01-18. Målsättningen med fördjupningen av översiktsplanen för
Storfors centrum var att lokalisera centrumfunktioner
så som bostäder i flerbostadshus, kommunens förvaltning, arbetsförmedling, försäkringskassa, polis,
handel med mera till tätortens centrala delar.

I kommunen finns drygt 800 fritidshus där flera områden är bebyggda med fritidshus. Många av områdena ligger i sjönära lägen och det övergripande
bebyggelsestråket. 14 områden omfattas i dagsläget
av detaljplan eller områdesbestämmelser. Planbestämmelserna skiljer sig mellan de olika planerna och
olika områdena. Kommunen har påbörjat ett arbete
med att revidera planerna och samtidigt anpassa
planbestämmelserna för att även underlätta permanent bostadsbebyggelse. Två exempel på områden

Detaljplanelagda områden
Detaljplaner reglerar utformningen för begränsade
mark- och vattenområden, ofta inom tätbebyggda
områden. Detaljplanen ska redovisa, och till gränser-
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Övantjärnen

OMRÅDEN MED FRITIDSHUSBEBYGGELSE

St. Bosjön

Nykroppa

Gåstjärnen
Aspen

Norra Loken

Storviggen
Östersjön

Skarpen
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Bjurbäcksälven

Dammsjön

Bjurbäcken

Jordkullen

Mörttjärn
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n

Laggartorp

Mögsjön
S. Trössjön

V. Sävsjön
Lindås
Lillsjön

St. Hättsjön

StorLungen

Ämten
N. Ämten

Bagg-

Storforstjärnen

Gäddetjärnen S. Ämten

Lungsund

LUNGSUND

Acktjärnen
Hållsjön

L. Grytingen

Öjevettern

Kungsskogen

Bergtjärnen

Trettonde
tjärnen

Dalbäcken

SÄVIKEN

S. Stockviken

Baksjön

Markvattnet

Viggetorp

Hyttsjön

Ullvettern
Bjurtjärn

Trohöringen

SÖDRA
ULLVETTERN,
Kyrksten Alkvettern
Bjurtjärn
4 st. planer

Nässundet

Lövåssjön

St. Grytingen

Matlången

Kvarntjärnen
Starrtjärnen

Grytingen

Åsjön

Släbråten

Lundsberg
Stor-Älgsjön

Immen

Råglanda

Basttoten

Lill-Älgsjön

N.Trössjön

Sundtjärnen

Tysktjärnen

Tåbäcken

FRÖVETTERSTORP,
2 st. planer
Tolen
Herrsjön

Bergsjön
Frövettern

HERRNÄSET

Kväggen
Kväggen

Herrnäset

HERRNÄSET SÖRBY

KÄXSUNDET

KVÄGGEN

Alkvettern

SUNDET

Åtorp
St. Vilången

V. Mörkviken
Ö. Mörkviken

Ö. MÖRTVIKEN

St. Svalttjärnen

Ämten

Karlskoga

Varnumsviken
Stråbergsmyren

Kristinehamn
Planlagt område med fritidshusbebyggelse
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Vismen

na ange, allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. I planerna regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden som sedan
ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. I
plan- och bygglagens 4 kap. finns bestämmelser om
i vilka situationer detaljplan ska upprättas innan lov
får ges. Detaljplanen innehåller bindande regler för
hur marken får användas samt bebyggas och innebär
rättigheter och skyldigheter för både kommunen och
enskilda.
Områden med områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser används för att reglera markanvändningen inom begränsade områden. De är
liksom detaljplaner juridiskt bindande, men inte lika
omfattande. Områdesbestämmelser används ofta i
bevarandesyfte, för att till exempel skydda en byggnad eller ett område. Områdesbestämmelser ger inte
någon byggrätt. Genom områdesbestämmelser kan
miljö- och byggnadsnämnden påverka förändringar
och rivning av befintlig bebyggelse samt utformning
och placering av ny bebyggelse.
Områden med sammanhållen bebyggelse
I plan- och bygglag (SFS 2010:900) används och
förklaras begreppet sammanhållen bebyggelse. Med
sammanhållen menas ett område utanför detaljplanelagt område med bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata
eller parkmark.

Utanför sammanhållen bebyggelse
Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen
bebyggelse är det enligt plan- och bygglagen tillåtet
att göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan bygglov.
TILLGÄNGLIGHET
I den bebyggda miljön och dess omgivning är tillgänglighet mycket viktigt då alla människor ska kunna leva
och verka under så jämlika förhållanden som möjligt.
Det finns många olika mål och regler som verkar för
tillgänglighet. Exempel är kommunens vision, regeringens mål och FN:s standardregler. För Storfors
kommun finns även ett Handikappolitiskt program
som antogs av kommunfullmäktige år 2005.
Anpassning av den fysiska miljön är en viktig faktor
när det gäller reducering, eller i vissa fall eliminering,
av graden av funktionsnedsättning för den enskilde. I
ett fåtal fall ställer bygglagstiftningen krav på förbättringar av befintliga byggnader och redan anlagd miljö. Ett sådant är enkelt avhjälpta hinder i publik miljö.
Här ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten
har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Inom områden med sammanhållen bebyggelse måste bygglov sökas för nybyggnation, mindre tillbyggnader och uppförande av komplementbyggnader.
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Övantjärnen

PLANLAGDA OMRÅDEN
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Gåstjärnen
Aspen

Norra Loken

Storviggen
Östersjön

Skarpen
Södra Loken

Blanktjärnen
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Laggartorp

Mögsjön
S. Trössjön

V. Sävsjön
Lindås
Lillsjön

St. Hättsjön

StorLungen

Ämten

N.Trössjön

Sundtjärnen

N. Ämten

Bagg-

Storforstjärnen

Gäddetjärnen S. Ämten

Lungsund
Acktjärnen
Hållsjön

L. Grytingen

Öjevettern

Basttoten
Kungsskogen

Lill-Älgsjön

Bergtjärnen

Trettonde
tjärnen

Dalbäcken
S. Stockviken

Baksjön

Markvattnet

Lövåssjön

St. Grytingen

Matlången

Kvarntjärnen
Starrtjärnen

Grytingen

Åsjön

Släbråten

Lundsberg
Stor-Älgsjön

Immen

Råglanda

Viggetorp

Hyttsjön

Ullvettern
Bjurtjärn

Trohöringen
Nässundet

Kyrksten Alkvettern

Bjurtjärn

Tysktjärnen

Tåbäcken
Tolen

Bergsjön

Herrsjön

Frövettern
Herrnäset

Kväggen
Kväggen

Alkvettern
Åtorp
St. Vilången
V. Mörkviken
Ö. Mörkviken

St. Svalttjärnen

Ämten

Karlskoga

Varnumsviken
Stråbergsmyren

Detaljplanelagt
område
Kristinehamn
Område med områdesbestämmelser
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Vismen

Övantjärnen
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Karlskoga

Varnumsviken

Kristinehamn

Stråbergsmyren
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PLANFÖRSLAG
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning”, 3 kap. 1 § MB.
ÖVERGRIPANDE STRATEGISK VISION FÖR BEBYGGELSENS UTVECKLING
Storfors kommuns mål med den översiktliga planeringen är att stärka kopplingarna och kommunikationerna samt att identifiera strategiska utvecklingsområden med möjlighet till attraktivt boende. I den
workshop som genomfördes den 10 mars 2010 med
kommunens politiker och tjänstemän arbetades en
strategisk vision fram för bebyggelsens framtida utveckling. Workshopen och visionen resulterade i ett
flertal planförslag, bland annat de ledord för planering i Storfors kommun som redovisas under BEBYGGELSE/planförslag/punkt 3. Workshopen resulterade
även i mer fritänkande förslag som exempelvis linbanor, kollektivtrafik på vatten, nya kanaler och kopplingar som det i dagsläget inte finns teknik eller ekonomi för att genomföra. Förslag som dessa är dock
mycket viktiga för kreativiteten i planeringsprocessen
och för att se framtida utvecklingsmöjligheter.
Den strategiska visionen bygger på tillgångarna,
som exempelvis vattenkontakt, sollägen, tillgång till
service och närhet till natur, samt den befintliga fysiska strukturen i kommunen. Visionen redovisar de
fyra primära utvecklingsområdena, men även utvecklingsområden för attraktivt boende, kommunikationer
och rekreation/naturmiljö. I områdena som uppmärksammats för attraktivt boende har vattenkontakten
och närheten till kommunikationer varit avgörande
faktorer. Närheten till natur och särskilt tillgången till
orörd natur är en resurs som uppmärksammats både
i visionen och i planförslaget. Vid all bebyggelse ska
hänsyn även tas till ekonomiska, estetiska, sociala
och ekologiska värden.
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Utveckling av kommunikationerna är i Storfors kommun en viktig förutsättning för det attraktiva boendet,
ett starkt näringsliv och tillgängligheten till regionen.
Utveckling av bebyggelse i anslutning till huvudkommunikationerna är samtidigt en förutsättning för kommunikationernas fortsatta utveckling. Bebyggelseutveckling i anslutning till huvudkommunikationerna,
även utanför utvecklingsområdena, bidrar till förutsättningar för hållbara och miljövänliga kommunikationer samt effektiv samhällsservice.
Den strategiska visionen har ett mycket långt tidsperspektiv och visar därmed en översiktlig inriktning för
bebyggelsens framtida utveckling. Varken visionen
eller den översiktliga planeringen i allmänhet baseras
på eller förutsätter stora nyexploateringar utan gynnar istället en utveckling styrd efter efterfrågan som
kan variera från år till år. Visionen och planförslaget
skapar möjligheter att utveckla bebyggelsemiljöerna
i kommunen för att skapa ännu attraktivare boendeoch företagandemiljöer för de som redan är etablerade i kommunen. Självfallet möjliggör översiktplanen
även attraktiva miljöer och förutsättningar för nyinflyttande och nya verksamheter. Visionen är viktig
som diskussionsunderlag och för att ge ett helhetsperspektiv för den fysiska samhällsplaneringen. Den
strategiska visionen baseras förutom tillgångarna i
kommunen på ekonomi, teknik, risker, miljö och en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Visionen tar
inte ställning till bebyggelsens täthet eller utformning.

Övantjärnen
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ation och natur

Herrnäset

Kväggen
Kväggen

Alkvettern

Väg, primär huvudkommunikation
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Stråbergsmyren
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Vismen

BEBYGGELSE
43

PLANFÖRSLAG
1. Storfors kommun ska planera för ett samhälle med
mångfald och lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
2. Planering i Storfors kommun ska ske i samverkan mellan kommunen, invånare, företag, föreningar
samt övriga berörda.
3. Ledord för planering i Storfors kommun är:
-- attraktivt boende med vatten, sol och natur,
-- effektiva kommunikationer,
-- regionförstoring, samt
-- förtätning och koncentrering av befintlig bebyggelse, speciellt inom tätorterna.
Ledorden bidrar till ökad livskraft, resurshushållning
samt ett långsiktigt hållbart samhälle.
4. Storfors kommun ska planera för ett multifunktionellt samhälle där bostäder, verksamheter och service är integrerat. Bebyggelsen, både bostäder och
verksamheter, ska skapa underlag för service.
5. Storfors kommun ska planera för ett tillgängligt
samhälle genom att:
-- i sitt dagliga arbete verka för att göra den fysiska
miljön tillgänglig för alla. I samtliga detaljplaner
ska tillgänglighetsfrågorna behandlas och behoven, så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, tillgodoses,
-- ställa krav på störningsfri miljö, exempelvis bullerfrihet och ren luft, utifrån de förhållanden som kan
behövas för personer med olika funktionshinder
som exempelvis hörselnedsättning eller allergi,
-- kommunstyrelsen ansvarar för att fastigheterna är tillgängliga, anpassade och utrustade för
människor med olika funktionshinder,
-- kommunstyrelsen ansvarar för att skapa gatuoch parkmiljöer som är tillgänglig för alla, samt
-- underlätta och skapa förutsättningar för kollektivtrafik.
6. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade
LIS-områden enligt 7 kap. 18 § MB, ska upprättas
under perioden 2013 - 2015.
Enligt miljöbalken ska en översiktsplan, eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Då Storfors
kommun har relativt små tätorter av landsbygdskaraktär gäller bestämmelserna för LIS-områden i regel
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utan någon begränsning utöver de grundläggande
kraven även för tätorterna. Ett lämpligt LIS-område
ska enligt 7 kap. 18 § MB (endast aspekter relevanta
för Storfors kommun redovisas):
-- vara lämpligt, långsiktigt och ha en positiv påverkan för utvecklingen av landsbygden,
-- vara av ett sådant slag och en så begränsad omfattning eller påverkan att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt,
-- endast en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, samt
-- vara av allmänt ekonomiskt intresse.
I tillägget till översiktsplanen för LIS-områden i
Storfors kommun ska:
-- LIS-områdena sammantaget inte omfatta mer än
en begränsad del av de strandområden som omfattas av strandskydd,
-- planeras för god allemansrättslig tillgång till
strandområden och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten,
-- de långsiktiga effekterna redovisas för respektive
område för att säkerställa att strandskyddets syfte långsiktigt tillgodoses,
-- utredas vilka mark- och vattenområden som ska
undantas, exempelvis oexploaterade sjöar, områden med höga natur- och friluftsvärden samt vindbruksområden,
-- utredas vilken markanvändning, exploateringsgrad och vilka typer av bebyggelse som är lämplig inom respektive LIS-område,
-- områdenas möjligheter att långsiktigt främja och
upprätthålla sysselsättningen samt offentlig och
kommersiell service iakttas,
-- hänsyn tas till områdenas kommunikationer, teknisk försörjning och attraktivitet, samt
-- vattennära lägen i anslutning till Storfors tätort,
Lungsund och Kyrksten inventeras med syfte att
identifiera attraktiva områden för utveckling av
bostadsbebyggelse.
7. Möjligheter till förtätning/koncentrering av bebyggelse, både för bostäder och verksamheter, ska tillvaratas i befintliga bebyggelseområden, exempelvis
tätorterna och områden med sammanhållen bebyggelse.
Genom förtätning i områden där teknisk försörjning
finns utbyggd och service etablerad ökar resurshushållandet och utvecklingen bidrar till bibehållet serviceunderlag.
8. Kommunen ska upprätta en separat karta som redovisar områden med sammanhållen bebyggelse.
Områdesavgränsningarna ska göras utifrån nu gällande definition och har till syfte att effektivisera och

underlätta bygglovshanteringen. Avgränsningen av
sammanhållen bebyggelse ska ses över löpande och
vid behov revideras.

--

9. Översyn över Storfors tätorts plansituation ska
genomföras senast under 2014, därefter ska översyn genomföras även för Lungsunds, Kyrkstens och
Tåbäckens plansituationer.

--

För Storfors tätort finns cirka 40 gällande detaljplaner.
Översynen ska bland annat behandla vilka områden
som är i behov av en ny detaljplan.
10. Kommunen har fyra primära utvecklingsområden:
-- Nässundet,
-- Kyrksten/Tåbäcken,
-- Storfors, samt
-- Lungsund/Lundsberg.
Utvecklingsområdena bygger på de styrkor och utvecklingsmöjligheter som redan finns i kommunen,
som exempelvis Bergslagskanalen och befintlig
service och befintliga kommunikationer. Syftet med
utvecklingsområdena är att erbjuda attraktiva boendemiljöer med bra service och snabba kommunikationer i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Målet är att
beredskapen för nyexploatering, för både verksamheter och bostäder, ska vara stark.
Vid genomförande ska hänsyn tas till:
-- områden med naturvärden, se vidare NATURMILJÖ,

--

---

kulturhistoriskt värdefulla områden, se vidare
KULTURMILJÖ,
översvämningar, se vidare MILJÖ, HÄLSA OCH
SÄKERHET,
ras- och skredrisk, se vidare MILJÖ, HÄLSA OCH
SÄKERHET/planförslag/säkerhet/punkt
14, samt
störningar av olika slag, se vidare MILJÖ, HÄLSA
OCH SÄKERHET.

11. Nässundet ska utvecklas i samverkan mellan
Storfors och Kristinehamns kommuner.
Eftersom utvecklingsområdet Nässundet ligger inom både Storfors och Kristinehamns kommuner vill
Storfors kommun utveckla området i samarbete med
Kristinehamns kommun.
12. I Storfors kommuns södra del ska attraktivt boende möjliggöras i anslutning till vatten, natur och kommunikationer med bra kopplingar till Kristinehamn,
Karlstad, Karlskoga och Örebro.
Genom att främja bebyggelse i anslutning till primära och sekundära huvudkommunikationer kan transportbehovet begränsas. Samtidigt kan attraktiva
boendemiljöer på landsbygden med närhet till natur
och förutsättningar för djurhållning, exempelvis hästar, möjliggöras inom ramen för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Även effektiv kommunal service, som exempelvis kollektivtrafik, avfallshantering,
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hemtjänst, skolskjutsar, möjliggörs.
Vid planering för ny sammanhållen bebyggelse på
landsbygden ska hänsyn tas till ekonomiska, estetiska, sociala och ekologiska värden.
13. Utvecklingsområden med goda förutsättningar
för attraktivt boende utanför planlagda områden och
sammanhållen bebyggelse är Solvik, Furuvik, Tranmyren/Lervik, Jordkullen, Södra Ullvettern/Ullvetterstorp, Råglanda, Dalbäcken, Bjurvik och Västra Mörkviken.
För respektive område bör förutsättningarna och möjligheterna ses över mer ingående om exploatering
blir aktuellt.
Vid genomförande ska hänsyn tas till:
-- primär transportled för farligt gods, se vidare MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET/planförslag/säkerhet/punkt 12, samt
-- värdefull åkermark, se vidare MARK/planförslag/
punkt 3.

Vid revidering ska planerna anpassas så att även
permanent bostadsbebyggelse främjas.
I områden med höga kulturmiljövärden, till exempel
områden med bevarad fritidshusbebyggelse från
1920 - 1960-talet, kan istället restriktioner om byggnadsarean och utökad lovplikt eventuellt införas.
Lungsund är ett exempel på detaljplanelagt område
med fritidshusbebyggelse som har höga kulturvärden. Exempel på fritidshusbebyggelse med höga
kulturvärden utanför planlagt område är Lövnäset,
Kungsskogen och Viggetorp.
17. Området mellan Storfors och Lungsund ska utvecklas som en länk mellan utvecklingsområdena
med kommunikationer, boende samt fritid- och rekreationsmöjligheter.
Vid planering inom det aktuella området ska hänsyn
tas till en eventuell framtida kommunikation/väg mellan Storfors och Lungsund. Syftet med en ny kommunikation skulle vara att minska restiden och stärka
kopplingen mellan tätorterna.

14. Utvecklingsområde med goda förutsättningar för
framförallt ytkrävande verksamheter är ett område
norr om Släbråten.

Vid genomförande ska hänsyn tas till:
-- väderfulla våtmarker, se vidare NATURMILJÖ/
planförslag/punkt 2.

Området har tillgång till både väg och järnväg och är
strategiskt lokaliserat centralt i kommunen.

18. Fördjupningen av översiktsplanen för Storfors tätort ska revideras och uppdateras.

15. Vid planering för bostäder ska bebyggelsens inriktning, till exempel seniorboende eller boende med
kvaliteter för barnfamiljer eller ungdomar, främja flyttkedjor, anpassas efter behovet på bostadsmarknaden med ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Vid revideringen ska hänsyn tas till barriärerna i tätorten, exempelvis Storforsälven, järnvägen och riksväg
26. Syftet är att främja en sammanhållen samhällsutveckling. Även trafiksäkerheten och behovet av planskilda korsningar kring järnvägen och riksväg 26 ska
ses över. Arbetet ska senast påbörjas under 2015.

16. Kommunens översyn och revidering av planer för
områden med fritidshus ska fortsätta.
Exempel på områden med fritidshusbebyggelse som
idag inte är planlagda men där behovet av planläggning ska ses över är vid:
-- Stor-Lungen/Lövnäset,
-- Öjevetterns östra strand,
-- Ullvetterns nordöstra strand, samt
-- Alkvettern/Mörkviken.
Exempel på planer med revideringsbehov med områden som kan vara lämpliga för permanent bostadsbebyggelse:
-- Kväggen,
-- Herrnäset, och
-- Södra Ullvettern.

19. Störande industriverksamhet ska i första hand lokaliseras till angivna verksamhetsområden och i anslutning till de primära kommunikationslederna.
Målet är att minska störningarna genom att koncentrera industrier med mer buller längre bort från bostadsbebyggelse och att minska genomfartstransporterna med tung trafik.
20. Norra industriområdet ska ges utrymme och möjlighet att fortsätta utvecklas norrut.
21. Området öster om Vargbroskolan, mellan befintlig bebyggelse och Mögsjön, ska i ett långsiktigt
perspektiv, i samverkan med befintliga verksamheter,
utvecklas för bostadsbebyggelse.
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Vid genomförande ska hänsyn tas till:
-- markföroreningar, se vidare Miljö, hälsa och säkerhet/planförslag/miljö/punkt 2, samt
-- ras- och skredrisk, se vidare Miljö, hälsa och säkerhet/planförslag/säkerhet/punkt 14.
22. Utanför detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse är följande åtgärder bygglovsbefriade:
-- göra mindre tillbyggnader. Om tillbyggnaden sker
närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av granne, samt
-- uppföra komplementbyggnader. Med komplementbyggnad avses här fristående uthus, garage
och andra mindre byggnader. Om komplementbyggnaden uppförs närmare tomtgränsen än 4,5
meter krävs medgivande av granne.

en mindre tillbyggnad redan uppförts är man skyldig
att ansöka om bygglov om ytterligare en tillbyggnad/
komplementbyggnad önskas uppföras.
Tillbyggnadens utformning och karaktär får inte överskugga huvudbyggnaden.
23. Kommunen ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

För att utnyttja bygglovsbefrielse för en åtgärd enligt
ovan är byggherren skyldig att anmäla byggnationen
till byggnadsnämnden. Anmälan ska innehålla dokumentation av tillbyggnadens/komplementbyggnadens storlek och läge på tomten. Bygglovsbefrielse
enligt ovan kan endast utnyttjas vid ett tillfälle. Om

Mögsjön

STORFORS TÄTORT:
BEBYGGELSE - PLANFÖRSLAG
Forsbron

Vargtorpet

Bergshöjden
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Baggtjärnen
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Djupadal
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13. Utveckingsområde för
attraktivt boende
17. Utvecklingsområde
Krogbergen
mellan
Storfors tätort
och Lungsund

20. Norra industriområdet
Krogen
21. Långsiktigt utvecklingsområde för bostäder i
Storfors tätort
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MARK
UTGÅNGSLÄGE
Storfors kommun är en relativt liten markägare då endast några få procent ägs av kommunen. Marken inom
kommunen ägs till största del av tre stora markägare, Bergvik Skog, Svea Skog och Svenska kyrkan.
Hela Storfors kommun räknas som tätortsnära landsbygd. För gles- och landsbygden i Sverige har ett Landsbygdsprogram, nuvarande program gäller mellan 2007 och 2013, upprättats för att förbättra:
-- jord- och skogsbrukets konkurrenskraft,
-- miljön och landskapet, samt
-- livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi.
SKOGSBRUK

JORDBRUK

Värmland är ett stort och betydelsefullt skogslän med
mycket skog, en stor skogsindustri och en lång skoglig tradition. Detta medför att stora arealer i Storfors
kommun består av glest befolkade skogsområden
och att kommunen är rik på skogsråvara. Skogarna
och vattendragen har även höga sociala värden med
värdefulla natur- som kulturmiljöer som används för
rekreation, avkoppling, jakt, fiske, bär, svampplockning, idrott och friluftsliv.

Jordbruket är en viktig del av kommunens näringsliv. Antalet sysselsatta inom jordbruket har minskat
drastiskt, dock utan att den brukade jordbruksarealen minskar nämnvärt. Jordbruket är till största del
storskaligt och några få jordbrukare brukar idag stora delar av arealen. Länsstyrelsen genomförde 1976
en översiktig åkermarksklassificering av länets åkermark. I klassificeringen värderades produktionsförutsättningarna, om åkermarken är av intresse eller
väsentligt intresse för jordbruket.
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Det öppna landskapet som jordbruket med åkermark,
hagar och ängar resulterar i är en viktig del av kulturlandskapet och landskapsbilden. Det öppna odlade kulturlandskapet finns främst kring Bjurtjärn och
Lungsund.
STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag, exempelvis större vägar eller andra ingrepp i
miljön, ska enligt 3 kap. 2 § miljöbalken 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 friluftslivet
Inom kommunen finns ett större område som bedömts vara ett stort opåverkat område i enlighet med
3 kap. 2 § miljöbalken.
ÄNGS- OCH BETESMARKSINVENTERINGEN
Mellan åren 2002 och 2004 genomfördes en inventering av ängs- och betesmarker. Inventeringen var
en uppföljning av den ängs- och hagmarksinventering som genomfördes mellan 1987 och 1991. Alla
marker som registrerades bedömdes antingen som
värdefulla eller restaurerbara. Inventeringen var dock
inte heltäckande och det kan finnas värdefulla ängsoch betesmarker som ännu inte är registrerade.
MARKTÄKTER
För att ta marksubstans så som sten, grus, sand, lera
och mull behövs marktäktstillstånd. Naturgrus hämtas från landformationer från istiden som exempelvis
rullstensåsar, deltan och klapperstensfält. Naturgrus
är en icke förnyelsebar resurs och ofta har landformationerna från istiden höga naturvärden eftersom
de visar olika steg i landskapets utveckling. I kommunen finns rester huvudsakligen från två rullstensåsar. Dessa är på grund av grustäkter endast delvis
bevarade. Alternativet till naturgrus är bergkross.
Marksubstans används bland annat till vägbyggnad,
betong och utfyllnader. I Storfors kommun finns grustäkter i Jordkullen och Herrnäset samt bergtäkter för
kross i Jordkullen och Kväggen.

MARK
51

Övantjärnen
St. Bosjön

Nykroppa

Gåstjärnen
Aspen

Norra Loken

Storviggen
Östersjön

Skarpen
Södra Loken

Blanktjärnen

Bjurbäcksälven

Dammsjön

Bjurbäcken

Jordkullen

Mörttjärn

Holmsjön

Lu
ng
ve
äl

LillLungen

n

Laggartorp

Mögsjön
S. Trössjön

V. Sävsjön
Lindås
Lillsjön

St. Hättsjön

StorLungen

Ämten

N.Trössjön

Sundtjärnen

N. Ämten

Bagg-

Storforstjärnen

Gäddetjärnen S. Ämten

Lungsund
Acktjärnen
Hållsjön

L. Grytingen

Öjevettern

Basttoten
Kungsskogen

Lill-Älgsjön

Bergtjärnen

Trettonde
tjärnen

Dalbäcken
S. Stockviken

Baksjön

Markvattnet

Viggetorp

Hyttsjön

Ullvettern
Bjurtjärn

Trohöringen
Nässundet

Lövåssjön

St. Grytingen

Matlången

Kvarntjärnen
Starrtjärnen

Grytingen

Åsjön

Släbråten

Lundsberg
Stor-Älgsjön

Immen

Råglanda

Kyrksten Alkvettern

Bjurtjärn

Tysktjärnen

Tåbäcken
Tolen

Bergsjön

Herrsjön

Frövettern
Herrnäset

Kväggen
Kväggen

Alkvettern
Åtorp
St. Vilången
V. Mörkviken
Ö. Mörkviken

Ämten

St. Svalttjärnen

Karlskoga

Varnumsviken

Kristinehamn

MARK
52

Stråbergsmyren

PLANFÖRSLAG
1. Jordbruks- och skogsmarkens värde som spridningskorridor ska beaktas vid all planering.
Spridningskorridorer är värdefulla och nödvändiga
för växt- och djurlivets mångfald och fortlevnad. En
spridningskorridor kan exempelvis vara en stenmur
eller ett utsparat områden med naturmark. Inhemska
växt- och djurarter knutna till jordbruks- och skogsområden ska ges utrymme att utvecklas till livskraftiga bestånd. För att kunna bevara en rik biologisk
mångfald i Storfors kommun ska därför spridningskorridorer beaktas vid all planering och ianspråktagande av jordbruks- och skogsmark.
2. Vid planering för ny bebyggelse eller nya anläggningar ska hänsyn tas till möjligheterna att driva ett
rationellt skogsbruk, natur- och friluftsintressen samt
till ekologiskt känsliga och opåverkade områden.
3. Åkermark som klassats enligt åkermarksklassificeringen ska värnas som en betydelsefull produktionsresurs.
Vid lokalisering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till
jordbruksnäringens verksamhet och dess utvecklingsmöjligheter. Jordbruk i drift är en förutsättning för
ett bevarat öppet landskap och ett långsiktigt hållbart
samhälle.
4. Vid all planering ska skyddszoner kring sjöar, vattendrag, myrar och raviner utsparas enligt platsens
naturliga förutsättningar

7. Ny bebyggelse och nya anläggningar ska lokaliseras och utformas med hänsyn till skogsnäringens
framtida utvecklingsbehov.
8. Ny bebyggelse på, eller i anslutning till, jord- och
skogsbruksmark ska inte placeras så att buller eller
lukt från jordbruk kan medföra påtagliga olägenheter
för de boende.
9. All exploatering i stora opåverkade områden ska
ske med stor försiktighet och åtgärder som kan ändra
områdets orörda karaktär ska undvikas.
Detta ska dock inte medföra något hinder för rationellt jord- eller skogsbruk eller negativt påverka tillkomsten av enstaka bebyggelseetableringar där detta prövas lämpligt.
10. All ängs- och betesmark som redovisas i ängsoch betesmarksinventeringen i klass 1-3, i länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering från 2002
- 2004, ska bevaras och hävdas så att naturvärdena bibehålls genom avtal eller på annat sätt senast
2020.
11. Uttag av naturgrus, från exempelvis rullstensåsar, får enbart genomföras när endast naturgrus kan
nyttjas och ersättningsmaterial inte kan komma ifråga
med hänsyn till användningsområdet.
12. Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur- och kulturlandskapet ska bevaras.

En skyddszon är en vallbevuxen markremsa utmed
exempelvis vattendrag, sjöar eller hav. Syftet med
skyddszoner är att, i första hand från åkermarken,
minska ytavrinningen och växtnäringsläckaget av
både fosfor och kväve. Skyddszoner är även gynnsamma för flora och fauna och kan vara positiva för
att mildra effekterna vid översvämning vid förändrade
klimatförhållanden.
5. Småbiotoper och landskapselement (till exempel
våtmarker och småvatten) i jordbrukslandskapet ska
värnas vid all planering och om möjligt bevaras.
6. Brukningsvärd jordbruksmark som tas ur livsmedelsproduktion bör användas så att den är möjlig att
återuppta för livsmedelsproduktion.
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VATTEN
UTGÅNGSLÄGE
Storfors kommun är rik på sjöar och vattendrag. Kommunen genomkorsas av ett större sjösystem i nordnordväst – sydsydostlig (NNV – SSO) riktning där de största sjöarna är Stor-Lungen, Ullvettern och Alkvettern.
BERGSLAGSKANALEN
Bergslagskanalen kallas hela det sammanhängande
vattensystemet mellan Karlskoga och Filipstad som
omfattar sexton sjöar, sex sund, fyra älvar, fem kanaler och sex slussar. Sjösystemet erbjuder många
möjligheter och avstickare från den 65 km långa huvudleden.
Transporterna av de tunga produkterna från Filipstads bergslag var ett besvärligt och dyrbart problem. Trots att vattenvägarna utnyttjades så var de
många omlastningarna mellan sjöarna tidskrävande och kostsamma. För att underlätta transporterna
grävdes redan år 1634 den första sträckan av den
blivande Bergslagskanalen. Sträckan var den 1,4 km
långa Norsbäcks kanal mellan Hyttsjön och Bergsjön
som är en av de äldsta kanalerna i vårt land.
Många olika förslag och sträckningar utreddes innan
1847 då kanalaktiebolaget bildades. 1853 påbörjades kanalarbetet som innefattade två delar, dels Asphytte kanal som är 275 meter lång med en sluss, och
dels Bjurbäcks kanal som är ca tre kilometer lång och
har en sluss vid Källsfallet och en slusstrappa med
tre slussar vid Bjurbäcken. 1857 invigdes Filipstads
Bergslags Kanal och öppnades för trafik. Höjdpunkten nåddes åren 1865-75 då kanalen var en av landets mest trafikerade. Östra Värmlands Järnväg tog
därefter över all godstrafik och merparten av persontrafiken. Regelbunden persontrafik fortsatte dock
långt in på 1900-talet och under 1950-talet förkom
flottning på kanalen. 1936 fick Järnvägsstyrelsen,
som var ägare, kanalen avlyst som allmän farled. I
början av 1940-talet var kanalanläggningarna i dåligt
skick. Föreningen Filipstads Bergslags Kanal bildades och fick överta drift och underhåll. Efter omfattande reparationer kunde kanalen återinvigas 1947 och
åter öppnas för båttrafik.
För bruken i Karlskoga och Nora bergslag var Knappforsen ett hinder för transporterna till Krisitnehamn.
På uppdrag av Kungliga Strömrensningskommissionen föreslogs därför byggandet av en sluss vid

Knappfors och en järnbana mellan Sjöändan och
Kristinehamn. Mellan åren 1850-52 byggdes den 152
meter långa Knappfors kanal med sluss.
Bland de kanalförslag som presenterats genom åren
finns också ett förslag från 1797 om en vattenväg
mellan sjöarna Daglösen och Östersjön. Av vattenregleringsskäl grävdes och sprängdes Prästbäcken
1906 genom Storfors Bruks försorg. Därmed öppnades en två kilometer lång och idyllisk, men smal och
krokig, vattenväg mellan Filipstad och den östra delen av Storfors.
Bergslagskanalen är en av den mellansvenska bergslagsbygdens bäst bevarade transportleder för malm,
tackjärn, smide och personbefordran. Bjurbäcken är
även av riksintresse för kulturminnesvården.
Bergslagskanalen är i sin helhet kulturhistoriskt värdefull. Delsträckan Bjurbäckskanalen med tillhörande
slussanläggningar är särskilt värdefull och uppmärksammad som både riksintresse, fornlämning och
kulturhistoriskt värdefullt område i det kommunala
och regionala kulturmiljövårdsprogrammen. För mer
information om Bjurbäckskanalen se kapitlet RIKSINTRESSEN.
NATIONELLT VÄRDEFULLA VATTENOMRÅDEN
Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har pekat ut nationellt värdefulla vattenområden utifrån den nationella strategin
för genomförandet av miljökvalitetsmålet Levande
sjöar och vattendrag. För områden som pekas ut för
fiske- eller naturvärden har en bedömning gjorts och
områdena klassats som värdefulla eller särskilt värdefulla. Samtliga områden som pekats ut ur kultursynpunkt har bedömts som särskilt värdefulla.
Inom Storfors kommun är Bjurbäcken och Bjurbäckskanalen uppmärksammade som särskilt värdefulla
ur kultursynpunkt. Lungälven är uppmärksammad
som särskilt värdefull för både fiske- och naturvär-
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Vismen

den. Enligt riksdagens miljömål ska 50 procent av de
nationellt särskilt värdefulla områdena i hela riket ha
skyddats till 2010. Bjurbäcken, Bjurbäckskanalen och
Lungälven får anses vara långsiktigt skyddade områden då de bland annat är av riksintresse för kulturmiljövården respektive naturvården.

skyddsområden. Länsstyrelsen bevakar dock strandskyddsintresset vid kommunal planläggning samt
innehar rätten att överpröva kommunala beslut om
upphävande och dispenser. I strandnära lägen finns,
sedan 1 februari 2010, möjlighet för kommunen att
redovisa områden för landsbygdsutveckling där vissa
lättnader i strandskyddet avses att gälla.

ÖVERGRIPANDE VATTENSTATUS

Inom Storfors kommun är strandskyddet generellt utökat till 200 meter för samtliga sjöar och vattendrag
som berörs av strandskydd. För närvarande pågår en
översyn av de utökade strandskydden som ska vara
färdig senast 2014.

2015 ska alla vatten i Europa enligt EG:s ramdirektiv
ha uppnått god ekologisk och kemisk status. Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret. En
länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten
på vattenmiljön inom distriktet. Storfors kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt. Länsstyrelserna ska
ta fram kunskapsunderlag och lämna förslag till kvalitetskrav, övervakningsprogram och åtgärdsprogram
för olika avrinningsområden. Arbetet ska ske i dialog
med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.
Den övergripande ekologiska statusen i Storfors kommuns sjöar är god med undantag för Stor-Lungen,
Lill-Lungen, Mögsjön, Herrsjön, Aspen och Dammsjön där statusen är måttlig samt Öjevettern där statusen är otillfredsställande.
STRANDSKYDD
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken råder strandskydd vid
hav, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskydd
är dels att säkra förutsättningarna för friluftsliv och
därmed allmänhetens tillgång till stränderna, dels att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växtoch djurlivet.
Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet som ligger inom 100 meter från strandlinjen
vid normalt medelvattenstånd. Inom strandskyddsområdet får inte byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder vidtas utan att särskilt tillstånd har beviljats, så kallad strandskyddsdispens. Länsstyrelsen
kan besluta om att strandskyddet ska utökas, upp till
300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte.

AVRINNINGSOMRÅDEN
Avrinning är det fria vattenflöde från ett område som
beror på nederbörd och som rinner till avrinningsområdets sjöar eller vattendrag. Höjdförhållandena och
de geologiska förhållandena i ett område avgör hur
vattnet i området ska röra sig och vilket landområde
som dräneras till vilket vatten.
Hela Storfors kommun ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde, som är Sveriges största, och inom Värnen med närområdens och Gullspångsälvens
avrinningsområden. Gullspångsälven har sina källflöden i Dalarnas län och mynnar i östra Vänern vid
Gullspång. Avrinningsområdena är uppdelade i flera
mindre delavrinningsområden.
GRUNDVATTEN
Större förekomster av grundvatten är översiktligt identifierade i hela riket. Även geologiska formationer av
nationell betydelse för vattenförsörjning är översiktligt
identifierade. I Storfors kommun finns några större
förekomster av grundvatten. De geologiska formationerna av nationell betydelse för vattenförsörjningen
sammanfaller med förekomsterna av grundvatten.
Den övergripande kemiska statusen på grundvattnet
inom kommunen är god.
Att i samhällsplaneringen uppmärksamma och ta
hänsyn till grundvattenförekomster är viktigt för att
långsiktigt trygga en god vattenförsörjning.

Enligt lagen om strandskydd krävs särskilda skäl för
att få dispens inom strandskyddsområden. Enligt de
ändringar i lagen om strandskydd, som trädde i kraft
1 juli 2009, är det kommunen själv, tidigare fattades
dessa beslut av länsstyrelsen, som upphäver strandskydd i detaljplaner och ger dispens inom strand-
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PLANFÖRSLAG
1. Bergslagskanalen ska bevaras och utvecklas för
frilufts-, rekreations-, turism-, natur- och kulturändamål.
Längs hela Bergslagskanalen ska värdefulla miljöer
bevaras och utvecklas. Rastplatser samt natur- och
kulturvärden ska märkas ut och vårdas. I strategiska utvecklingsnoder, exempelvis vid slussarna och
Nässundet, längs Bergslagskanalen, ska utveckling
särskilt främjas för att öka tillgängligheten samt stimulera friluftsliv och turism. Utvecklingen ska ske i
samverkan med Filipstads, Karlskoga och Kristinehamns kommuner.
2. Vid fysisk planering ska mark- och vattenanvändning disponeras så att en god status om möjligt gynnas, eller minst inte medför någon negativ påverkan.
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Målsättningen, enligt EU:s ramdirektiv för vatten är
att alla vatten, både ytvatten och grundvatten, i Europa ska ha god status senast år 2015.
3. Det i Storfors kommun generellt utökade strandskyddet om 200 meter ska i samarbete med länsstyrelsen ses över och revideras.
Målet är att uppnå ett strandskydd anpassat efter
skyddsbehoven. Utökat strandskydd ska bara finnas
där särskilda skäl till detta föreligger.
4. Grundvattenförekomster och grundvattenförande geologiska formationer av nationell betydelse för
vattenförsörjningen ska vid planläggning långsiktigt
skyddas mot exploatering som begränsar användningen av vattnet.
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KOMMUNIKATIONER
UTGÅNGSLÄGE
Kommunikationerna i länet följer i huvudsak dalgångarna i nord – sydlig riktning. Att snabbt färdas i öst –
västlig riktning genom länet är svårare på grund av få kommunikationer och låg standard. Storfors kommun
ligger mellan två regioncentra, Karlstad och Örebro, vilket ger bra pendlingsmöjligheter för arbete och studier.
Från centralorten Storfors är restiden med bil cirka 45 minuter till Karlstad och cirka 60 minuter till Örebro.
VÄGAR
Storfors kommun ligger längs riksväg 26 och länsväg
237, norr om europaväg 18, E18, som är länets största kommunikationsstråk för vägbundna transporter.
Till skillnad från E18 följer de större vägarna i övrigt
i huvudsak Värmlands dalgångar. De enskilda vägarna, som sammanlagt är ungefär lika långa som de
allmänna vägarna, är också i stort behov av upprustning. Många av de mindre vägarna på landsbygden
är grusvägar.
Riksväg 26 är av riksintresse för kommunikationer.
Tillståndspliktig zon
Enligt väglagen krävs tillstånd från länsstyrelsen för
att inom ett avstånd på tolv meter från vägområdet
uppföra byggnad, tillbyggnad eller andra anläggningar.
Detta för att det så långt som möjligt intill allmänna
vägar inte ska finas fasta hinder som kan inverka på
trafiksäkerheten. Detta avstånd kan utvidgas upp till
50 meter med hänsyn till trafiksäkerheten.
Inom Storfors kommun gäller en utökad tillståndspliktig
zon till 30 meter för riksväg 26 och länsväg 237.
JÄRNVÄG
Inlandsbanan, som byggdes för att knyta samman
och stärka infrastrukturen i Sveriges inland, går mellan Kristinehamn i söder och Gällivare i norr. Järnvägen färdigställdes 1937. Sträckan mellan Kristinehamn och Persberg trafikeras året runt av godstrafik,
och under sommartid även av persontrafik. Sträckan
norr om Persberg till Mora är nedlagd och trafikeras
endast med buss. Sträckan mellan Kristinehamn och
Nykroppa trafikeras dock året runt med persontrafik,
och efter Nykroppa fortsätter tågen på Bergslagsbanan mot Borlänge. Inlandsbanan sträcker sig centralt
genom Storfors tätort och stationen ligger i centrum.
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Vid Nässundet finns en station som inte längre är i
bruk och vid Släbråten och Badsta har hållplatser tidigare funnits.
För hela Inlandsbanan finns upprustningsplaner för
att kunna öka godstrafiken. Bland annat finns planer
för att rusta upp den stängda delen mellan Persberg,
Vansbro och Vika vilket skulle möjliggöra godstrafik
hela vägen till Kristinehamn. Den sydligaste sträckan, mellan Kristinehamn och Nykroppa, elektrifieras
under 2010-2011. Elektrifieringen av järnvägen möjliggör för nya, rationella och miljövänliga upplägg
för gods- och persontrafik som bidrar till effektivare
pendlingsmöjligheter, ökad energieffektivitet och trafiksäkerhet samt en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Järnvägsförbindelse finns idag bland annat mellan Storfors och Hällefors, Nykroppa, Kristinehamn,
Välsviken/Karlstads universitet samt Karlstad. Både
gods- och persontrafik förväntas öka.
BERGSLAGSKANALEN
Bergslagskanalen är den vattenburna kommunikationsled som sträcker sig genom Filipstads, Storfors och Karlskoga kommuner, mellan Filipstad och
Karlskoga. Kanalen invigdes 1857 och hade fram till
1875 stor betydelse för transport av gods från Bergslagen till hamnen i Kristinehamn. Bergslagskanalen
användes även till persontrafik, som till skillnad från
godstransporterna fortsatte till långt in på 1900-talet.
Kanalanläggningarna kom efterhand att förfalla men
restaurerades och återinvigdes för båttrafik 1947.
Bergslagskanalen är en populär transportled för fritidsbåtar under sommarhalvåret. Läs mer om Bergslagskanalen under kapitlet VATTEN.

Mögsjön

STORFORS TÄTORT:
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Forsbron

Vargtorpet

Bergshöjden

Baggtorpåsen
Björkåsen

Baggtorpet

Separat gångoch cykelväg
Gång- och cykelförbindelse
Gångstig
Vandringsled

Baggtjärnen
Lillforshagen
Lillfors

Centrum
Gärdet

Djupadal

Krogbergen

Fallet
Krogen

Elljusspår
Traktorväg
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Separat gång- och cykelvägnät finns främst i Storfors
tätort och där främst mellan områden och längs större
vägar. Gång- och cykelvägskoppling finns även mellan Storfors tätort och Lungsund samt från Storfors i
riktning mot Kristinehamn.
KOLLEKTIVTRAFIK
Region Värmland äger Värmlandstrafik AB som utför
kollektivtrafiken i Värmlands län. Från Storfors finns
direktförbindelser med buss till bland annat Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad. Bussarna trafikerar
i huvudsak de primära huvudkommunikationerna.
Längs de sekundära huvudkommunikationerna finns
bitvis tillgång till anropsstyrdtrafik med buss. Med tåg
finns direktförbindelser till bland annat Kristinehamn
och Ludvika.
PENDLING
Ungefär hälften av Storfors kommuns förvärvsarbetande invånare arbetar i kommunen och omkring hälf-

ten arbetspendlar till kringliggande kommuner. Cirka
400 personer arbetspendlar in till Storfors kommun.
Pendlingen sker främst med bil som transportmedel.
Den största utpendlingen sker till Karlskoga.
TRAFIKSÄKERHET
I kommunen finns många vägar med hög trafikintensitet och undermålig standard. De största och trafikintensivaste vägarna genom kommunen är riksväg 26
och länsväg 237. Extra hög belastning på vägarna är
det under vinterhalvåret då fjällresenärerna passerar
kommunen.
Inom kommunen finns två planskilda väg- och järnvägskorsningar, mellan Inlandsbanan och riksväg
26, och ett 20-tal väg- och järnvägskorsningar i ett
plan. Majoriteten av plankorsningarna är mellan Inlandsbanan och mindre enskilda vägar. Störst behov
av ytterligare en planskild korsning finns centralt i
Storfors tätort, mellan Inlandsbanan och gång- och
cykelvägen mellan centrum och områdena norr om
Storforsälven.
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FLYG
De närmaste flygplatserna finns i Karlstad och Örebro
dit restiden med bil är drygt en timma. De närmaste
större flygplatserna, Arlanda (Stockholm), Landvetter
(Göteborg) och Gardemoen (Oslo), ligger cirka tre till
fyra timmars resväg bort med bil.
DIGITAL KOMMUNIKATION
De digitala kommunikationsmöjligheterna blir allt viktigare i samhället, och särskilt på landsbygden där
tillgången till service är sämre än i tätorterna. I Storfors kommun finns bredbandstjänster via telenätet
utbyggt på ett flertal platser. I övriga kommunen finns
trådlös uppkoppling att tillgå. Storfors kommun samarbetar med Kristinehamns kommun gällande digital
kommunikation.
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PLANFÖRSLAG
1. Huvudkommunikationer, både befintliga och planerade, ska i den fysiska planeringen säkerställas möjlighet att utvecklas.
De primära och sekundära huvudkommunikationsstråken ska i första hand prioriteras för att främja effektiva kommunikationer inom kommunen och inom
regionen. Väl fungerade huvudkommunikationer är
grundläggande för kommunens bebyggelseutveckling, som främst är planerad att utvecklas längs huvudkommunikationerna. Rationella och moderna huvudkommunikationer är även grundläggande för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Mark ska avsättas för väg- och spårreservat för primära huvudkommunikationer. Mark- och spårreservaten
avsättas för att möjliggöra utbyggnad och utveckling
av järnvägen och vägarna. Väg- och spårreservaten
ska, där så är möjligt, rimligt, och med undantag för
befintlig bebyggelse, omfatta 30 meter åt vardera
hållet från vägmitt/spårmitt. Väg- och spårreservaten
innebär inte något förbud mot om- och tillbyggnad av
befintlig bebyggelse. Väg- och spårreservaten innebär inte heller något förbud mot nyexploatering, förutsatt att den tillkommande exploateringen inte påverkar möjligheterna till drift, underhåll och framtida
utveckling av väg- eller järnvägsanläggningen.
För sekundära huvudkommunikationer föreslås utvecklingsområden där konflikter mellan kommunikationer, befintliga och framtida, och andra intressen
varsamt ska vägas i planeringen. Syftet med utvecklingsområdena är att långsiktigt trygga effektiva, säkra och miljövänliga kommunikationer.
Vid utveckling av huvudkommunikationerna ska hänsyn tas till:
kulturhistoriskt värdefulla områden, se vidare KULTURMILJÖ,
-- naturreservatet Baksjön, se vidare NATURMILJÖ,
-- väderfulla våtmarker, se vidare NATURMILJÖ/
planförslag/punkt 2,
-- värdefull åkermark, se vidare MARK/planförslag/
punkt 3, samt
-- ängs- och betesmark, se vidare MARK/planförslag/punkt 10.
2. Nässundet är en knutpunkt och utvecklingsområde
för vattenleder, järnväg och väg.
Nässundet är ett viktigt utvecklingsområde, främst
tack vare det strategiska läget med många olika kom-
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munikationsslag som möts. Inom området ska styrkor
framhävas och möjligheter för boende, fritid, turism
och verksamheter främjas genom den fysiska planeringen. En viktig del i utvecklingen av Nässundet är
att framhäva och främja de olika kommunikationerna
och byten mellan olika transportmedel. Utvecklingen
ska ske i samverkan med Kristinehamns kommun.
3. Visionen om en direktare koppling mellan Storfors
tätort och Lungsund ska förtydligas, utredas och möjliggöras genom fysisk planering.
Utveckling av Storfors tätort västerut ska ske i samverkan med en ny möjlig koppling mellan Storfors
tätort och Lungsund. Kopplingen understödjer möjlig
exploatering i och i anslutning till Storfors tätort med
vattenkontakt. Kopplingen skulle även stödja utveckling av friluftsliv och rekreationsmöjligheter i området
samt stärka Storfors tätorts koppling till Bergslagskanalen. Utvecklingen av en koppling mellan tätorterna
är ett långsiktigt projekt som bör växa fram i etapper.
Den fysiska planeringen är betydande för att förebygga eventuella konflikter mellan olika intressen.
4. Storfors kommun ska arbeta för att väg 772 mellan
Nässundet, Lundsberg, Lungsund och Bjurbäcken
ska bli en så kallad turistväg
5. Storfors kommun ska arbeta för ökade transporter
på järnväg.
Efterfrågan och behovet av transporter utifrån ett hållbart utnyttjande av resurser ökar både för gods- som
person- och turisttrafik. Inlandsbanan är en stor tillgång vars styrka Storfors kommun vill vidareutveckla.
I samhällsplaneringen främjas järnvägen genom planering för underlag för persontrafik kring stationerna och flexibilitet i byten mellan olika trafikslag. För
ökad användning av järnvägen för godstrafik planeras verksamhetsområden i anslutning till järnvägen.
Transporter på räls främjas även genom att kommunen säkerställer järnvägens framtida utvecklingsbehov genom att avsätta mark för spårreservat. Målet
är att uppnå utökad trafik på järnvägen för arbetsoch studerandependling, gods och turism.
6. Kopplingen med Kristinehamns hamn ska främjas.
Det relativt korta avståndet och kopplingen till Kristinehamns hamn är en viktig tillgång för näringslivet i
Storfors kommun. Storfors kommun ska därför arbeta
för att kopplingen stärks och transportmöjligheterna
gynnas. Transporter på räls ska särskilt främjas då
dessa medför en mindre negativ klimatpåverkan än
transporter på väg.

7. Broarna över Bergslagskanalen vid Broby och
Jordkullen ska höjas till samma segelfria höjd som
järnvägsbron vid Nässundet.
Syftet är att hela kanalsystemet ska ha samma segelfria höjd så att samma båtar kan trafikera hela kanaloch sjösystemet.
8. En trafiknätsanalys för gång- och cykelvägarna ska
upprättas kommunövergripande samt för tätorterna.
Trafiknätsanalysen ska genomföras för att redovisa
en heltäckande blid över gång- och cykelvägnätet.
Styrkor, brister och behov ska identifieras, exempelvis behöver stråken mellan tätort och landsbygd bindas samman.

-----

pendlingsparkering,
samordning mellan olika aktörer och färdmedel,
exempelvis skolskjuts, färdtjänst, buss och tåg, är
önskvärt
förbättrade gång- och cykelkommunikationer till
och från resecentrum inom Storfors tätort, samt
ett tryggare och mer attraktivt stationsområde.

11. Vid kapacitetsökningar och trafikökningar på Inlandsbanan ska plankorsningarnas trafiksäkerhet ses
över och eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder
genomföras i samverkan med Trafikverket.
Plankorsningar mellan väg och järnväg är alltid en
trafiksäkerhetsrisk som måste avvägas i förhållande
till trafikintensitet och kostnaderna för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

9. Storfors kommun ska arbeta för att främja alternativa transportsätt och kombinationer av olika transportmedel genom att bland annat verka för kortare restider och genom att anlägga pendlingsparkeringar.

12. En planskild korsning ska anläggas mellan Inlandsbanan och en gång- och cykelvägsförbindelse
mellan centrum i Storfors tätort och områdena norr
om Storforsälven.

Behov av pendlingsparkeringar finns främst vid Storfors resecentrum, i anslutning till Kyrksten intill länsväg 237 vid Alkvettern och vid Nässundets station i
Kristinehamns kommun.

En planskild korsning minskar järnvägens barriärverkan och ökar trafiksäkerheten för de oskyddade
gång- och cykeltrafikanterna. Satsningen är även del
av att förbättra kopplingarna västerut mot Lungsund
och ska ske när så är ekonomiskt möjligt.

10. Resecentrum i Storfors tätort ska utvecklas.
Resecentrum ska bland annat utvecklas för att bättre
samordna olika trafikslag. Behov finns idag av:
-- tätare turer till angränsande orter, till exempel
Karlskoga,
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KOMMUNIKATIONER - PLANFÖRSLAG
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Vismen

KULTURMILJÖ
UTGÅNGSLÄGE
Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och geografiska
sammanhang. Genom fornlämningar kan vi exempelvis se hur de första värmlänningarna levde för tusentals
år sedan. I kulturmiljön ingår också vårt nuvarande samhälle med 1900-talets industribyggnader, miljonprogramområden och stora kontorskomplex. Det kan gälla allt ifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljövårdens uppgift är att värna de här miljöerna, att skydda och utveckla deras värden för efterkommande
generationer. I Storfors kommun möts bergslagsbygd och bruksbygd, vilket lett till att både gruvor, hyttor och
bruk finns representerade inom kommunen.
Lagstiftning som skyddar kulturmiljöer och kulturhistorisk värdefull bebyggelse är kulturminneslagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen. Kommunerna har genom plan- och bygglagen ansvar för att bevaka kulturmiljövårdens intressen. Långsiktigt skydd kan bland annat upprättas med hjälp av områdesbestämmelser.
Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som har ansvar för kulturmiljövård och kulturarv medan länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kulturminnesvården i länet. Länsmuseet Värmlands Museum arbetar inriktat
mot kulturmiljöfrågor och verkar som remissinstans. Deras ansvar är att bygga upp kunskap, dokumentera,
vårda och göra den yttre kulturmiljön tydlig och levande.
RIKSINTRESSEN

DITT VÄRMLAND

Inom kommunen finns ett område, Bjurbäcken, som
är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap.
miljöbalken. Riksintresset beskrivs i kapitlet RIKSINTRESSEN.

Ditt Värmland är ett regionalt kulturmiljövårdsprogram
från 1998 framtaget av länsstyrelsen i Värmlands län.
Programmet uppmärksammar 11 områden i Storfors
kommun. Samtliga områden uppmärksammas även i
det kommunala kulturmiljöprogrammet.

LANDSKAPET BERÄTTAR
Landskapet berättar är kommunens kulturmiljöprogram från 1992. Programmet belyser helheten i kommunens kulturmiljö samtidigt som särskilt skyddsvärda miljöer och objekt pekas ut. I programmet
uppmärksammas 14 områden som kulturhistoriskt
värdefulla. Av dessa områden omfattas nio av långsiktiga skydd:
-- åtta områden omfattas av områdesbestämmelser, Bjurbäcken, Ämten, Acktjärnen, Lundsberg,
Släbråten, Alkvettern, Bjurtjärn/Lövnäset samt
Herrnäset/Nolby, och
-- ett område, Kväggeshyttan, utgör fast fornlämning och omfattas kulturmiljölagens bestämmelser. För Kväggeshyttan finns skötselplan upprättad av länsstyrelsen.
De kulturhistoriskt värdefulla områdena i Storfors och
Lungsund omfattas av flera detaljplaner men endast
en i varje område tar hänsyn till kulturvärdena.

BERGSLAGSKANALEN
Bergslagskanalen är i sin helhet kulturhistoriskt värdefull och delsträckan Bjurbäckskanalen är av riksintresse för kulturmiljövården och särskilt kulturhistoriskt värdefull. Bjurbäcken och Bjurbäckskanalen är
även uppmärksammade som nationellt särskilt värdefullt vattenområde ur kultursynpunkt.
KULTURMINNEN
Fasta fornlämningar är lämningar efter människors
verksamhet under forna tider och skyddas av lagen
om kulturminnens 2 kap. Till fasta fornlämningar hör
fornlämningsområden som är så stora områden på
marken eller sjöbotten som behövs för att bevara
fornlämningen. Ett exempel i Storfors kommun är
hyttruinen vid Bjurbäcken som utgör fast fornlämning.
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En byggnad som är särskilt intressant genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt
särskilt intressant bebyggelseområde får förklaras för
byggnadsminne av länsstyrelsen enligt 3 kap. kulturminneslagen. Bestämmelserna om byggnadsminnen
kan även tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. I Storfors kommun
är Alkvetterns herrgård förklarad som byggnadsminne.
Kyrkobyggnader, gudstjänstlokaler, kyrkotomter och
begravningsplatser som tillhör svenska kyrkan och
är uppförda eller anlagda före 1940 omfattas av 4
kap. kulturminneslagen, det gäller Lungsunds och
Bjurtjärns kyrkor. Riksantikvariatämbetet kan även
genom särskilt beslut ställa kyrkor efter 1939 under
samma skydd som de äldre kyrkorna. Storfors kyrka,
som är uppförd 1959, är en av stiftets moderna kyrkor
som fått detta skydd.
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA VÄGAR
Trafikverket har inventerat och identifierat allmänna
vägar och broar som är kulturhistoriskt värdefulla.
Målet är att dessa vägar och broar ska kunna skötas och underhållas så att värdena bibehålls. Inom
Storfors kommun finns tre utpekade vägsträckor, det
gäller väg 761 mellan Väse kyrka - Bjurbäcken, väg
764 mellan Laggartorp - Skaterud och väg 772 mellan Bjurbäcken - Asphyttan som alla delvis är belägna
inom kommunen. Det bör poängteras det enbart är
allmänna vägar och broar längs dessa som har inventerats och pekats ut.
SKÖTSELPLAN
En skötselplan upprättas i samarbete med länsstyrelsen och föreskriver vilka regler som gäller inom ett
avgränsat område. Den beskriver hur områdets natur- och/eller kulturvärden ska bevaras och hur det är
möjligt för människor att uppleva och använda dem.
Skötselplanen innehåller även en beskrivande del
där inventeringar är sammanställda för natur-, kultur- och/eller friluftsvärden samt en plan som beskriver hur olika delar ska skötas med praktiska åtgärder
för förvaltning. I Storfors kommun finns skötselplaner
upprättade för exempelvis de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna vid Bjurbäckshyttan och Kväggeshyttan.
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PLANFÖRSLAG
1. Det kommunala kulturmiljöprogrammet ”Landskapet berättar” ska kompletteras och uppdateras.
Uppdateringen ska arbetas fram i samverkan med
Länsmuseet Värmlands Museum och länsstyrelsen,
och bland annat innehålla:
−− ”nya” kulturhistoriskt värdefulla områden,
−− en byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom alla de kulturhistoriskt värdefulla områdena,
−− en byggnadsinventering av kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader utanför de kulturhistoriskt värdefulla områdena, samt
−− en bevarandeplan med åtgärder för att skydda
och utveckla de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna.
Byggnadsinventeringarna ska innehålla fotodokumentation samt beskrivningar av byggnadernas särdrag och värden. Syftet är att skydda och bevara de
kulturhistoriska värdefulla miljöerna och byggnaderna.
2. Områdesbestämmelser ska upprättas för att reglera och skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsens utformning inom områdena Kungsskogen,
Viggetorp och Dalen som uppmärksammats i ”Landskapet berättar” och ”Ditt Värmland”.
3. Vid ändring eller upprättande av nya detaljplaner
inom de kulturhistoriskt värdefulla områdena i Storfors tätort och Lungsund ska hänsyn tas till kulturvärdena. Om behov finns ska skyddsbestämmelser
införas.
Planförslag för området av riksintresse kring Bjurbäcken se RIKSINTRESSEN/punkt 1-6.
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NATURMILJÖ
UTGÅNGSLÄGE
Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och restaurera värdefulla naturvärden samt att möta människans behov av att nyttja naturen. Det gäller landskap, naturtyper, arter och genetisk variation. För ett hållbart
samhälle är det även viktigt att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bevaras. De tjänster som skogar och våtmarkerna ger oss i form av bra luft och renare vatten är ovärderliga. Naturen skyddas till största
del av miljöbalken, skogsvårdslagen samt plan- och bygglagen. Dock finns många naturmiljöer som saknar
formellt skydd trots att de inventerats och värderats som värdefulla.
Områden med höga naturvärden som saknar formellt
skydd i svensk lagstiftning är:
-- nyckelbiotoper,
-- naturvärdesobjekt,
-- sumpskogar,
-- våtmarker,
-- ängs- och betesmarker,
-- artrika vägkanter, samt
-- signalarter och rödlistade arter.
Nedan presenteras olika skydd för naturmiljöer som
finns upptagna i svensk lagstiftning och återfinns inom Storfors kommun. Även olika inventeringar av naturmiljön som berör Storfors kommun redovisas.
RIKSINTRESSEN
I kommunen finns, som redovisat i kapitlet RIKSINTRESSEN, två områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. miljöbalken, Lungälvsmossarna och
Stora mossen i Grytingeskogen.
NATURA 2000
Natura 2000 är benämningen på ett nätverk av skyddad natur inom EU. Syftet är att bevara vissa utpekade naturtyper och arter som är särskilt angelägna att
skydda i ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden är skyddade enligt 7 kap. 27 § miljöbalken. Inom Storfors kommun finns ett område upptaget som
Natura 2000-område, Lungälvens myrar. Läs mer om
Natura 2000-området Lungälvens myrar under kapitlet RIKSINTRESSEN.
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NATURRESERVAT
Naturreservat är det vanligaste sättet att genom lag
skydda värdefulla naturområden från åverkan. Enligt
7 kap. 4 § miljöbalken kan ett mark- eller vattenområde förklaras som naturreservat av länsstyrelsen eller
kommunen.
Baksjön
Baksjön har tidigare varit torrlagd och hela ytan uppodlad. Sedan markerna blivit för sanka och odlingen
därför upphört har sjön i viss utsträckning återfyllts.
Sjön och omgivande sankmarker är nu en värdefull
fågellokal med ett stort antal häckande fågelarter.
Området har även botaniska kvaliteter. Syftet med
reservatet är att säkerställa betingelserna för ett rikt
fågelliv inom området samt att tillvarata de goda förutsättningarna att bedriva naturstudier.
Baksjön är belägen i ett barrskogsområde med uppodlade marker på framför allt östra sidan. I väster
går barrskogsbestånd fram till sankmarkerna vid
sjön. Utefter östra och framför allt sydöstra stranden
finns betydande lövskogsbestånd, som sannolikt är
igenväxande hagmarker. Under de senare åren har
stark igenväxning av det relativt lilla vattenområdet
skett. De öppna jordbruksmarkerna är ett väsentligt
inslag i landskapsbilden och av mycket stor betydelse för området som fågellokal.
Naturreservatet Baksjön bildades 1977 av länsstyrelsen i Värmlands län.
Stora Vilångens Domänreservat
Stora Vilångens Domänreservat består till största del
av sjön Stora Vilången. Reservatet bildades 2004
av länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län. Delar av området har dock varit skyddade sedan 1939.
Stora Vilången bedöms vara av regionalt intresse ur
fiskesynpunkt, och kalkas därför vart fjärde år. Provtagning visar att Stora Vilången har en mycket art-

Övantjärnen
St. Bosjön

Nykroppa

Gåstjärnen
Aspen

Norra Loken

Storviggen
Östersjön

Skarpen
Södra Loken

Blanktjärnen

Bjurbäcksälven

Dammsjön

Bjurbäcken

Jordkullen

Mörttjärn

Holmsjön

Lu
ng
ve
äl

LillLungen

n

Laggartorp

Mögsjön
S. Trössjön

V. Sävsjön
Lindås
Lillsjön

St. Hättsjön

StorLungen

Ämten

N.Trössjön

Sundtjärnen

N. Ämten

Bagg-

Storforstjärnen

Gäddetjärnen S. Ämten

Lungsund
Acktjärnen
Hållsjön

L. Grytingen

Öjevettern

Basttoten
Kungsskogen

Lill-Älgsjön

Bergtjärnen

Trettonde
tjärnen

Dalbäcken
S. Stockviken

Baksjön

Markvattnet

Viggetorp

Hyttsjön

Ullvettern
Bjurtjärn

Trohöringen
Nässundet

Lövåssjön

St. Grytingen

Matlången

Kvarntjärnen
Starrtjärnen

Grytingen

Åsjön

Släbråten

Lundsberg
Stor-Älgsjön

Immen

Råglanda

Kyrksten Alkvettern

Bjurtjärn

Tysktjärnen

Tåbäcken
Tolen

Bergsjön

Herrsjön

Frövettern
Herrnäset

Kväggen
Kväggen

Alkvettern
Åtorp
St. Vilången
V. Mörkviken
Ö. Mörkviken

Ämten

St. Svalttjärnen

Karlskoga

Varnumsviken

Kristinehamn

Stråbergsmyren

NATURMILJÖ
75

rik bottenfauna. Den återkommande kalkningen har
medfört att sjöns påverkan av försurning bedöms
som obetydlig.

vårdsstyrelsen. Inom kommunen finns 14 skogliga
biotopskyddsområden.

I södra delen av området, mellan sjön och vägen mot
Bjurtjärn finns en lite större fastmarksareal med småskalig mosaik av myr och fastmark. Fastmarksskogen
är en 75 - 100 årig likåldrig barrblandskog med liten
andel död ved och tydlig påverkan av skogsbruk. På
myrmarkerna finns ställvis äldre, senvuxen tallskog.
Utmed södra stranden finns en mer högvuxen skog
som glesats ut för att ge sikt från vägen ut över sjön.
I anslutning till sjön finns ett par mindre torvmarker.

NATURVÅRDSAVTAL

De två öarna, Storön och Rutön, har betydligt äldre
enstaka torrakor. Den äldsta och mest naturskogsliknande skogen finns på Rutön och på små fastmarksholmar i strandkärren.
DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE
Instiftande av djur- och växtskyddsområde, i enlighet med 7 kap. 12 § miljöbalken, är till för att skydda
sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter.
Vanligaste skyddsformen, fågelskyddsområden, är
till för att skydda fåglar i samband med häckning. Inom Storfors kommun finns sex fågelskyddsområden
i sjön Ullvettern.
BIOTOPSKYDDSOMRÅDE
Skyddet omfattar enligt 7 kap. 11 § miljöbalken mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö för
växt- och djurarter. Inom området får det inte vidtas
åtgärder som kan skada naturmiljön. Det finns två typer av biotopskydd, dels det generella, dels det som
Skogsstyrelsen (skogsmark) och Länsstyrelsen (jordbruksmark) har ansvaret för att identifiera, avgränsa
och besluta om enligt miljöbalken.
Det generella biotopskyddet omfattar:
-- alléer,
-- källor med omgivande våtmark i jordbruksmark,
-- odlingsrösen i jordbruksmark,
-- pilevallar
-- småvatten och våtmarker i jordbruksmark
-- stenmurar i jordbruksmark, samt
-- åkerholmar.
I Storfors kommun har inventeringar för upprättande
av biotopskyddsområden bland annat genomförts
genom samverkan mellan Stora Enso och Skogs-
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Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas
mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen och markägare. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla
eller skapa områden med höga naturvärden. Markägaren får vanligtvis viss ekonomisk ersättning för
de begränsningar i brukandet som avtalet medför. I
Storfors kommun finns tre naturvårdsavtal för skogsmark.
VÅTMARKSINVENTERINGEN
Våtmarksinventeringen, VMI, är en inventering genomförd av länsstyrelsen med stöd från naturvårdsverket. Inom VMI registreras samtliga hydrologiskt
sammanhängande våtmarker och de klassificeras
efter naturvärde. Våtmarkerna delas in i tre klasser
1 – 4. Klass 1 har mycket höga naturvärden, klass
2 höga naturvärden, klass 3 vissa naturvärden och
klass 4 saknar kända naturvärden.
MYRSKYDDSPLAN
Myrskyddsplan för Sverige redovisar 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 värdefulla myrar ett långsiktigt skydd. Enligt delmål 2 under miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker ska samtliga våtmarker i
myrskyddsplanen ha ett långsiktigt skydd senast år
2010. Med långsiktigt skydd kan avses nationalpark,
naturreservat eller biotopskyddsområde, men det är
möjligt att även andra skyddsformer, som till exempel naturvårdsavtal, kan användas i många fall. Även
frivilliga avsättningar från markägarens sida räknas
som långsiktigt skydd.
Inom Storfors kommun bedöms Lungälvsmyrarna
och Grytingskogen ha så höga naturvärden att de
upptogs i myrskyddsplanen för länet. Båda områdena omfattas av långsiktiga skydd eftersom de är
av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. miljöbalken. Lungälvsmyrarna är även upptaget som Natura
2000-område. För beskrivningar av områdena se under kapitlet RIKSINTRESSEN.
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PLANFÖRSLAG
1. Ett kommunövergripande naturvårdsprogram ska
upprättas för Storfors kommun.
Syftet med att upprätta ett naturvårdsprogram är att
samla information om värdefulla naturmiljöer, den
ekologiska statusen i kommunen. Inom ramen för
naturvårdsprogrammet ska även en långsiktig handlingsplan med mål och åtgärder för att långsiktigt bevara och skydda värdefulla naturmiljöer antas.
2. Våtmarker som kategoriserats i klass 1 och 2 i VMI
ska bevaras och ska skyddas vid all fysisk planering.
3. Storfors kommun ska arbeta för att naturreservat
instiftas för Lungälvens meanderlopp och myrar.
Arbetet ska ske i samarbete med Filipstads kommun
och länsstyrelsen.
4. Vid all planering ska spridningskorridorer mellan
olika naturområden beaktas och vid behov skapas.
Spridningskorridorer är värdefulla och nödvändiga för
biologisk mångfald och arternas fortlevnad. En spridningskorridor kan exempelvis vara en stenmur eller
ett utsparat område med naturmark.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV
UTGÅNGSLÄGE
Storfors kommun är rik på natur som erbjuder stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. En stor tillgång
är sjö- och kanalsystemet Bergslagskanalen, som genomkorsar kommunen. Rekreation och friluftsliv har en
tydlig koppling till grönstrukturen, som består av allt från parker till vild natur. I förhållande till exploateringsintressen, har grönstrukturen oftast ett svagt skydd. Det är därför viktigt att planera för grönska och natur, i och
kring tätorterna så att grönstrukturen får funktion, utvecklas attraktivt och inte blir bestående av överbliven
mark. Parker, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer är även viktiga inslag i stadens bebyggelsehistoria och bidrar till
identitet och karaktär. Inte minst ger vatten- och grönområden förutsättningar för ett uthålligt samhälle med ett
rikt växt- och djurliv och en rik biologisk mångfald. Grönområden kan regleras med stöd i plan- och bygglagen,
miljöbalken och kulturminneslagen.
BERGSLAGSKANALEN

--

Bergslagskanalen och sjösystemet däromkring erbjuder många friluftsmöjligheter. Bergslagskanalen
erbjuder aktiviteter året om, exempelvis långfärdsskridskoåkning och isfiske vintertid. Sommartid erbjuds hyrbåtar, slussning, fiske och paddling. Sjösystemet är även ett besöksmål för båtturism. Utmed
vattenleden finns flera rastplatser och gästhamnar,
exempelvis i Storfors, vid Bjurbäckens slussar och i
Lungsund.

TÄTORTSNÄRA GRÖNOMRÅDEN

VANDRINGSLEDER
Genom Storfors kommun sträcker sig, helt eller delvis, fem större vandringsleder. Lederna i Storfors
kommun bildar, tillsammans med leder i angränsande kommuner, ett sammanhängande system på cirka
120 kilometer. Lederna i Storfors kommun är:
-- Lungälvsleden, som är en 16,3 kilometer lång
vandringsled mellan Bjurbäckens slussar och
Lungälvsravinernas naturreservat söder om
Brattfors. Lungälvsleden följer Lungälvens meanderlopp och ansluter till Brattforsleden,
-- Lårhöjdsleden, som är 13 kilometer lång, både
börjar och slutar vid Badsta campingplats och följer stigar och vägar mellan de gamla torpen som
finns i området. Vid Lårhöjden finns en skidstuga
vid vandringsleden,
-- Rövarleden, 14 kilometer lång, passerar de legendariska Rövarkulorna. Leden går mellan Badsta
campingplats och Bjurbäcksslussarna,
-- Silverleden, 22 kilometer lång, går mellan Badsta campingplats och Hornkullens silvergruvor i
Nykroppa, samt
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Åsjöleden, 26 kilometer lång, som sträcker sig
mellan Åsjöhyttan, alternativt Lårhöjdsleden, och
Lunedet. Vid Lunedet knyts Åsjöleden även ihop
med Lunedsleden mot Karlskoga tätort.

Tillgången till grönområden och närhet till naturen
är god i hela kommunen, även i tätorterna. I tätorten
Storfors finns elljusspår vid Stegelvikshöjden, 3,0 och
5,0 kilometer. Motionsspår finns vid Berghöjden, 2,5
och 4,0 kilometer, samt vid Häggdrågshöjden 5,0 kilometer. Men det finns även gott om stigar som leder
ut i den omgivande naturen och en separat gång- och
cykelväg till Badsta campingplats varifrån flera vandringsleder utgår. Centralt i Storfors tätort finns även
parkanläggningen Ravinen.
Skogsstyrelsen har i uppdrag att, i samverkan med
Storfors kommun, identifiera skogar med höga sociala värden. Syftet är att skapa möjlighet för att tillvarata människors behov av skogar för rekreation och ett
rikt friluftsliv. Skogar med höga sociala värden ska:
vara tillgängliga eller med enkla medel göras tillgängliga,
ha god kvalitet vilket innebär att de har ett eller flera
attraktiva upplevelsevärden, samt
nyttjas av lokala eller tillresta besökare.
Några fältinventeringar har ännu inte genomförts,
men områden som kan vara aktuella i anslutning till
Storfors tätort är Stegelvikshöjden, Häggdrågshöjden, och Berghöjden. Även något mindre område vid
campingen kan vara aktuellt. Andra aktuella områden kan finnas i anslutning till Lundsberg, Lungsund,

Käxsundet och Kyrksten. Även vandringslederna och
besökspunkter på land längs med Bergslagskanalen,
kan vara områden med höga sociala värden.
IDROTTS-, MOTIONS- OCH SPORTOMRÅDEN
I Storfors kommun finns flera olika idrotts-, motionsoch sportanläggningar. Bland annat finns flera skjutbanor, ridanläggning och motorbana. Det finns även
två golfbanor, dels en äventyrsgolfbana vid Lungsundet och dels Lundsbergs niohålsbana. Lundsbergs
golfbana ligger utmed sjön Matlången och Lundsbergsälven i närheten av Lundsbergs skola. Vid
Lundsbergs skola finns även en idrottsanläggning.
I Kyrksten är Alkvetterns idrottsplats belägen. I Storfors tätort finns elljusspår och idrottsplats i området
Rönningen, i tätortens sydöstra del. En sporthall finns
i nordost, vid Vargbroskolan, som är navet för många
när det gäller idrottsliga aktiviteter. Flera klubbar och
föreningar är verksamma i lokalerna.
BADPLATSER
Ett flertal anordnade badplatser finns i kommunen.
Exempel är Badsta badplats med sandstrand som
ligger någon kilometer från Storfors centrum intill
Badsta campingplats och Lungsunds badplats som
ligger i anslutning till Lungsundets campingplats i
sjön Stor-Lungen. Badplatser utan särskilda bryggor
är till exempel Jordkullen och Hytte.
CAMPINGOMRÅDEN
Inom kommunen finns två campingplatser, en i Storfors, Badsta Camping, och en i Lungsundet, Lungsundets Konferens & Camping.
LANDSKAPSVÅRD
Landskapsvård berör skötsel och förvaltning av miljöer och landskap. Syftet med vården kan variera, t.ex.
att fortsätta en hävd av ett område, att restaurera ett
försvunnet landskap eller att skapa utblickar längs en
vacker väg. Överlag ska landskapsvård bevara och
synliggöra landskapets värden. Det finns ett antal sådana områden i kommunen som regelbundet röjs.
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Stråbergsmyren

PLANFÖRSLAG

6. En grönstrukturplan ska upprättas för Storfors tätort.

1. Grönstruktur och närhet till natur ska prioriteras
och framhävas vid planering för utveckling av befintlig bebyggelse, särskilt vid bostadsbebyggelse, och
vid planering av ny sammanhållen bebyggelse.

Syftet med att upprätta en grönstrukturplan är att
säkerställa och tillgodose både människans och
djur- och växtlivets behov av grönområden och spridningskorridorer i bebyggda miljöer. Tätortsnära skogar med höga sociala värden liksom behovet av landskapsvård ska uppmärksammas i planen.

2. Storfors kommun ska arbeta för att tillgängliggöra
sport-, fritid- och friluftsanläggningar.
I Storfors kommun ska finnas sport-, fritid- och friluftsanläggningar som är tillgängliga för personer
med olika sorters funktionshinder, särskilt i närheten
av tätorterna.
3. Bergslagskanalen ska bevaras och utvecklas för
frilufts-, rekreations-, turism-, natur- och kulturändamål.
Längs hela Bergslagskanalen ska värdefulla miljöer
bevaras och utvecklas. Rastplatser samt natur- och
kulturvärden ska märkas ut och vårdas. I strategiska utvecklingsnoder, exempelvis vid slussarna och
Nässundet, längs Bergslagskanalen ska utveckling
särskilt främjas för att öka tillgängligheten samt stimulera friluftsliv och turism. Utvecklingen ska ske i
samverkan med Filipstads, Karlskoga och Kristinehamns kommuner.
4. Paddlingsleder, vandringsleder, ridleder, långfärdsskridskobanor och cykelleder ska underhållas
och utvecklas.
Rastplatser, både små med eldstäder och/eller vindskydd samt större med mer serviceutbud, ska underhållas, utvecklas och märkas ut både på plats och
på kartor. Kopplingar mellan olika sorters leder och
kommunikationer, exempelvis vandringsleder, Bergslagskanalen och kollektivtrafik, ska stärkas så att tillgängligheten ökar. Syftet är att stärka friluftslivet och
tillgängliggöra naturen i Storfors kommun, både för
invånarna och tillresande turister.

7. Storfors kommun ska arbeta för att öka vattenkontakten i tätorterna.
Vid fysisk planering i tätorterna ska tillgängligheten,
både fysiskt och visuellt, till stränder och vattenkontakten prioriteras för att långsiktigt öka. Vatten bidrar
till attraktiva rekreationsmiljöer i bebyggda områden
som även har starka kopplingar till historien. Storfors
tätort är exempelvis uppbyggd kring Storforsälven.
8. Utvecklingsområde för rekreations-, fritids- och turismverksamheter.
Området ligger centralt i kommunen i anslutning till
Lundsberg och sjön Öjevettern. Området ligger även
inom primärt utvecklingsområde och utvecklingsområde för bebyggelse. Det har bra tillgång till kommunikationer med anslutning till sekundär huvudkommunikation, turistväg, och Bergslagskanalen. Det
strategiska läget med nära vattenkontakt är goda förutsättningar för rekreations-, fritids- och turismverksamheter. Inom området finns redan en rastplats för
Bergslagskanalen och kommunalt vatten- och avlopp
finns i Lundsberg.
Vid exploatering inom området ska hänsyn tas till:
-- värdefull åkermark, se vidare MARK/planförslag/
punkt 3,
-- vattenkvalitet i Öjevettern, se vidare VATTEN/
planförslag/punkt 2, samt
-- risk för översvämning, se vidare MILJÖ, HÄLSA
OCH SÄKERHET/planförslag/säkerhet/punkt 13.

5. Skog med höga sociala värden ska bevaras och
utvecklas för fritids- och rekreationsändamål.
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Stråbergsmyren

TEKNISK FÖRSÖRJNING
UTGÅNGSLÄGE
Med teknisk försörjning menas de tekniska system och anläggningar som omhändertar och försörjer samhället
med bland annat vatten, avlopp, avfall, och energi.
ENERGI
All energianvändning påverkar miljön, på vilket sätt
och hur stor påverkan blir beror på vilken energikälla som används och hur energin framställs. Elen
distribueras med hjälp av det regionala och lokala
ledningsnätet som sträcker sig genom kommunen.
Strömstyrkorna är 30 kV respektive 140 kV i det regionala nätet, och 0,4 kV respektive 10 kV i det lokala
nätet. En trygg och säker energiförsörjning är en viktig del i ett robust och hållbart samhälle. Ökad lokal
energiproduktion, av företrädesvis förnybar energi, är
en viktig del i en tryggare energiförsörjning.
På Vargbroskolans tak, i Storfors tätort, finns 131
kvadratmeter solceller för elproduktion som årligen
genererar cirka 15 000 kWh. Dessutom finns några
mindre anläggningar med solvärme och ett litet vindkraftverk. Den genererade elen täcker på ett miljöanpassat sätt utan koldioxidutsläpp delar av skolans
energibehov. Energiproduktionen ingår även som en
del i utbildningen.
Storfors kommuns Klimat- och energiplan är under
framtagande och är beräknad att antas under 2012.
Vattenkraft
Inom kommunen finns flera vattenkraftverk där el
utvinns. De största anläggningarna är Storfors och
Lillfors kraftstationer. Normalårsproduktionerna för
kraftverken är 4,4 respektive 1,5 GWh/år.
Inom kommunen finns inga större outnyttjade fallrätter.
Fjärrvärme
De flesta kommunägda fastigheterna, flerbostadshus
och stora delar av industrin i Storfors tätort värms
med fjärrvärme. Dock är det endast ett fåtal småhus
som är kopplade till fjärrvärmenätet. Produktionen
och distributionen av fjärrvärmen ägs av Filipstads
Värme, som ägs av Filipstads kommun och Rindi
Energi AB. Produktionen är biobränslebaserad med
olja som topp- och reservbränsle. Den totala fjärrvärmeproduktionen uppgår varje år till mellan 20 och 25

GWh. Även ånga till industri produceras vid fjärrvärmeanläggningen.
Vindkraft
Idag finns inga vindkraftsetableringar förutom det lilla vindkraftverket på Vargbroskolan i Storfors tätort.
Flera områden i kommunen har dock uppmärksammats i länsstyrelsens rapport Planeringsunderlag för
stora landbaserade vindkraftsanläggningar i Värmlands län från 2006.
I SWECO Architects AB analys Vindkraft Storfors från
2008 har länsstyrelsens rapport använts som underlag och sedan har hänsyn tagits till andra allmänna
intressen och Storfors kommuns utvecklingsplaner. I
analysen har tre huvudområden i kommunens östra
del uppmärksammats för bra vind samt närhet till regionledning och vägar.
Det har gjorts en ny nationell vindkraftskartering på
uppdrag av Energimyndigheten daterad 2011. Vid
vindkraftsprojektering är det idag denna beräkning
som används. Energimyndigheten har nyligen mot
bakgrund av detta reviderat sina riksintresseanspråk
och här finns inget riksintresseområde för vindbruk
inom Storfors kommun.
Utifrån idag kända förutsättningar är Storfors inte
aktuellt för några större vindkraftsetableringar. Det
tidigare framtagna underlagsmaterialet bedöms dock
kunna ligga till grund för bedömningen av mer småskaliga etableringar om sådana skulle bli aktuella.
Geoenergi
Förutsättningarna för utnyttjande av geoenergi är goda i Storfors kommun. Jord-, berg- och grundvattenvärme kan vara ett bra alternativ för uppvärmning av
byggnader.
VATTENFÖRSÖRJNING
Inom kommunen finns två vattentäkter. Vargtorps
grundvattentäkt, som försörjer Storfors tätort, Lungsund och Lundsberg, är belägen söder om Storfors
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vattenverk vid Badsta campingplats. Även grundvattentäkten i Herrnäset, som försörjer Kyrksten,
Tåbäcken och Herrnäset är belägen i anslutning till
vattenverket. För båda vattentäkterna finns inre och
yttre vattenskyddsområden. Arbete med att revidera
skyddsområdena pågår. Högreservoar finns på Stegelvikshöjden. Vattenkvaliteten i båda täkterna är
bra. I Storfors är vattentäktens kapacitet bra medan
den är något sämre för Herrnäset. Någon reservvattentäkt finns inte.
Även Kristinehamns och Karlskoga kommuner har
eller kommer att få vattenskyddsområden som berör
Storfors kommun. Karskogas förslag till skyddsområde för Timsälven omfattar bl.a. hela Alkvettern.
Det finns även ett stort antal enskilda brunnar inom
kommunen. En undersökning som gjorts av Socialstyrelsen och SGU visar att kvaliteten rent generellt
på det vatten som används för enskild vattenförsörjning i stor utsträckning inte uppfyller gällande riktvärden.
AVLOPP
Kommunalt avlopp finns i Storfors tätort, Kyrksten,
Lungsund, Lundsberg och Tåbäcken. Kommunens
avloppsreningsverk finns lokaliserade i Storfors tätort och i Alkvettern. Avloppsreningsverket i Storfors
är beläget strax sydväst om tätorten och får ta emot
högst 4 500 personekvivalenter. Dock utnyttjas i nuläget endast cirka en tredjedel av avloppsreningsverkets kapacitet. Avloppsreningsverket i Alkvettern
ligger cirka 250 meter sydväst om alkvetterskorset,
vid sjön Alkvettern. Verket är uppfört för maximalt 500
personekvivalenter men i dagsläget utnyttjas cirka 50
procent av kapaciteten. Eftersom båda reningsverken klarar alla gränsvärden finns inga planerade förbättringsåtgärder.
Kommunens Saneringsplan för ledningsnätet, daterad 2003-05-20, innehåller en åtgärdsplan som
sträcker sig fram till 2009. Avloppsledningsnätet har
stort inläckage av ovidkommande vatten och är i behov av förbättring. Utbyte av ledningarna har påbörjats enligt den kommunala saneringsplanen.
Det finns även ett stort antal enskilda avloppsanläggningar av skiftande kvalitet inom kommunen.
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DAGVATTEN
Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från exempelvis regn eller snösmältning. Avloppsledningsnätet
är till största delen utbyggt med så kallat duplikatsystem, dvs. med separata ledningar för omhändertagande av dagvatten och spillvatten. Där ledningsnätet inte är utbyggt med duplikatsystem sker åtgärder
enligt den kommunala saneringsplanen. Dagvattnet
släpps orenat ut till recipienter.
AVFALL
En avfallsplan för Storfors kommun håller på att arbetas fram i samverkan med östra Värmland. Storfors
kommun samarbetar med omgivande kommuner gällande avfallshantering. Brännbart avfall förs till Karlskoga kommun för förbränning och energiutvinning.
Även latrin förs till Karlskoga. Deponi och slam, efter
hygiensanering och mellanlagring, förs till Kristinehamn. Farligt avfall hämtas av Reci Industri AB.
Återvinning
Återvinningscentral finns på Uddvägen i Storfors tätort. Återvinningsstationer finns vid Ica och Konsum i
Storfors tätort, i Kyrksten samt vid återvinningscentralen.
För östra Värmland finns ett gemensamt mål om 100
% återvinning 2027.
MASTER
I kommunen finns ett flertal större master. För masterna gäller generellt 300 meters skyddsavstånd till
bostadshus.
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PLANFÖRSLAG
1. Det är inte aktuellt med några större vindkraftsetableringar i Storfors kommun utifrån den senaste
nationella vindkraftskarteringen. Däremot kan mer
småskaliga etableringar bli aktuella. Här bedöms den
regionala och den lokala rapporten för vindkraftsetablering kunna utgöra underlag för arbetet.
Generella riktlinjer som bör tillämpas för vindkraftsetableringar i Storfors kommun:
-- vindkraftverk ska lokaliseras så att inte större yta
än nödvändigt påverkas,
-- vindkraftsetableringar ska undvikas i områden
med höga natur-, kultur- eller rekreationsvärden,
-- landskapsanalys ska genomföras för att studera
hur vindkraften påverkar sin omgivning visuellt
samt ur natur- och kulturmiljösynpunkt,
-- lägen där störningar i form av buller, skuggning,
reflexer eller annat uppstår ska undvikas eller
minimeras till en acceptabel nivå, se även RIKSINTRESSEN/planförslag/riksintressen för totalförsvaret/punkt 14,
-- tillgång till elnät och framkomliga terrängförhållanden ska vägas in i lämplighetsbedömningen,
-- mellan allmän väg och vindkraftverk får avståndet
inte underskrida vindkraftverkets totalhöjd, dock
ska avståndet alltid vara minst 50 meter,
-- mellan järnväg och vindkraftverk får avståndet
inte underskrida vindkraftverkets totalhöjd, dock
ska avståndet alltid vara minst 20 meter, samt
-- lokalisering närmare kommungräns än en kilometer ska föregås av samråd mellan kommunerna.
2. Utredning och förslag för en reservvattentäkt med
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ska vara
framtagna senast 2015.
Det är viktigt att det finns en god beredskap om den
befintliga vattentäkten av någon anledning slås ut.
Därför ska även en utredning med strategier för reservvattenförsörjning tas fram för hela kommunen.
På sikt ska samtliga orter ha en säkrad vattenförsörjning om något händer med ordinarie vattentäkter och
reservvattentäkter.
Anslutning till det kommunala nätet ska eftersträvas
där detta är möjligt.
3. Den kommunala saneringsplanen ledningsnäten
ska revideras och uppdateras.
Nuvarande saneringsplan sträckte sig fram till och
med 2009, kommunen är därför i behov av en ny uppdaterad saneringsplan.
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4. Storfors kommun ska alltid ställa krav på godkända avloppslösningar innan bygglov ges och verka för
att befintliga anläggningar förbättras så att dagens
reningskrav uppfylls. Anslutning till det kommunala
nätet ska eftersträvas där detta är möjligt.
Godkända avloppslösningar som minst uppfyller lagkraven ska vara tillförsäkrade innan bygglov ges för
om-, till- eller nybyggnad.
5. Dagvatten ska i första hand alltid omhändertas lokalt.
I kommunalt planarbete ska lokalt omhändertagande
av dagvatten, där så är möjligt och rimligt, alltid vara första alternativet. Det bör även anvisas områden
som är lämpliga för anläggande av dagvattendammar
för fördröjning och biologisk rening av dagvattnet.
Det gäller även inom befintliga planlagda områden.
Fördröjningsmagasin och ytor för omhändertagande
av dagvatten vid extraordinära händelser ska tydligt
markeras i planarbetet.
6. Om lokalt omhändertagande av dagvatten inte är
möjligt och rimligt ska drän- och dagvatten avledas
i separat system från spillvatten, exempelvis med
hjälp av duplikatsystem.
7. För att öka graden av återvinning ska mark avsättas för återvinningsstationer i tätorternas olika områden samt i anslutning till övrig tät bebyggelse. Vid
planering och uppförande av nya områden ska alltid
mark avsättas för återvinningsstationer. Målet är att
fastighetsnära insamling ska finnas vid 90 % av bostäderna i tätorterna senast 2015.
8. Generella riktlinjer för master i Storfors kommun:
-- samlokalisering mellan olika teletjänstföretag ska
så långt möjligt eftersträvas för att minimera antalet master,
-- nya master ska så långt möjligt undvikas i områden med höga natur-, kultur- eller rekreationsvärden,
-- även lägen där andra störningar kan uppstå ska
undvikas, se vidare RIKSINTRESSEN/planförslag/riksintressen för totalförsvaret/punkt 14,
samt
-- nya master ska i första hand lokaliseras till redan
exploaterade områden där tillgång till vägar finns
Eftersom inget planförslag är platsspecifikt under kapitlet TEKNISK FÖRSÖRJNING redovisas inte någon karta för planförslag under detta kapitel.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
UTGÅNGSLÄGE
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen redovisa riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Storfors kommun har ett högt säkerhetstänkande och arbetar med riskhantering för att uppnå ett robust samhälle.
Robust samhälle innebär motsatsen till ett sårbart samhälle och syftar på motståndskraften mot hot och påfrestningar av olika slag. Robusthet kan delas upp i tre aspekter, social, ekologisk och teknisk. I ett robust
samhälle ställs krav på vilka handlingsalternativ som finns i reserv för såväl teknisk försörjning som insatser av
mera social karaktär samt en anpassning till de förutsättningar som den omgivande naturen ger.
MILJÖ
Miljöskydd
Miljöskydd är främst inriktat på att förhindra och begränsa utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter samt övriga miljöstörande verksamheter
finns kartlagda inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet. Miljöbalken styr denna tillsyn som sker
regelbundet.
Generellt sett är de miljöstörande verksamheterna
lokaliserade i verksamhetsområdena, längs Storforsälven och längs riksväg 26, norr om Storfors centrum. De risker som föreligger är generellt störst kring
utsläpp till luft och vatten.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalken och beslutas av regeringen. De anger den lägsta godtagbara
miljökvalitet som människan eller miljön anses tåla.
Miljökvalitetsnormer finns antagna för utomhusluft,
omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt vattenförekomster. Kommunen är ansvarig för att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller
ett antal vattendrag, sjöar, grundvatten och kustvatten
över ett visst storlekskriterium. För de berörda vattenförekomsterna finns förvaltningsplan och åtgärdsprogram upprättade för respektive vattendistrikt. Storfors
kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt.
Utsläpp till luft
De största källorna till luftföroreningar i kommunen är
vägtrafiken och industrin. För utomhusluft finns gällande miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, ozon, bensen samt
partiklar. För arsenik, kadmium, nickel och bens(a)
pyren ska normen uppfyllas senast under 2012.

Mätningar i Länsstyrelsens regi har genomförts i åtta
av Värmlands kommuner, dock inte i Storfors kommun. Syftet var att fastställa det fortsatta övervakningsbehovet av luftföroreningar i länet. Slutsatsen
är att miljökvalitetsnormerna inte överskrids i någon
av kommunerna där mätningar genomfördes. Dock
överskreds ”övre utvärderingströskeln” i några fall vilket innebär att fortsatt mätkrav föreligger för dessa.
Bedömningen för Storfors kommun är att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft sannolikt inte överskrids. Några aktuella mätningar av luftkvaliteten
dock finns inte, men mätningar kommer dock att genomföras.
Förorenade områden
Med förorenade områden menas avfallsupplag, markområden, grundvatten eller 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 miljöskador kring ett förorenat område är beroende av föroreningens farlighet,
föroreningsnivå, spridningsförutsättning, områdets
känslighet samt områdets skyddsvärde.
Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och
fosfor i marken eller vattnet. Dessa näringsämnen
hamnar i miljön till exempel genom nedfall från luften
av kväveoxider från trafik och kraftverk. Andra källor
till övergödning är ammoniak från jordbruket och fosfor i utsläpp från avloppsreningsverk och industrin.
Ämnena förs i sin tur med vattendragen till sjöar och
hav.
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I Storfors kommun är de största källorna till övergödning jordbruket och enskilda avlopp. Sjöar som bedöms påverkade av övergödning, utifrån ekologisk
status, i Storfors kommun är Bergsjön, Herrsjön,
Lill-Lungen och Öjevettern. Övergödningspåverkade
vattendrag är Kedjan, Lungälven, Norsbäckskanalen,
Storforsälven och Timsälven.
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 i skogsmark och vatten. Försurande ämnen skadar även olika material vilket kan
leda till skador på exempelvis byggnader, konstverk
och fornlämningar. Förutom skador på material kan
människors hälsa påverkas genom att skadliga metaller kommer i omlopp via till exempel grundvattnet.
I Storfors kommun finns ett tiotal försurningspåverkade sjöar och ett fåtal försurningspåverkade vattendrag. Ett trettiotal sjöar och vattendrag kalkas regelbundet för att motverka att försurning uppstår eller
minska försurningspåverkan. Storfors kommun ingår
i kalkningsförbundet inom Gullspångsälvens avrinningsområde.
Barriärer
Barriärer i naturen kan vara naturliga, så som exempelvis ett vattendrag, men de kan även vara en negativ konsekvens som uppstår vid till exempel uppförande av ny bebyggelse och anläggande av vägar
och järnvägar. Barriärer påverkar både människan,
djuren och växterna. Djur och växter är beroende av
en viss yta, storleken på ytan de är beroende av skiftar mellan olika arter, för att kunna överleva, hitta mat
och reproducera sig. För människan kan barriärpåverkan upplevas fysiskt, psykiskt och/eller socialt.
För att minska barriäreffekter för djur och växter i planeringen används ofta spridningskorridorer. En spridningskorridor kan exempelvis vara en stenmur eller
ett utsparat område med naturmark som bidrar till att
djur och växter kan röra sig mellan olika områden.
För att minska barriäreffekten för människan kan exempelvis gångtunnel anläggas under en stor väg. En
gångtunnel, som minskar den fysiska barriären, kan
dock upplevas som en psykisk barriär ifall människor
känner sig otrygga där. Psykiska barriärer kan ofta
minskas med hjälp av platsens utformning.
I Storfors tätort utgör Storforsälven och järnvägen tillsammans med industriområdet en fysisk barriär mellan centrum och bostadsområdena norr om älven.
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HÄLSA
Buller
Buller är alla oönskade ljud. Vanliga källor till buller
och höga ljudnivåer är exempelvis väg-, spår- och
flygtrafik, industrier, byggnadsarbeten eller fläktbuller. I Storfors kommun är det främst väg- och järnvägstrafik samt industriverksamhet som alstrar störande buller. De vägar som alstrar mycket buller är
riksväg 26 och länsväg 237. De bulleralstrande industriverksamheterna är samlade till kommunens verksamhetsområden och några problem med störningar
från industribuller har inte påtalats. Kontrollerande
bullermätningar utförs av verksamheterna.
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller, så som
de idag är formulerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram
för kommuner med fler än 100 000 invånare.
Rekommenderade riktvärden för buller som inte bör
överstigas är:
-- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus,
-- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,
-- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), och
-- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostadshus.
Vibrationer
Vibrationer från järnvägstrafik kan orsaka skador på
byggnader och ge upphov till störningar och obehag
för människor. Det är dock mycket sällan vibrationer
från järnvägstrafik orsakar skador, som exempelvis
sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda byggnader. Vibrationer från spårbunden trafik kan dock
accelerera åldrandet av konstruktionen. Indikationer
finns om att risken för skador på byggnader är mycket
liten vid nivåer under 5,0 mm/s. Människor kan dock
störas av vibrationer vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln är cirka 0,1–0,3 mm/s (RMS, 10–100 Hz).
Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS
1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder,
fritidsbostäder och vårdlokaler.
Radon
I den översiktliga markradonutredningen, daterad
1991-02-23, för Storfors kommun har största delen
av kommunen klassats som normalriskområde. I den
översiktliga radonriskkarteringen har:
-- områden med granit, pergamitit i berg, morän
med förhöjda/höga halter av uran, förhöjd gammastrålning samt områden med grovgrusigt/grovsandigt åsmaterial och svallmaterial klassats som
högriskområden,
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områden som i huvudsak består av berggrund
och moränmark med normal radioaktivitet klassats som normalriskområde, samt
områden som utgörs av finsand, mo, mjäla och
lera klassats som lågriskområde.

Även inom områden som klassats som normal- eller
lågriskområde kan lokala radiumförhöjningar som är
för små för att uppmärksammas i en översiktlig kartering förekomma. Utredningen rekommenderar att
marken ska besiktigas med avseende på markradonrisken inför varje nybyggnad inom kommunen.
Strålning
Elektriska ledningar och apparater, till exempel kraftledningar, järnvägens högspänningsledningar och
hushållsmaskiner, ger upphov till elektromagnetiska
fält. Även trådlös kommunikationsteknik som exempelvis radiovågor från mobiltelefoner ger upphov till
elektromagnetiska fält. Radiovågor används huvudsakligen för att överföra ljud, bild eller text trådlöst,
exempelvis från en TV-sändare till en TV-antenn eller
mellan en mobiltelefon och en basstation. Trots att
det inte finns några vetenskapliga bevis för att ohälsa orsakas av elektromagnetiska fält har Sverige valt
att iaktta försiktighet. En vägledning angående försiktighetsprincipens tillämpning för elektromagnetiska
fält har utarbetats gemensamt av Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålskyddsinstitutet.
Starkströmsföreskrifterna reglerar avstånd till spänningsförande ledningar utifrån elsäkerhetssynpunkt.
Minsta tillåtna horisontella avstånd mellan spänningsförande ledning och byggnadsdel är för ledningar med en spänning på högst 55 kV fem meter och för
ledningar över 55 kV tio meter.
I Storfors kommun finns inget faktaunderlag eller kartering över fält med elektromagnetisk strålning. Dock
har Trafikverket arbetat fram underlagsmaterial för
elektromagnetiska fält i anslutning till järnvägen. Enligt Trafikverket är magnetfältet från järnvägen på den
grundnivå som normalt finns i bostäder och kontor,
det vill säga omkring 0,1 μT, på ett avstånd om cirka
20 meter från järnvägen, när inget tåg är i närheten.
När ett tåg är i närheten kan styrkan på magnetfältet
dock uppgå till omkring 0,5 - 1 μT. Om ny bebyggelse
lokaliseras mer än 30 meter från järnvägen är risken
för störningar på grund av elektromagnetiska fält normalt försumbar.
Djurhållning
Olika former av djurhållning kan skapa olägenheter
för närboende och miljön. Denna störning regleras
i miljöbalken och ingår i begreppet olägenhet för

människors hälsa. Störningarna kan vara av mycket
skiftande karaktär som exempelvis skällande hundar
eller allergiproblem framkallade av olika djurhållningar.
SÄKERHET
Risk- och sårbarhetsanalys
Lagen om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet
bereda människors liv och hälsa samt egendom och
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Alla
kommuner ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges mål för
kommunens verksamhet, vilka risker för olyckor som
finns samt hur förebyggande verksamhet är ordnad
och hur den planeras. Även lagen om extraordinära
händelser kräver att alla kommuner ska ha en aktuell
handlingsplan för hur de hanterar extraordinära händelser. Kommunen har ett sådant handlingsprogram.
Kommunen har arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys som antogs av kommunfullmäktige 2008-1013. Risk- och sårbarhetsanalysen belyser det som
kan orsaka större samhällsstörningar och extraordinära händelser samtidigt som den är en strategi för
förebyggande arbete.
De flesta riskerna inom kommunen utgörs av olycksdrabbade trafikmiljöer och de största riskerna återfinns inom verksamhetsområdena. De flesta sårbarheterna återfinns i och i anslutning till vård, omsorg
och skola.
Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en god
och säker miljö för exempelvis bostadsbebyggelse
men även för att industri ska kunna driva sin verksamhet utan begränsningar. Det finns rekommenderade skyddsavstånd för många verksamheter enligt
Boverket, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. Det
är angeläget att skyddsavstånd beaktas i den fysiska planeringen, dock måste hänsyn tas till lokala förutsättningar i det enskilda fallet. Ett riktvärde är inte
juridiskt bindande utan fungerar som vägledning för
bedömningar. Riskanalyser anpassas till enskilda fall
och kan belysa de möjligheter till risk- och skadeavhjälpande åtgärder som kan vidtas utöver skyddsavstånd.
Storfors tätort har en historia som bruksort där industrin var den centrala verksamheten. Samhället är
uppväxt kring industriverksamheterna som nu därför ligger centralt belägna i tätorten. Riskerna inom
de befintliga industrierna varierar mycket och därför

även skyddsavstånden.
Även fjärrvärmecentralen och avloppsreningsverket
utgör risk och berörs av skyddsavstånd. Fjärrvärmecentralen är centralt beläget i södra industriområdet medan avloppsreningsverket är lokaliserat strax
sydväst om Storfors tätort. Det rekommenderade
skyddsavståndet mellan avloppsreningsverket och
bostäder är 300 meter. Bensinstationer i tätorter är
vanliga inslag som utgör risk för utsläpp, brand och
explosion. I Storfors tätort finns en centralt belägen
bensinstation. Det generellt rekommenderade riktvärdet för skyddsavstånd för bensinstationer är 100
meter.
Räddningstjänsten
Storfors kommun ingår i Bergslagens Räddningstjänst, som är ett samarbete mellan kommunerna i
östra Värmland.
Insatstid är tiden mellan ett larm på stationen tills dess
insats görs på platsen. Vilken insatstid som krävs bestäms av den bebyggelse som finns inom det aktuella
området. Omvänt kan även insatstiden styra utformningen av bebyggelsen, exempelvis var och hur.
Farligt gods
Med farligt gods menas ämnen och produkter med
sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö samt egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Genom Storfors kommun
transporteras farligt gods på väg och järnväg. Primära transportvägar för farligt gods inom kommunen är
riksväg 26 samt länsväg 237.
I dagsläget är det framförallt gasol som transporteras
på järnvägen genom Storfors kommun. Järnvägens
sträckning går centralt genom Storfors tätort, nära
olika omsorgs- och servicefunktioner, och även förbi
Vargtorps vattentäkt.
De industriverksamheter som i Storfors kommun
hanterar stora mängder farligt gods, gasol och kemikalier, är Logstor Products AB, Outokumpu Stainless
Tubular Production AB, Miljöbolaget och Structo Hydraulics AB. Samtliga är lokaliserade inom södra industriområdet.
Översvämning
Vattendomar slår fast vattenstånden i reglerade sjöar, kanaler och dammar. Vanligtvis anger en vattendom mellan vilka gränser en vattennivå får variera
och under vilken tid dessa gränser gäller. Annat som
kan vara reglerat i en vattendom är exempelvis de
högsta och minsta flödena som måste hållas för att
till exempel bevara naturvärden. En vattendom är ett
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mycket starkt juridiskt skydd, men det innebär även
underhållsskyldighet så att vattendomen kan upprätthållas. För att få till stånd en ändring i en vattendom
krävs en omprövning.
I Sverige orsakas översvämningar främst av stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från kraftiga regn
eller snösmältning. Räddningsverket har regeringens
uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden som kan
översvämmas utmed landets vattendrag. Risken för
översvämning inom kommunen finns främst längs
Gullspångsälven samt vid händelse av dammbrott.
För Gullspångsälven finns en översiktlig översvämningskartering utförd under februari 2003.
Flera tecken tyder också på att klimatet håller på
att förändras utöver den naturliga variationen vilket
bl.a. medfört en ökning av den globala medeltemperaturen. Resultatet av detta blir ett ändrat nederbördsmönster där torra områden blir ännu torrare
och fuktiga områden ännu fuktigare. Risken för översvämningar kommer att öka. De västra delarna av
landet bedöms enligt klimatprognoser komma att bli
mest berörda av en ökad nederbörd i framtiden. Några av de största översvämningsriskerna är kopplade

till Vänern och Göta älv.
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland tog
2011 fram handboken Stigande vatten, en handbok
för fysisk planering i översvämningshotade områden.
Syftet med handboken är att vägleda och stötta kommunerna i deras planeringsarbete för att uppnå en
hållbar utveckling som tar hänsyn till risken för översvämning.
Ras och skred
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, dels inom det nedanförliggande markområde
där ras- och skredmassorna hamnar.
För Storfors kommun finns en översiktlig kartering av
stabilitetsförhållandena utförd under oktober 2003.
Området som omfattades av inventeringen var Storfors tätort. Det finns även ett område med känd rasoch skredrisk drygt en kilometer nordväst om alkvetterskorset.
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radon är klassat som normalriskområde.
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PLANFÖRSLAG
MILJÖ
1. Vid all planering ska trafikflödena i tätorterna beaktas samt genomfartstrafik, speciellt med godstransporter, undvikas för att minimera utsläpp till luft
och alstrande av buller.
2. Om förorenade områden ska bebyggas ska exploateringen föregås av en miljöteknisk undersökning
som klargör föroreningens omfattning och typ samt
fastställer behovet av sanering för den planerade
verksamheten.
3. Vid uppdatering av den kommunala saneringsplanen, enligt TEKNISK FÖRSÖRJNING/planförslag/
punkt 3, ska enskilda avlopp inom övergödningspåverkade områden inventeras och åtgärdsplan för att
minska utsläpp upprättas.
Fler planförslag som syftar till att motverka och minska övergödning finns under kapitel TEKNISK FÖRSÖRJNING/punkt 4-7.
4. Negativa barriäreffekter ska beaktas och minimeras vid all planering.
HÄLSA
5. Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så att
de rekommenderade riktvärdena för buller inte överskrids. Hänsyn ska tas till vad som är tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt.
Riktvärdena är inte rättsligt bindande normer, men
utgångspunkten vid all planering i Storfors kommun
är att de ska efterstävas. Dock ska det poängteras att
riktvärdet på 55 dBA för trafikbuller för utomhusmiljöer inte är en god utan endast acceptabel ljudmiljö. En
god ljudmiljö kräver ljudnivåer under 50 dBA.
I Storfors kommun föreslås utvecklingsområden
främst i anslutning till de primära och sekundära
kommunikationsstråken. Detta kan medföra konflikter på grund av tåg- och/eller vägbuller som uppstår i
dessa lägen. Huvudinriktningen är att inte uppföra ny
bebyggelse där riktvärdena för buller överskrids. Undantag från huvudinriktningen bör endast göras om
det inte finns likvärdig och mindre bullerutsatt mark
tillgänglig, eller om den planerade bebyggelsen medverkar till en positiv och önskad samhällsutveckling.

Ett exempel på positiv och önskad samhällsutveckling är förtätning i tätorterna, något som även är nödvändigt för att behålla underlag för service. För att
underlätta användningen av kollektivtrafiken, och
därigenom öka möjligheterna för klimatanpassat
resande, så mycket som möjligt är det önskvärt att
ny bostadsbebyggelse läggs inom gång- eller cykelavstånd från stationen/hållplatser. Däremot ska
bostadsbebyggelsen självfallet läggas på ett sådant
avstånd eller utformas på ett sådant sätt att riktvärdena för buller inte överskrids. Detta kan exempelvis
innebära en bebyggelsefri zon närmast vägarna/järnvägen eller bullerskärmande bebyggelse med annan
användning än bostäder.
För att undvika störningar från buller ska bulleralstrande verksamheter i första hand lokaliseras till angivna verksamhetsområden för bullrande verksamheter. Detta för att minska risken för nya områden
med negativ bullerpåverkan.
6. Om nyexploatering sker inom bullerstörda områden ska exploateringen föregås av bullerutredning
som klargör bullernivåerna samt behovet av bullerdämpning/bullerreducering som den planerade verksamheten är i behov av för att de rekommenderade
riktvärdena inte ska överskridas.
7. Ny bebyggelse för permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler ska lokaliseras och uppföras
så att Trafikverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer
för vibrationer inte överskrids.
Riktlinjerna är inte rättsligt bindande normer, men utgångspunkten vid all planering i Storfors kommun är
att de ska efterstävas. Hänsyn ska tas till vad som är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
8. På normalradonmark ska bebyggelse för stadigvarande vistelse uppföras i radonskyddat utförande och
på högradonmark ska bebyggelse för stadigvarande
vistelse uppföras i radonsäkert utförande.
9. Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse, till exempel bostäder, skolor, daghem och arbetsplatser, ska
inte placeras så att den elektromagnetiska strålningen, från kraftledningar, järnvägens högspänningsledningar eller annan upphovskälla av elektromagnetisk
strålning, överskrider 0,2 μT.
10. Ny kraftledning, master eller annan upphovskälla
av elektromagnetisk strålning ska inte uppföras så att
den elektromagnetiska strålningen överskrider 0,2 μT
för bebyggelse för stadigvarande vistelse, exempelvis bostäder, skolor, daghem och arbetsplatser.
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SÄKERHET
11. Rekommenderade skyddsavstånd från ansvariga
myndigheter ska följas vid nyexploatering och omlokalisering. Om rekommenderade skyddsavstånd
underskrids ska nyexploateringen/omlokaliseringen
föregås av riskinventering och riskanalys som även
klargör behovet av riskreducerande åtgärder för den
planerade verksamheten.
12. Vid nyexploatering närmare järnväg eller primär
transportväg för farligt gods än 150 meter ska alltid
en riskbedömning genomföras.
Bedömningen ska utgå från de platsspecifika förutsättningarna och den tilltänkta markanvändningen.
Om riskerna anses betydande ska exploateringen
föregås av en riskanalys.
13. I första hand ska ny bebyggelse inom områden
med risk för översvämning undvikas. Om nyexploatering ändå övervägs ska den föregås av en riskanalys. Den planeringsmodell i fem steg som redovisas
i handboken Stigande vatten, en handbok för fysisk
planering i översvämningshotade områden ska til�lämpas.
14. Om ny bebyggelse ska uppföras i områden där
risk för ras och skred föreligger ska exploateringen
föregås av stabilitetsundersökningar som klargör
riskerna samt vilka åtgärder för att undviks ras och
skred som krävs för den planerade verksamheten.
Eftersom inget planförslag är platsspecifikt under
kapitlet MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET redovisas
inte någon karta för planförslag under detta kapitel.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
SAMLAD BEDÖMNING

En miljökonsekvensbedömning är en process som ska följas och dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta gäller för alla översiktsplaner enligt plan- och bygglagen (PBL).
I den samlade bedömningen redovisas en sammanställning över påverkan på miljöaspekterna. Planförslagen
som redovisas är de som bedömts kunna medföra betydande positiv eller negativ påverkan.
Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

RIKSINTRESSEN/planförslag/punkt 2, 6, 8 och 9
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

KULTURMILJÖ

Ingen förändring från
nuläget.

I planförslag/punkt 2 föreslås att landskapet vid
Bjurbäcken förblir jordbruksmark och undantas
från skogsplantering. I planförslag/punkt 6 föreslås
att byggnadsinventeringen för Bjurbäcken
kompletteras och att en utredning om
byggnadsminnesförklaring av kanalen tillsättas.
På grund av detta bedöms planförslagen medföra
positiv påverkan på kulturmiljön.

VÄXT- OCH DJURLIV

Ingen förändring från
nuläget.

I planförslag/punkt 8 föreslås att en naturvårdsinriktad skogsbruksplan upprättas för riksintresset
Lungälvsmossarna. I planförslag/punkt 9 föreslås
att Storfors kommun ska arbeta för att naturreservat instiftas för Lungälvens meanderlopp och myrar.
På grund av detta bedöms planförslagen medföra
positiv påverkan på växt- och djurliv.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 6
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

BIOLOGISK MÅNGFALD

Om översiktsplanen
inte antas kommer
troligtvis utvecklingen
i kommunen att bli mer
splittrad med enstaka

en risk för betydande miljöpåverkan.

olika platser. Kommunen får då svårare att
koncentrera satsningar
och genomföra gemensamma lösningar för
exempelvis vattenförsörjning och avlopp.
På grund av detta
bedöms nollalternativet
kunna medföra måttlig
negativ påverkan på
miljöaspekten biologisk
mångfald, växt- och
djurliv samt vatten.
VÄXT- OCH DJURLIV

Se ovan.

VATTEN

Se ovan.

en risk för betydande miljöpåverkan.

en risk för betydande miljöpåverkan.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 10 och 11
Miljöaspekt

Nollalternativ

MÄNNISKORS
HÄLSA

Ingen förändring från
nuläget.

Planförslaget
för påverkan på människors hälsa. Anledningen
till detta är risken för en olycka med farligt gods
på riksväg 26. På grund av att detta bedöms det

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 12
Miljöaspekt

Nollalternativ

På grund av att inga

På grund av att bebyggelseutvecklingen riskerar bli mer splittrad
med enstaka exploa-

pekats ut har en
bedömning av vilka
miljöaspekter som
kan antas påverkas
inte kunnat göras

Planförslaget
områden och på grund av detta bedöms det
kan.

-

platser bedöms det
påverkan på biologisk mångfald, djurliv,
växtliv, vatten, klimatfaktorer och forn- och
kulturlämningar och
annat kulturarv.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 13
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

VATTEN

På grund av att bebyggelseutvecklingen riskerar bli mer splittrad
med enstaka exploa-

På grund av att utvecklingsområdena Tranmyren/
Lervik och Jordkullen ligger i anslutning till övergödningspåverkat vatten men inte inom områden
med anslutning till kommunalt vatten och avlopp
kan utsläpp från enskilda avlopp medföra betydande negativ påverkan på vattenmiljön.

platser kan kommunen
antas få svårare att
koncentrera satsningar
och genomföra gemensamma lösningar för
exempelvis avlopp.
Nollalternativet
bedöms därmed kunna
medföra risk för betydande negativ påverkan på miljöaspekten
vatten.
KLIMATFAKTORER

På grund av att bebyggelseutvecklingen riskerar bli mer splittrad
med enstaka exploaplatser kan kommunen
antas få svårare att
koncentrera satsningar
och genomföra gemensamma lösningar för
exempelvis energi och
kommunikationer.

Placering av bebyggelse utanför områden med
anslutning till fjärrvärmenätet och placering av
bebyggelse som medför långa persontransporter
till arbete, skolor, service och kommunikationer
bedöms medföra en negativ påverkan på miljöaspekten klimatfaktorer. Påverkan bedöms som
måttlig.

Nollalternativet
bedöms därmed kunna
medföra risk för måttlig
negativ påverkan på
miljöaspekten klimatfaktorer.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 17
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

VATTEN

Nollalternativet innebär att utvecklingen i
kommunen troligtvis
kommer att bli mer
splittrad med enstaka

Eftersom området inte ligger inom område med
anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan
utsläpp från enskilda avlopp medföra negativ
påverkan på vattenmiljön i övergödningspåverkat
vatten.

olika platser. Kommunen får då svårare att
koncentrera satsningar
och genomföra gemensamma lösningar för
exempelvis vattenförsörjning och avlopp.

På grund av detta bedöms planförslaget kunna
medföra betydande negativ miljöpåverkan.

Nollalternativet
bedöms därmed kunna
medföra risk för betydande negativ påverkan på miljöaspekten
vatten.
BEBYGGELSE/planförslag/punkt 21
Miljöaspekt

Nollalternativ

VATTEN

Nollalternativet innebär att utvecklingen i
kommunen troligtvis
kommer att bli mer
splittrad med enstaka
olika platser. Kommunen får då svårare att
koncentrera satsningar
och genomföra gemensamma lösningar för
exempelvis vattenförsörjning och avlopp.
På grund av detta
bedöms nollalternativet
kunna medföra betydande negativ påverkan på miljöaspekten
vatten.

Planförslaget
bebyggelse och Mögsjön, ska enligt översiktsplanen, i ett långsiktigt perspektiv utvecklas för
bostadsbebyggelse. Området ligger inom område
med anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
På grund av detta bedöms planförslaget inte medföra betydande miljöpåverkan.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

KOMMUNIKATIONER/planförslag/punkt 1
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

BIOLOGISK MÅNGFALD SAMT VÄXTOCH DJURLIV

Ingen förändring från
nuläget.

Planförslaget redovisar ett utvecklingsområde
för sekundära kommunikationer som delvis sammanfaller med ett skogligt biotopskyddsområde
att utveckling av området kan medföra negativa
påverkan på det skogliga biotopskyddsområdet.
Det sätt som utvecklingsområdet har markerats
i översiktsplanen är schematiskt. Det är bara en
mindre del av det skogliga biotopskyddsområdet
som täcks av utvecklingsområdet.
På grund av detta sammantaget bedöms planförslaget kunna medföra betydande negativ påverkan
på miljöaspekterna biologisk mångfald samt växtoch djurliv.

VATTEN

Nollalternativet innebär att utvecklingen i
kommunen troligtvis
blir mer splittrad med
enstaka exploateringar
Kommunen får då
svårare att koncentrera
satsningar och genomföra gemensamma
lösningar för kommunikationer.

Utvecklingsområdet för sekundära transporter
genom Lungsund och Lundsberg sammanfaller
med ett nationellt värdefullt vattenområde och två
risk att utveckling av området kan medföra negativ
påverkan på det nationellt värdefulla vattenområdet och på de två grundvattenförekomsterna.
På grund av detta bedöms planförslaget medföra
risk för betydande miljöpåverkan på miljöaspekten
vatten.

Nollalternativet
bedöms kunna medföra betydande negativ
påverkan på miljöaspekten vatten.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

TEKNISK FÖRSÖRJNING/planförslag/punkt 2, 4 och 7
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

VATTEN, AVLOPP
OCH AVFALL

Klimatförändringarna
kan medföra att vattenkvaliteten i sjöar och
vattendrag försämras
vilket kan ha en negativ effekt på dricksvattenförsörjningen.
Översvämningar kan
föra med sig föroreningar och ras, skred
och extremväder kan
påverka både distributionsssytem, vattentäkter och verk.

I planförslag/punkt 2 föreslås att en utredning och
förslag för en reservvattentäkt med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ska vara framtagna
senast 2015. Detta kan medföra en positiv påverkan på vattenförsörjningen i kommunen.

På grund av detta
risk att nollalternativet
medför en risk för betydande negativ miljöpåverkan.

I planförslag/punkt 4 föreslås att Storfors kommun
alltid ska ställa krav på godkända avloppslösningar
innan bygglov ges.
I planförslag/punkt 7 föreslås att mark ska avsättas
för återvinning inom olika områden i kommunen.
Detta kan öka till en ökad återvinning av material
inom kommunen.
På grund av detta bedöms planförslagen kunna
medföra en positiv påverkan på miljöaspekterna
vatten, avlopp och avfall.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET/planförslag/punkt 3
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

VATTEN

Ingen förändring från
nuläget.

I planförslag/punkt 3 föreslås att vid uppdatering av
den kommunala saneringsplanen ska enskilda avlopp inom övergödningspåverkade områden inventeras och en åtgärdsplan för att minska utsläpp
upprättas. Detta kan leda till en förbättring av
vattenkvaliteten i kommunen.
På grund av detta bedöms planförslagen kunna
medföra en positiv påverkan på miljöaspekten vatten.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

KOMMUNIKATIONER/planförslag/punkt 5, 8 och 9
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

KLIMATFAKTORER

Ingen förändring från
nuläget.

Enligt planförslag/punkt 5 ska Storfors kommun
arbeta för ökade transporter på järnväg. Järnvägen
ska främjas genom planering för underlag för per-

råden i anslutning till järnvägen.

-

Transporter på räls främjas även genom att kommunen säkerställer järnvägens framtida utvecklingsbehov genom att avsätta mark för spårreserför arbets- och studerandependling, gods och
turism. Detta kan resultera i reducerade transportsträckor med bil i kommunen.
Enligt planförslag/punkt 8 ska en trafiknätsanalys
för gång- och cykelvägnätet upprättas kommunövergripande samt för tätorterna. Ett välutvecklat
gång- och cykelvägnät kan resultera i ökade
transporter genom gång och cykling i kommunen
och därmed minskat bilåkande.
Enligt planförslag/punkt 9 ska Storfors kommun
arbeta för att främja alternativa transportsätt och
kombinationer av olika transportsätt genom att
bland annat verka för kortare restider och genom
att anlägga pendlingsparkeringar. Detta kan resultera i ökat användande av kollektivtrafik och därmed en reducering av bilåkandet i kommunen.
På grund av detta bedöms planförslagen kunna
medföra en positiv påverkan på miljöaspekten
klimatfaktorer.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

KULTURMILJÖ/planförslag/punkt 1, 2 och 3
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

KULTURMILJÖ

Ingen förändring från

I planförslag/punkt 1 beskrivs att det kommunala
kulturmiljöprogrammet ska kompletteras med en
uppdatering. Bland annat ska nya kulturhistoriskt
värdefulla områden, en byggnadsinventering och
en bevarandeplan läggas till. Detta kan medföra
ett utökat skydd och en utveckling av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna i
kommunen.

att kulturhistoriskt värdefulla miljöer försvinner om planförslaget
inte genomförs.

I planförslag/punkt 2 beskrivs att områdesbestämmelser ska upprättas för att reglera och skydda
bebyggelsen inom områdena Kungsskogen, Viggetorp och Dalen. Detta kan medföra ett utökat
skydd av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.
I planförslag/punkt 3 beskrivs att vid ändring eller
upprättande av ny detaljplan inom de kulturhistoriskt värdefulla områdena i Storfors tätort och Lung-sund ska hänsyn tas till kulturvärdena om behov
finns ska skydd införas i planbestämmelserna.
Detta kan medföra ett utökat skydd av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.
På grund av detta bedöms planförslagen kunna
medföra en positiv påverkan på miljöaspekten
kulturmiljö.
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Konsekvenser

Betydande positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan

Ingen betydande påverkan
Betydande negativ påverkan

NATURMILJÖ/planförslag punkt 1, 2 och 3
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

VÄXT- OCH DJURLIV

Ingen förändring från
nuläget.

I planförslag/punkt 1 föreslås att ett kommunövergripande naturvårdsprogram ska upprättas för Stor
fors kommun. Detta innebär ett utökat skydd för
värdefulla naturmiljöer.
I planförslag/punkt 2 lyfts det fram att våtmarker av
klass ett och två i länsstyrelsens våtmarksinventering ska bevaras och skyddas vid all fysisk planering.
Enligt planförslag/punkt 3 ska Storfors kommun
arbeta för att ett naturreservat instiftas för Lungälvens meanderlopp och myrar. Detta innebär ett
utökat skydd för den värdefulla naturmiljön.
På grund av detta bedöms planförslagen kunna
medföra en positiv påverkan på miljöaspekten
växt- och djurliv.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV/planförslag/punkt 6
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslaget

MÄNNISKORS
HÄLSA

Ingen förändring från
nuläget.

I planförslag/punkt 6 föreslås att en grönstrukturplan upprättas för Storfors tätort. Upprättandet av
en grönstrukturplan kan innebära att människans
behov av grönområden i bebyggda miljöer tillgodoses. Detta kan ha en positiv påverkan på människors hälsa.
På grund av detta bedöms planförslagen kunna
medföra en positiv påverkan på miljöaspekten
människors hälsa.

VÄXT- OCH DJURLIV

Ingen förändring från
nuläget.

I planförslag/punkt 6 föreslås att en grönstrukturplan upprättas för Storfors tätort. Upprättandet av
en grönstrukturplan kan innebära att växt- och djur
livets behov av grönområden i bebyggda miljöer
tillgodoses. Detta kan ha en positiv påverkan på
växt- och djurliv.
På grund av detta bedöms planförslagen kunna
medföra en positiv påverkan på miljöaspekten
växt- och djurliv.
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INLEDNING
BAKGRUND
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör och utgör en integrerad del av Översiktsplan 2013, för Storfors kommun.
Sedan den 21 juli 2004 ska bestämmelserna om miljöbedömningar tillämpas för översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Eftersom en översiktsplan alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan
ska en miljökonsekvensbedömning alltid genomföras. Miljökonsekvensbedömningen redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

SYFTET MED MKB:N

NIVÅAVGRÄNSNING

Syftet med miljökonsekvensbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas.

Miljökonsekvensbeskrivningen följer översiktsplanen
vad gäller nivåavgränsning och hålls generellt på en
övergripande nivå.

LÄSANVISNING
MKB:ns upplägg följer upplägget i översiktsplanen.
Anledningen till detta är att det ska vara lätt att läsa
ut vilka effekter och konsekvenser de olika planförslagen har på miljöaspekter och miljömål.
AVGRÄNSNING
Miljökonsekvensbeskrivningen ska utreda faktorer
som kan leda till betydande miljöpåverkan. En avgränsning av vilka planförslag som kan antas medföra betydande miljöpåverkan har gjorts. Kommunen
hade samråd med länsstyrelsen den 16 juni 2011 om
avgränsningen. Enligt avgränsningen kan planförslaget antas medföra betydande miljöpåverkan på miljöfaktorerna biologisk mångfald, människors hälsa,
växt- och djurliv, vatten och klimatfaktorer. Påverkan
utreds vidare i kapitel MKB för planförslaget.
En miljökonsekvensbeskrivning ska fokusera på både
den positiva och den negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra. Denna miljökonsekvensbeskrivning utreder bara
de planförslag som kan antas medföra en betydande
negativ påverkan på miljöaspekterna. De planförslag
som kan antas medföra en betydande positiv miljöpåverkan har markerats gröna i översiktsplanen.

Vid avgränsning av en MKB ska hänsyn även tas
till att vissa frågor kan bedömas bättre i kommande
planer eller tillståndsprövningar av verksamheter och
åtgärder. I så fall behöver behandlingen av dem inte
vara så djuplodande i översiktsplanens MKB.
GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Geografiskt avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen i huvudsak till kommungränsen. Planförslaget kan
även medföra miljöpåverkan som sträcker sig utanför
kommungränsen främst gäller det påverkan på vatten.
AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER
Endast de förslag i planen som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan har miljökonsekvensbedömts i denna miljökonsekvensbeskrivning. Vad
som är betydande miljöpåverkan finns inte entydigt
definierat i lagstiftningen. Vad som kan anses vara
betydande miljöpåverkan bedöms från fall till fall och
bedömningen är plats- och situationsspecifik. En bedömning av vilka planförslag som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan har genomförts och deras
troliga påverkan på miljön redovisas under kapitlet
MKB FÖR PLANFÖRSLAGET.
De planförslag som bedömts medföra betydande miljöpåverkan finns listade nedan. Efter detta finns en
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lista på de miljöaspekter som bedöms påverkas av
planförslagen. En bedömning av planförslaget har
även gjorts utifrån de sexton nationella miljömålen.
Vid konflikter mellan intressen har påverkan bedömts
som betydande om miljöaspekten har ett lagskydd.
Avgränsningen följer översiktsplanens kapitelindelning.
Följande planförslag bedömdes i behovsbedömningen medföra risk för betydande negativ miljöpåverkan:
-- Bebyggelse 6 - landskapsutveckling i strandnära
lägen,
-- Bebyggelse 10 - primära utvecklingsområden,
-- Bebyggelse 11 - utveckling av Nässundet,
-- Bebyggelse 12 - attraktivt boende i kommunens
södra del,
-- Bebyggelse 13 - utvecklingsområden för attraktivt
boende utanför planlagda områden,
-- Bebyggelse 17 - utvecklingsområde mellan Storfors och Lungsund, samt
-- Kommunikationer 1 - primära och sekundära huvudkommunikationer.
De miljöaspekter som bedöms kunna påverkas av
planförslagen är:
-- biologisk mångfald,
-- människors hälsa,
-- växt- och djurliv,
-- vatten, samt
-- klimatfaktorer.
Av de nationella miljökvalitetsmålen bedöms planförslagen kunna påverka följande:
1. Begränsad klimatpåverkan,
7. Ingen övergödning,
8. Levande sjöar och vattendrag,
9. Grundvatten av god kvalitet,
12. Levande skogar,
15. God bebyggd miljö, och
16. Ett rikt växt- och djurliv.

REDOVISNING AV ALTERNATIV
Miljökonsekvenserna bedöms utifrån två alternativ
(eller scenarier), planförslaget och nollalternativet. I
det första alternativet, planförslaget, bedöms de miljökonsekvenser som kan uppstå om planförslaget
genomförs. I nollalternativet bedöms miljökonsekvenserna med utgångspunkt i att översiktsplanen inte antas och den utveckling som då istället kan tänkas ske.
Båda alternativen bedöms utifrån en nu trolig utveckling av samhället och klimatet. Om ingen tidsaspekt
anges i planförslaget baseras bedömningen i båda
alternativen på översiktsplanens tidsperspektiv som
är 15-20 år.
PLANFÖRSLAGET
Översiktsplanen utgår från kommunens övergripande vision och är inriktad på mark- och vattenanvändningen.
Planförslaget beskriver fyra föreslagna primära utvecklingsområden för bebyggelse, nio utvecklingsområden med goda förutsättningar för attraktivt boende samt ett utvecklingsområde mellan Storfors och
Lungsund. Planförslaget redovisar också ett förslag
på att en fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för landskapsutveckling i strandnära lägen.
I planförslaget avsätts väg- och spårreservat för de
primära huvudkommunikationerna Riksväg 26 och
länsväg 237 samt Inlandsbanan. I översiktsplanen
finns förslag på att ett naturvårdsprogram upprättas
som omfattar hela kommunen och även att en grönstrukturplan för Storfors tätort upprättas. Ett utvecklingsområde för rekreations-, fritids- och turismverksamheter föreslås.
NOLLALTERNATIV
En MKB ska innehålla ett nollalternativ. Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om det aktuella
planförslaget inte genomförs.
I nollalternativet förväntas ingen större inflyttning till
kommunen. Bebyggelseutvecklingen beräknas bli
långsammare än om översiktsplanen antas eftersom
planförslaget stimulerar utvecklingen med hjälp av
attraktiva utvecklingsområden. Den troliga bebyggelseutvecklingen består främst av att fritidshus utvecklas för permanentboende i kommunens södra del
som har nära kopplingar till Kristinehamn och Karlskoga. Även viss nyexploatering av fritidshus och bebyggelseutveckling i tätorten Kyrksten kan förväntas.
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Om översiktsplanen inte antas kommer troligtvis utvecklingen i kommunen bli mer splittrad med enstaka
exploateringar på flera olika platser.
TIDIGARE UTREDDA ALTERNATIV
Olika alternativ för bebyggelsens utveckling har kontinuerligt avgränsats, valts bort och formats för att ur
ett helhetsperspektiv bidra till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Den övergripande strukturen för
kommunens strategiska utveckling har avgränsats till
befintliga tätorter samt större områden med sammanhållen bebyggelse där kommunikationer och teknisk
försörjning redan i dagsläget finns utvecklade.
Vid framarbetandet av utvecklingsområdena samt
områden för attraktivt boende uppmärksammades
först attraktivt belägna områden i hela kommunen förutsättningslöst. Därefter valdes områden successivt
bort på en översiktlig nivå med hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöområden, översvämningsrisk
samt tillgång och närhet till kommunikationer, kollektivtrafik, teknisk försörjning och räddningstjänst. I de
fall intressekonflikter mellan utvecklingsområden och
andra intressen kvarstod så har intressena i planförslaget bedömts kunna samverka, exempelvis genom
att planförslag till skydd för exempelvis kulturmiljön
upprättats, omarbetats eller alternativt bli föremål för

politiskt ställningstagande på en mer detaljerad nivå.
De kvarstående intressekonflikternas betydande miljökonsekvenser redovisas här i miljökonsekvensbeskrivningen.
RELEVANTA BEFINTLIGA MILJÖPROBLEM SOM
HAR SAMBAND MED ETT SÅDANT OMRÅDE SOM
AVSES I 7 KAP MILJÖBALKEN
Naturområden enligt 7 kap. miljöbalken, vilka kan vara tillämpbara i Storfors kommun, är naturreservat,
Natura 2000-område, biotopskyddsområde, djur- och
växtskyddsområde, strandskyddsområde och vattenskyddsområde. Även andra områden, utöver de som
listas i 7 kap. miljöbalken, och som har särskild betydelse för miljön ska beskrivas.
En bedömning har gjorts att det inte går att utkristallisera relevanta, befintliga miljöproblem inom tillämpbara naturområden.
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MKB FÖR PLANFÖRSLAGET
I detta avsnitt görs en bedömning av miljökonsekvenserna för de förslag i planen som bedömts medföra
betydande miljöpåverkan. För varje planförslag beskrivs de befintliga miljöförhållandena under avsnittet nuläge. Sedan följer en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om översiktsplanen
genomförs under avsnittet effekter och konsekvenser - planförslaget. Detta avsnitt följs av en beskrivning
av miljökonsekvenser om planförslaget inte genomförs, under kapitlet effekter och konsekvenser - nollalternativet. Sist kommer en beskrivning av åtgärder som föreslås för att förebygga, hindra eller motverka betydande miljöpåverkan under avsnittet åtgärder. Endast de planförslag som har bedömts medföra betydande
negativ påverkan beskrivs i den följande texten. De planförslag som bedömts medföra en betydande positiv
påverkan finns redovisade i den samlade bedömningen.
För respektive kapitel redovisas även den troliga påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen som kan tänkas uppstå. Översiktsplanen kan inte i sig garantera några åtgärder för att hindra eller minska negativ miljöpåverkan, men den är vägledande för vad som kan beslutas i senare planläggning och tillståndsprövning. Exempelvis kan översiktsplanen ange att efterföljande bindande planering ska ske på sådant sätt att miljöpåverkan
hindras eller begränsas.
Nedanstående avgränsning följer översiktsplanens kapitelindelning.

BEBYGGELSE 6
FÖRUTSÄTTNINGAR
Fakta strandskydd
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken råder strandskydd vid
hav, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskydd
är dels att säkra förutsättningarna för friluftsliv och
därmed allmänhetens tillgång till stränderna, dels att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växtoch djurlivet.
Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet som ligger inom 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom strandskyddsområdet får inte byggnader uppföras eller
vissa andra åtgärder vidtas utan att särskilt tillstånd
har beviljats, så kallad strandskyddsdispens.
Enligt lagen om strandskydd krävs särskilda skäl för
att få dispens inom strandskyddsområden. Enligt
de ändringar i lagen om strandskydd, som trädde i
kraft 1 juli 2009, är det kommunen själv som upphäver strandskydd i detaljplaner och ger dispens inom
strandskyddsområden. Länsstyrelsen bevakar dock
strandskyddsintresset vid kommunal planläggning
samt innehar rätten att överpröva kommunala beslut
om upphävande och dispenser. I strandnära lägen
finns, sedan 1 februari 2010, möjlighet för kommunen att redovisa områden för landsbygdsutveckling
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där vissa lättnader i strandskyddet avses att gälla.
Fakta nationellt värdefulla vattenområden
Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har pekat ut nationellt värdefulla vattenområden utifrån den nationella strategin
för genomförandet av miljökvalitetsmålet Levande
sjöar och vattendrag. För områden som pekas ut för
fiske- eller naturvärden har en bedömning gjorts och
områdena klassats som värdefulla eller särskilt värdefulla. Samtliga områden som pekats ut ur kultursynpunkt har bedömts som särskilt värdefulla.
Fakta övergripande vattenstatus
År 2015 ska alla vatten i Europa enligt EU:s ramdirektiv ha uppnått god ekologisk och kemisk status. Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret. En
länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten
på vattenmiljön inom distriktet. Storfors kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt. Länsstyrelserna ska
ta fram kunskapsunderlag och lämna förslag till kvalitetskrav, övervakningsprogram och åtgärdsprogram
för olika avrinningsområden. Arbetet ska ske i dialog
med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

NULÄGE

EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Strandskydd
Inom Storfors kommun är strandskyddet generellt utökat till 200 meter för samtliga sjöar och vattendrag
som berörs av strandskydd. Inom strandskyddsområdet i Storfors kommun finns inga kända miljöproblem.

Planförslaget
Planförslaget innebär att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden enligt 7 kap. 18 § MB,
ska upprättas under perioden 2013 - 2015.

Vatten
Storfors kommun är rik på sjöar och vattendrag. Kommunen genomkorsas av ett större sjösystem i nordnordväst – sydsydostlig (NNV – SSO) riktning där de
största sjöarna är Stor-Lungen, Ullvettern och Alkvettern. Bergslagskanalen kallas hela det sammanhängande vattensystemet mellan Karlskoga och Filipstad
som omfattar sexton sjöar, sex sund, fyra älvar och
fem kanaler.

I planförslaget beskrivs att ett lämpligt LIS-område
enligt 7 kap. 18 § MB ska:
-- vara lämpligt, långsiktigt och ha en positiv påverkan för utvecklingen av landsbygden,
-- vara av ett sådant slag och en så begränsad omfattning eller påverkan att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt,
-- endast en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, samt
-- vara av allmänt ekonomiskt intresse.

Bjurbäcken och Bjurbäckskanalen är uppmärksammade som nationellt värdefulla vatten och särskilt
värdefulla ur kultursynpunkt. Lungälven är uppmärksammad som nationellt värdefull och särskilt värdefull för både fiske- och naturvärden.
I de regionala miljömålen för Värmlands län beskrivs
att övergödningsproblemen i Värmlands län är främst
begränsade till de södra delarna av länet där befolkningstätheten är hög och där det förekommer industrier och intensivt jordbruk. Vatten i kommunen där
det i dagsläget finns problem med övergödning finns
redovisade på karta i översiktsplanen under kapitel
MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET/utgångsläge.
Haltutvecklingen för fosfor i några övergödda vänervikar med tillrinning från jordbruksområden, uppvisar
ingen tendens till förbättring. Det har saknats verktyg för att arbeta aktivt med övergödningsproblemen
i jordbruket i länet (till exempel vissa miljöstöd till
jordbruket och Greppa Näringen). Kommunernas resurser för arbete med enskilda avlopp har inte heller
varit tillräckliga.
Fördröjningseffekter i mark och vatten samt nedfall
av kväve från atmosfären är faktorer som vi själva
har svårt att påverka. Därför är det mycket osäkert
om miljökvalitetsmålet kan nås till år 2020 i Värmlands län trots att utsläppen från större punktkällor
och vägtrafik nu håller på att minska (www.miljomal.
se, 2011-10-21).

Vidare beskriver planförslaget att i det tematiska
tillägget till översiktsplanen för LIS-områden i Storfors
kommun ska:
-- LIS-områdena sammantaget inte omfatta mer än
en begränsad del av de strandområden som omfattas av strandskydd,
-- planeras för god allemansrättslig tillgång till
strandområden och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten,
-- de långsiktiga effekterna redovisas för respektive
område för att säkerställa att strandskyddets syfte långsiktigt tillgodoses,
-- utredas vilka mark- och vattenområden som ska
undantas, exempelvis oexploaterade sjöar, områden med höga natur- och friluftsvärden samt vindbruksområden,
-- utredas vilken markanvändning, exploateringsgrad och vilka typer av bebyggelse som är lämplig inom respektive LIS-område,
-- områdenas möjligheter att långsiktigt främja och
upprätthålla sysselsättningen samt offentlig och
kommersiell service iakttas,
-- hänsyn tas till områdenas kommunikationer, teknisk försörjning och attraktivitet, samt
-- vattennära lägen i anslutning till Storfors tätort,
Lungsund och Kyrksten inventeras med syfte att
identifiera attraktiva områden för utveckling av
bostadsbebyggelse.
Inga specifika områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen har föreslagits i översiktsplanen.
Generellt sett kan miljöaspekterna biologisk mångfald, växt- och djurliv samt vatten påverkan vid en
exploatering i strandnära lägen. Påverkan på miljöfaktorerna har inte kunnat bedömas eftersom inga
specifika områden utpekats.
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Översiktsplanen redovisar inte några specifika
områden och på grund av detta bedöms det finnas
en risk för betydande miljöpåverkan.

omständigheter även behöva utredas utanför 100
meters avstånd.

Nollalternativet
Den troliga bebyggelseutvecklingen i nollalternativet
består främst av att fritidshus utvecklas för permanentboende i kommunens södra del som har nära
kopplingar till Kristinehamn och Karlskoga. En viss
nyexploatering av fritidshus kan också förväntas.
Även viss bebyggelseutveckling i tätorten Kyrksten
kan förväntas.

NULÄGE

Om översiktsplanen inte antas kommer troligtvis utvecklingen i kommunen bli mer splittrad med enstaka
exploateringar på flera olika platser. Kommunen får
då svårare att koncentrera satsningar och genomföra
gemensamma lösningar för exempelvis vattenförsörjning och avlopp.
Nollalternativet bedöms medföra måttlig negativ påverkan på miljöaspekterna biologisk mångfald, växtoch djurliv samt vatten.
ÅTGÄRDER
I samband med upprättande av ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen ska alltid en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. I samband med upprättande av
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen bör påverkan
på miljöfaktorer inom strandskyddsområden och nationellt värdefulla vatten utredas.

BEBYGGELSE 10 OCH 11
FÖRUTSÄTTNINGAR
Miljöaspekter som har bedömts kunna påverkas negativt är människors hälsa på grund av föreslagen
bostadsbebyggelse i anslutning till transportväg för
farligt gods.
Fakta farligt gods
Med farligt gods menas ämnen och produkter med
sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö samt egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Inom 100 meter från transportväg för farligt gods ska risksituationen bedömas
vid exploatering. Om bebyggelse och verksamheter
lokaliseras inom 100 meter från vägen och om risk
föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen
vid planering. Risksituationen kan under särskilda
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Farligt gods
Genom Storfors kommun transporteras farligt gods
på väg och järnväg. Primära transportvägar för farligt gods inom kommunen är riksväg 26 samt länsväg
237 (se karta i översiktsplanen under kapitel KOMMUNIKATIONER/utgångsläge). På järnvägen är det
endast gasol som är klassat som farligt gods och
transporteras genom Storfors kommun i dagsläget.
Riksväg 26 och järnvägen passerar i nära anslutning
till den befintliga bebyggelsen i Nässundet.
Transportlederna för farligt gods utgör i dagsläget en
risk för befintlig bebyggelse om en olycka skulle ske.
Detta utgör i dagsläget en risk för människors hälsa.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
Planförslaget
I planförslag/punkt 10 redovisas primära utvecklingsområden. Ett av fyra primära utvecklingsområden för
bebyggelse som redovisas i planförslaget ligger vid
Nässundet (se karta i översiktsplanen under kapitel
BEBYGGELSE/planförslag). Syftet med utvecklingsområdena är att erbjuda attraktiva boendemiljöer
med bra service och snabba kommunikationer i ett
långsiktigt hållbart perspektiv. Målet är att beredskapen för nyexploatering, för både verksamheter och
bostäder, ska vara stark.
Enligt planförslag/punkt 11 ska Nässundet utvecklas
i samverkan mellan Storfors och Kristinehamns kommuner Anledningen till detta är att Nässundet ligger
inom både Storfors och Kristinehamns kommuner.
Vid exploateringar vid Nässundet kan det finnas risk
för påverkan på människors hälsa. Anledningen till
detta är risken för en olycka med farligt gods på riksväg 26 och järnvägen. På grund av att detta bedöms
det finnas risk för betydande miljöpåverkan.
Nollalternativet
Ingen förändring från nuläget.

ÅTGÄRDER
Vid upprättande av detaljplaner och ansökan om
bygglov bör en fördjupad riskanalys genomföras.

BEBYGGELSE 12
NULÄGE
Bebyggelse
I nuläget är bebyggelsen i Storfors kommun övergripande lokaliserad i ett stråk i sydost – nordvästlig riktning som följer sjösystemet som sträcker sig genom
kommunen. Bebyggelse i samlad form i kommunens
södra del finns i Bjurtjärn och Kyrksten. Befintlig bebyggelse finns även i Tåbäcken, Herrnäset, Kväggen, Stora Vilången, Åtorp, Alkvettern och Västra
Mörkviken (se karta i översiktsplanen under kapitel
BEBYGGELSE/utgångsläge).
Inom kommunen finns idag inga indikationer på
trångboddhet eller bostadsbrist. Kommunen har tidigare haft ett överskott på bostäder. Det finns viss
efterfrågan efter nya bostäder, då främst i tätorterna
och mindre bostäder med hög tillgänglighet.
I kommunen finns drygt 800 fritidshus. Många av områdena ligger i sjönära lägen längs det övergripande
bebyggelsestråket. Inom kommunen finns fritidshus
som ligger utanför samlad bebyggelse och planerade
områden.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
Planförslaget
Enligt planförslaget ska attraktivt boende möjliggöras
i Storfors kommuns södra del. Boendet ska ligga i
anslutning till vatten, natur och kommunikationer med
bra kopplingar till Kristinehamn, Karlstad, Karlskoga
och Örebro.
Genom att främja bebyggelse i anslutning till primära och sekundära huvudkommunikationer kan transportbehovet begränsas enligt planförslaget. Samtidigt
kan, enligt planförslaget, attraktiva boendemiljöer på
landsbygden med närhet till natur och förutsättningar
för djurhållning, exempelvis hästar, möjliggöras inom
ramen för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Enligt planförslaget kan även effektiv kommunal service, som exempelvis kollektivtrafik, avfallshantering,
hemtjänst, skolskjutsar, möjliggöras.
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Vid planering för ny sammanhållen bebyggelse på
landsbygden ska enligt planförslaget hänsyn tas till
ekonomiska, estetiska, sociala och ekologiska värden.

BEBYGGELSE 13

Inga specifika områden redovisas i planförslaget.

Miljöaspekter som kan påverkas av planförslaget är
vatten och klimatfaktorer.

Översiktsplanen redovisar inte några specifika områden och på grund av detta bedöms det finnas en risk
för betydande miljöpåverkan.
Nollalternativet
I nollalternativet förväntas ingen större inflyttning till
kommunen. Bebyggelseutvecklingen beräknas som
långsammare än om översiktsplanen antas eftersom
planförslaget stimulerar utvecklingen med hjälp av
attraktiva utvecklingsområden. Den troliga bebyggelseutvecklingen består främst av att fritidshus utvecklas för permanentboende i kommunens södra del
som har nära kopplingar till Kristinehamn och Karlskoga. En viss nyexploatering av fritidshus kan också
förväntas.
Om översiktsplanen inte antas kommer troligtvis
utvecklingen i kommunen bli mer splittrad med enstaka exploateringar på flera olika platser. Risken är
då större för att fler områden med höga natur- och
kulturvärden påverkas eftersom kommunen inte mer
övergripande väger olika intressen mot varandra.
Kommunen får även svårare att koncentrera satsningar och genomföra gemensamma lösningar för
exempelvis vattenförsörjning, avlopp samt kommunikationer eller upprättande av områdesbestämmelser
för skydd av kulturmiljön.
På grund av att bebyggelseutvecklingen riskerar bli
mer splittrad med enstaka exploateringar på flera olika platser bedöms det finnas risk för måttlig negativ
påverkan på biologisk mångfald, djurliv, växtliv, vatten, klimatfaktorer och forn- och kulturlämningar och
annat kulturarv.
ÅTGÄRDER
I planförslaget beskrivs att hänsyn ska tas till ekonomiska, estetiska, sociala och ekologiska värden vid
planering av ny sammanhållen bebyggelse på landsbygden.
Planförslaget måste utredas vidare. Till exempel
skulle en fördjupning av översiktsplanen kunna framarbetas för attraktivt boende i kommunens södra
del där lämpliga områden för bebyggelse beskrivs.
I kommande planering bör hänsyn tas till befintliga
miljöförhållanden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Fakta övergripande vattenstatus
För beskrivning av den övergripande vattenstatusen
i kommunen se under avsnitt BEBYGGELSE 6/förutsättningar i detta kapitel.
Växthuseffekten
Generellt ökar halterna av koldioxid och andra växthusgaser i allt snabbare takt. Problemet med växthusgaser är att de minskar värmeutstrålning från jorden till rymden. Men de hindrar inte solens instrålning
från att nå jordens yta. När ökade halter växthusgaser i atmosfären leder till ökad temperatur kallas det
växthuseffekten. FN bedömer att jordens medeltemperatur kan stiga med 1,4-5,8 grader under det här
seklet på grund av växthuseffekten.
I Sverige står inrikes transporter för den största andelen av utsläpp av växthusgaser med 34 procent.
Därefter följer utsläppen från industri, el- och värmeproduktion samt jordbruk. Utsläppen från bostäder
och lokaler står för sex procent av utsläppen medan
endast tre procent av utsläppen kommer från avfallssektorn.
NULÄGE
Vatten
För en beskrivning av befintliga förhållanden med avseende på vatten i Storfors kommun se under avsnitt
BEBYGGELSE 6/förutsättningar i detta kapitel.
Vatten i kommunen där det i dagsläget finns problem
med övergödning finns redovisade på karta i översiktsplanen under kapitel MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET/utgångsläge. Den övergripande ekologiska
statusen i Mögsjön är måttlig och otillfredsställande i
Öjevettern.
Klimatfaktorer - energi och transporter
I de regionala miljömålen för Värmlands län beskrivs
att utsläppen av inhemska växthusgaser minskade
med 17 % mellan år 1990 och 2007. Nationellt minskade utsläppen med 9 procent. Minskningen i Värmland var sålunda något större än för riket som helhet.
Den dominerande växthusgasen är koldioxid som år
2005 i Värmland stod för cirka 75 procent av växthus-

gasutsläppet.
Räknat per invånare ligger utsläppen i Värmland något under riksgenomsnittet. Minskningen per invånare var mellan år 1990 och 2005 15 procent, vilket är i
stort sett detsamma som för hela riket. Det bör observeras att i dessa siffror ingår inte utrikes sjöfart och
luftfart. Om dessa räknas med har utsläppen ökat
med en procent mellan år 1990 och 2007.
Om man begränsar sig till de inhemska utsläppen ser
det ut som att Värmland kommer att nå målet med
fyra procent minskade utsläpp till år 2010. Detta är
dock bara ett etappmål. För att nå miljökvalitetsmålet
om begränsad klimatpåverkan fordras betydligt större utsläppsminskningar.
Takten i omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energiförsörjning måste öka inom alla sektorer för att de långsiktiga målen ska nås. För att det
ska vara möjligt att tillgodose energibehoven är det
avgörande att effektivisera och hushålla med energi.
Inom industri och uppvärmning finns positiva förändringar i länet i form av ökad användning av biobränsle. För transporter, som är den största utsläppskällan
med cirka 40 procent av koldioxidutsläppen, är dock
trenden fortsatt negativ. Energianvändningen ökar,
samtidigt som användningen av biodrivmedel fortsatt
är marginell.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
Planförslaget
Enligt planförslaget är Solvik, Furuvik, Tranmyren/
Lervik, Jordkullen, Södra Ullvettern/Ullvetterstorp,
Råglanda, Dalbäcken, Bjurvik och Västra Mörkviken
utvecklingsområden med goda förutsättningar för attraktivt boende utanför planlagda områden och samlad bebyggelse (för karta se översiktsplanen kapitel
BEBYGGELSE/planförslag).
Enligt planförslaget bör förutsättningarna och möjligheterna för respektive område ses över mer ingående om exploatering blir aktuellt.
Utvecklingsområdena Tranmyren/Lervik och Jordkullen ligger i anslutning till övergödningspåverkat
vatten i Mögsjön och Öjevettern. Eftersom områdena
inte ligger inom områden med anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan utsläpp från enskilda avlopp medföra negativ påverkan på vattenmiljön.

Om befintliga undermåliga avlopp i områdena förbättras kan påverkan i stället bli positiv.
Utvecklingsområdena Jordkullen, Råglanda, Dalbäcken, S. Ullvettern/Ullvetterstorp och Västra Mörkviken ligger inte i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet i kommunen. Detta kan resultera i att
bostäder värms upp med fossila bränslen eller vedeldning. Det skulle ha en negativ effekt på miljöaspekten klimatfaktorer genom att en utveckling mot
användning av förnyelsebar energiförsörjning inte
främjas.
På grund av att områdena Jordkullen, Råglanda, Dalbäcken, S. Ullvettern/Ullvetterstorp och V Mörkviken
ligger mer än fem kilometer ifrån skolor, mataffär och
annan samhällsservice blir troligtvis de boende i de
föreslagna områdena beroende av bil till stor del för
sina transporter. Detta skulle ha en negativ effekt på
miljöaspekten klimatfaktorer genom att planering för
bebyggelse i anslutning till befintlig offentlig service
inte främjas.
På grund av detta bedöms planförslaget kunna medföra en måttlig negativ påverkan på miljöaspekten
klimatfaktorer.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att den troliga bebyggelseutvecklingen består främst av att fritidshus utvecklas för
permanentboende i kommunens södra del som har
nära kopplingar till Kristinehamn och Karlskoga. En
viss nyexploatering av fritidshus kan också förväntas.
Även viss bebyggelseutveckling i tätorten Kyrksten
kan förväntas.
Om översiktsplanen inte antas kommer troligtvis utvecklingen i kommunen bli mer splittrad med enstaka
exploateringar på flera olika platser. Kommunen får i
detta scenario svårare att koncentrera satsningar och
genomföra gemensamma lösningar för exempelvis
vattenförsörjning, avlopp samt kommunikationer.
Nollalternativet bedöms därmed kunna medföra risk
för betydande negativ påverkan på miljöaspekten
vatten och måttlig negativ påverkan på miljöaspekten
klimatfaktorer.

På grund av att detta bedöms planförslaget kunna
medföra betydande negativ påverkan på vattenmiljön.
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ÅTGÄRDER

EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Vatten och avlopp
Områdena Tranmyren/Lervik och Jordkullen bör anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Planförslaget
Enligt planförslaget ska området mellan Storfors och
Lungsund utvecklas som en länk mellan utvecklingsområdena Storfors och Lungsund med kommunikationer, boende samt fritid- och rekreationsmöjligheter

Energi
I arbetet med översiktsplanen bör man försöka lokalisera bostadsområden så att en anslutning till fjärrvärmenätet är möjlig.
Transporter
I arbetet med översiktsplanen bör man se till att planerad bebyggelse placeras så att transportbehovet
minskar och förutsättningarna för miljöanpassade
transporter blir bättre. I första hand bör man växa
runt de befintliga tätorterna och längs vägar med befintliga kollektivtrafiklinjer. I andra hand bör man växa
tillräckligt tätt för att ett underlag för god försörjning
med kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och cykelbanor ska vara möjlig.

BEBYGGELSE 17
FÖRUTSÄTTNINGAR
Miljöaspekter som kan påverkas negativt av planförslaget är vatten.
Fakta övergripande vattenstatus
För beskrivning av den övergripande vattenstatusen
i kommunen se under avsnitt BEBYGGELSE 6/förutsättningar i detta kapitel.
NULÄGE
För en beskrivning av befintliga förhållanden med avseende på vatten i Storfors kommun se under avsnitt
BEBYGGELSE 6/förutsättningar i detta kapitel.
Vatten i kommunen där det i dagsläget finns problem
med övergödning finns redovisade på karta i översiktsplanen under kapitel MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET/utgångsläge. Utvecklingsområdet ligger i
anslutning till övergödningspåverkat vatten i Öjevettern. Den övergripande ekologiska statusen är otillfredsställande i Öjevettern.
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Vid planering inom det aktuella området ska, enligt
översiktsplanen, hänsyn tas till en eventuell framtida
kommunikation/väg mellan Storfors och Lungsund.
Syftet med en ny kommunikation skulle vara att minska restiden och stärka kopplingen mellan tätorterna.
Eftersom området inte ligger inom område med anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan utsläpp
från enskilda avlopp medföra negativ påverkan på
vattenmiljön i övergödningspåverkat vatten.
På grund av detta bedöms planförslaget kunna medföra betydande negativ miljöpåverkan.
Om befintliga undermåliga avlopp i områdena förbättras kan påverkan i stället bli neutral eller positiv.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att utvecklingen i kommunen
troligtvis kommer att bli mer splittrad med enstaka
exploateringar på flera olika platser. Kommunen får
då svårare att koncentrera satsningar och genomföra
gemensamma lösningar för exempelvis vattenförsörjning och avlopp.
Nollalternativet bedöms därmed kunna medföra risk
för betydande negativ påverkan på miljöaspekten
vatten.
ÅTGÄRDER
Området ligger i närheten av område som är anslutet
till kommunalt vatten och avlopp. Vid exploateringar
av området bör om möjligt det område som är anslutet till kommunalt vatten och avlopp föreslås utvidgas
vid utbyggnad av de föreslagna områdena. Detta gäller även anslutning till fjärrvärmenätet.

BEBYGGELSE 21

KOMMUNIKATIONER 1

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR

Miljöaspekter som kan påverkas negativt är vatten.

Miljöaspekter som kan påverkas negativt av planförslaget är biologisk mångfald, växt- och djurliv samt
vatten.

Fakta övergripande vattenstatus
För beskrivning av den övergripande vattenstatusen
i kommunen se under avsnitt BEBYGGELSE 6/förutsättningar i detta kapitel.
NULÄGE
För en beskrivning av befintliga förhållanden med avseende på vatten i Storfors kommun se under avsnitt
BEBYGGELSE 6/förutsättningar i detta kapitel.
Vatten i kommunen där det i dagsläget finns problem
med övergödning finns redovisade på karta i översiktsplanen under kapitel MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET/utgångsläge. Utvecklingsområdet ligger
i anslutning till övergödningspåverkat vatten i Mögsjön. Den övergripande ekologiska statusen i Mögsjön är måttlig.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
Planförslaget
Området öster om Vargbroskolan, mellan befintlig
bebyggelse och Mögsjön, ska enligt översiktsplanen,
i ett långsiktigt perspektiv utvecklas för bostadsbebyggelse. Området ligger inom område med anslutning till kommunalt vatten och avlopp. På grund av
detta bedöms planförslaget inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att utvecklingen i kommunen
troligtvis kommer att bli mer splittrad med enstaka
exploateringar på flera olika platser. Kommunen får
då svårare att koncentrera satsningar och genomföra
gemensamma lösningar för exempelvis vattenförsörjning och avlopp. På grund av detta bedöms nollalternativet kunna medföra betydande negativ påverkan
på miljöaspekten vatten.
ÅTGÄRDER
Inga åtgärder föreslås.

Skogligt biotopskyddsområde
Skyddet omfattar enligt 7 kap. 11 § miljöbalken mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö för
växt- och djurarter. Inom området får det inte vidtas
åtgärder som kan skada naturmiljön. Det finns två typer av biotopskydd, dels det generella, dels det som
Skogsstyrelsen (skogsmark) och länsstyrelsen (jordbruksmark) har ansvaret för att identifiera, avgränsa
och besluta om enligt miljöbalken.
I Storfors kommun har inventeringar för upprättande
av biotopskyddsområden bland annat genomförts
genom samverkan mellan Bergvik Skog och Skogsvårdsstyrelsen.
Nationellt värdefullt vattenområde
För beskrivning av de nationellt värdefulla vattenområdena i kommunen se under avsnitt BEBYGGELSE
6/förutsättningar i detta kapitel.
Grundvattenförekomster
Större förekomster av grundvatten är översiktligt identifierade i hela riket. Även geologiska formationer av
nationell betydelse för vattenförsörjning är översiktligt
identifierade. I Storfors kommun finns några större
förekomster av grundvatten. De geologiska formationerna av nationell betydelse för vattenförsörjningen
sammanfaller med förekomsterna grundvatten. Den
övergripande kemiska statusen på grundvattnet inom
kommunen är god.
Att i samhällsplaneringen uppmärksamma och ta
hänsyn till grundvattenförekomster är viktigt för att
långsiktigt trygga en god vattenförsörjning.
NULÄGE
Skogligt biotopskyddsområde
Det skogliga biotopskyddsområde som, riskerar påverkas av planförslaget ligger cirka 200 meter öster
om vägen mellan Tåbäcken och Dalbäcken. Området
består av till största delen barrblandskog som delvis
växer på ras- eller bergsbranter och delvis innehåller mycket gamla träd. En del skogen består av äldre
naturskogsartade skogar och en del av ravinskogar
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(se karta i översiktsplanen under kapitel NATURMILJÖ/utgångsläge.)
Vatten
För en beskrivning av befintliga förhållanden med avseende på vatten i Storfors kommun se under avsnitt
BEBYGGELSE 6/förutsättningar i detta kapitel.
Vatten i kommunen där det i dagsläget finns problem
med övergödning finns redovisade på karta i översiktsplanen under kapitel MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET/utgångsläge. Den övergripande ekologiska
statusen i Mögsjön är måttlig och otillfredsställande i
Öjevettern.
Grundvattenförekomster
Värmlands län har god tillgång till grundvatten av bra
kvalitet för dricksvatten.
Grundvattnet i länet är liksom i övriga södra Sverige påverkat av försurning, men hur detta inverkar på
grundvattnets kvalitet är inte bedömt. Lokalt finns negativ påverkan av till exempel förorenade markområden och bekämpningsmedel.
Kunskapen om var lokala problem med grundvattnet finns måste öka. Dessutom behöver skyddet av
dricksvatten för vattenförsörjningen förbättras genom
ett ökat arbete med inrättande och revidering av vattenskyddsområden och genom beaktande i planeringssammanhang. Arbetet med ovanstående pågår
dock omfattning jämfört med tidigare.
EU:s ramdirektiv för vatten är ett viktigt verktyg för att
nå miljökvalitetsmålet, då det ställer krav på åtgärder
för att grundvattnet ska ha god status till år 2015 samt
att skyddsområden inrättas vid större vattentäkter.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
Planförslaget
I planförslaget avsätts väg- och spårreservat för de
primära huvudkommunikationerna riksväg 26 och
länsväg 237 samt Inlandsbanan. Väg- och spårreservaten ska, där så är möjligt, rimligt, och med undantag
för befintlig bebyggelse, omfatta 30 meter åt vardera
hållet från vägmitt/spårmitt. Huvudkommunikationer,
både befintliga och planerade, ska enligt planförslaget, säkerställas möjlighet att utvecklas i den fysiska
planeringen.
För sekundära huvudkommunikationer föreslås enligt
planförslaget utvecklingsområden där konflikter mellan kommunikationer, befintliga och framtida, och andra intressen varsamt ska vägas i planeringen. Syftet
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med utvecklingsområdena är att långsiktigt trygga effektiva, säkra och miljöanpassade kommunikationer
(se karta i översiktsplanen under kapitel KOMMUNIKATIONER/planförslag).
Planförslaget redovisar ett utvecklingsområde för
sekundära kommunikationer som delvis sammanfaller med ett skogligt biotopskyddsområde norr om
Tåbäcken. Det betyder att det finns risk att utveckling av området kan medföra negativa påverkan på
det skogliga biotopskyddsområdet. Det sätt som utvecklingsområdet har markerats i översiktsplanen är
schematiskt. Det är bara en mindre del av det skogliga biotopskyddsområdet som täcks av utvecklingsområdet.
På grund av detta sammantaget bedöms planförslaget kunna medföra betydande negativ påverkan på
miljöaspekterna biologisk mångfald samt växt- och
djurliv.
Utvecklingsområdet för sekundära transporter genom Lungsund och Lundsberg sammanfaller med
ett nationellt värdefullt vattenområde och två grundvattenförekomster. Det betyder att det finns risk att
utveckling av området kan medföra negativ påverkan
på det nationellt värdefulla vattenområdet och på de
två grundvattenförekomsterna.
På grund av detta bedöms planförslaget medföra risk
för betydande miljöpåverkan på miljöaspekten vatten.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att utvecklingen i kommunen
troligtvis blir mer splittrad med enstaka exploateringar på flera olika platser. Kommunen får då svårare att
koncentrera satsningar och genomföra gemensamma lösningar för kommunikationer.
Nollalternativet bedöms kunna medföra betydande
negativ påverkan på miljöaspekten vatten.
ÅTGÄRDER
För att undvika påverkan på det skogliga biotopskyddsområdet kan det markerade området i
översiktsplanen justeras så att gränsen ligger utanför
det skogliga biotopskyddsområdet.

MILJÖMÅL
Översiktsplanen strävar genomgående efter att ta hänsyn till miljökvalitetsmålen samt att ha en övergripande
miljöhänsyn. Planförslagens påverkan på miljömålen redovisas övergripande i kapitlet MKB FÖR PLANFÖRSLAGET. De miljömål som i behovsbedömningen bedömts kunna påverkas av planförslagen finns redovisade
nedan.
Lokala miljömål saknas i Storfors kommun.
För BEBYGGELSE/planförslag/punkt 6 och 12 har en bedömning av påverkan på miljömålen inte kunnat genomföras eftersom inga specifika områden beskrivs för bebyggelsen.

1. BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
NATIONELLA MILJÖMÅL
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Nationella delmål och etappmål
Utsläpp av växthusgaser (2008–2012) - delmål
De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett
medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 %
lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas
som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC: s definitioner. Delmålet ska uppnås utan kompensation för
upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer.
Utsläpp av växthusgaser (2020) - etappmål
Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige,
från verksamheter som ligger utanför systemet för
handel med utsläppsrätter, minska med 40 % jämfört
med 1990.

Minskade utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och
lustgas ska år 2010 inte överstiga 1900 kton, och därmed vara 11 % lägre än 1990 (regionaliserat mål).
Minskade utsläpp av koldioxid per invånare
Utsläppen av koldioxid ska år 2010 inte överstiga 5,5
ton per invånare, och därmed vara 8 % lägre än år
1990 (regionaliserat mål).
Minskade utsläpp av växthusgaser per invånare
Utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och
lustgas ska, mätt som koldioxidekvivalenter, år 2010
inte överstiga 7,0 ton per invånare, och därmed vara
7 % lägre än år 1990 (regionaliserat mål).
PLANFÖRSLAGENS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLET
BEBYGGELSE/planförslag/punkt 13 (utvecklingsområden för attraktivt boende) kan ge ett negativt bidrag
till måluppfyllelsen av miljömålet genom att bebyggelse som inte kan anslutas till fjärrvärmenätet föreslås.
BEBYGGELSE/planförslag/punkt 13 kan även ge
ett negativt bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet
genom att föreslagen bebyggelse inom utvecklingsområdena Jordkullen, Råglanda, Dalbäcken, S. Ullvettern/Ullvetterstorp och V. Mörkviken ligger mer än
fem kilometer från skolor, mataffär och annan samhällsservice. På grund av detta blir de boende i områdena troligtvis beroende av bil för stor del för sina
transporter.

REGIONALA MILJÖMÅL
Minskade utsläpp av koldioxid
Utsläppen av koldioxid ska år 2010 inte överstiga
1500 kton, och därmed vara 12 % lägre än 1990 (regionaliserat mål).
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7. INGEN ÖVERGÖDNING

Utsläpp av kväveoxider (2010)
Senast år 2010 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 148 000 ton.

NATIONELLA MILJÖMÅL
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Nationella delmål och etappmål
Utsläpp av fosforföreningar (2010)
Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet
till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med
minst 20 % från 1995 års nivå. De största minskningarna ska ske i de känsligaste områdena.
Utsläpp av kväveföreningar (2010)
Senast år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av kväve från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav ha minskat med minst 30 % från
1995 års nivå.
Utsläpp av ammoniak (2010)
Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i Sverige
ha minskat med minst 15 % från 1995 års nivå.
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REGIONALA MILJÖMÅL
Minskade fosforutsläpp till vatten
Fram till år 2010 ska de vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar och
vattendrag i Värmlands län ha minskat med minst 10
% från 1995 års nivå. De största minskningarna ska
ske i de känsligaste områdena (regionaliserat mål).
Minskade kväveutsläpp till vatten
Senast 2010 ska de vattenburna utsläppen av kväveföreningar från mänsklig verksamhet i Värmlands län
(exklusive deposition) minskas med minst 10 %, från
1995 års nivå (regionaliserat mål).
Minskade ammoniakutsläpp
Ammoniakutsläppen från Värmlands län ska år 2010
inte vara större än för år 1995 (regionaliserat mål).
Minskade utsläpp av kväveoxid
Utsläppen av kväveoxider i Värmlands län ska år
2010 inte överstiga 6 000 ton (regionaliserat mål).
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BEBYGGELSE/planförslag/punkt 13 (utvecklingsområden för attraktivt boende) kan ge ett negativt bidrag
till måluppfyllelsen av miljömålet genom att utvecklingsområdena Tranmyren/Lervik och Jordkullen ligger i anslutning till övergödningspåverkat vatten men
inte inom områden med anslutning till kommunalt vatten. Det betyder att utsläpp från enskilda avlopp kan
medföra negativ påverkan på vattenmiljön.

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 13 (utvecklingsområden för attraktivt boende) kan ge ett negativt bidrag
till måluppfyllelsen av miljömålet genom att utvecklingsområdena Tranmyren/Lervik och Jordkullen ligger i anslutning till övergödningspåverkat vatten men
inte inom områden med anslutning till kommunalt
vatten. Det betyder att utsläpp från enskilda avlopp
kan medföra negativ påverkan på vattenmiljön och
därmed den biologiska mångfalden.

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 17 (utvecklingsområde mellan Storfors och Lungsund) kan ge ett negativt bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet genom
att utvecklingsområdet ligger i anslutning till övergödningspåverkat vatten men inte inom områden med
anslutning till kommunalt vatten. Det betyder att utsläpp från enskilda avlopp kan medföra negativ påverkan på vattenmiljön.

BEBYGGELSE/planförslag/punkt 17 (utvecklingsområde mellan Storfors och Lungsund) kan ge ett negativt bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet genom
att utvecklingsområdet ligger i anslutning till övergödningspåverkat vatten men inte inom områden med
anslutning till kommunalt vatten. Det betyder att utsläpp från enskilda avlopp kan medföra negativ påverkan på vattenmiljön och därmed den biologiska
mångfalden.

8. LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
NATIONELLA MILJÖMÅL
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.
Nationella delmål och etappmål
Skydd av natur- och kulturmiljöer (2005/2010)
Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag.
Senast år 2010 ska minst hälften av de skyddsvärda
miljöerna ha ett långsiktigt skydd och fördelas jämnt
mellan de fem vattendistrikten. Minst 15 fiskefria områden ska finnas i varje vattendistrikt.
REGIONALA MILJÖMÅL

9. GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
NATIONELLA MILJÖMÅL
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Nationella delmål och etappmål
Grundvattennivåer (2010)
Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i
angränsande ekosystem.
Rent vatten för dricksvattenförsörjning (2010)
Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett att användas
som dricksvatten och som ger mer än 10 m³ per dygn
i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god
kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av
mänsklig verksamhet.

Skydd av natur- och kulturmiljöer
Senast år 2010 ska minst hälften av de utpekade
skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd (regionaliserat mål).
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Konsekvenserna av förändringar i grundvattennivån
Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i
angränsande ekosystem.

Hård död ved
Till år 2010 ska mängden hård död ved uppgå till
minst 3,5 m3/ha i Värmlands län (regionaliserat mål).

Kvalitetskrav för grundvatten
Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett att användas
som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dygn
i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer per år
uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av
god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade
av mänsklig verksamhet.
PLANFÖRSLAGENS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLET
KOMMUNIKATIONER/planförslag/punkt 1 (primära och sekundära huvudkommunikationer) kan ge
ett negativt bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet
genom att utveckling av området kan påverka två
grundvattenförekomster.

12. LEVANDE SKOGAR
NATIONELLA MILJÖMÅL
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Nationella delmål och etappmål
Förstärkt biologisk mångfald (2010)
Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och
gammal skog ska bevaras och förstärkas till år 2010
på följande sätt:
mängden hård död ved ska öka med minst 40 % i
hela landet och med avsevärt mer i områden där den
biologiska mångfalden är särskilt hotad,
arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 %,
arealen gammal skog ska öka med minst 5 %, och
arealen mark föryngrad med lövskog ska öka.
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Gammal skog
Till år 2010 ska arealen gammal skog öka med minst
5 %.
Äldre lövrik skog
Till år 2010 ska arealen äldre lövrik skog öka till minst
24 200 ha, vilket är en ökning med 10 %, i Värmlands
län (regionaliserat mål).
Föryngrad lövskog
Till år 2010 ska arealen mark föryngrad med lövskog
öka (regionaliserat mål).
PLANFÖRSLAGENS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLET
KOMMUNIKATIONER/planförslag/punkt 1 (primära
och sekundära huvudkommunikationer) kan ge ett
negativt bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet genom att utveckling av området kan påverka skogliga
biotopskyddsområden.

15. GOD BEBYGGD MILJÖ
NATIONELLA MILJÖMÅL
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Nationella delmål och etappmål
Planeringsunderlag (2010)
Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för:
hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,
hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till
vara och utvecklas,
hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära
områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl

natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur
andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas, och
hur energianvändningen ska effektiviseras för att på
sikt minskas, hur förnybara energiresurser ska tas till
vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar
för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska
främjas.
Energianvändning m.m. i byggnader (2020/2050)
Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen
bör vara 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i
bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.
REGIONALA MILJÖMÅL
Planeringsunderlag
Delmålet är identiskt med det nationella målet.
Utnyttjande av avfall som resurs och minimering av
risker
Den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög
grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras (regionaliserat mål).
Återföring av fosfor från avlopp
Senast år 2015 ska minst 60 % av fosfor föreningarna i avlopp utnyttjas som växtnäring, varav minst
hälften bör återföras till åkermark.
Energianvändning m.m. i byggnader
Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år
1995. Detta ska bl.a. ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska
samt att andelen energi från förnybara energikällor
ökar.
PLANFÖRSLAGENS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLET
BEBYGGELSE/planförslag/punkt 10 (primära utvecklingsområden) och punkt 11 (utveckling av Nässundet) kan ge ett negativt bidrag till måluppfyllelsen
av miljömålet genom att det finns risk för människors
hälsa vid exploateringar i anslutning till transportvägar och uppställningsplatser för farligt gods.
BEBYGGELSE/planförslag punkt 13 (utvecklingsområden för attraktivt boende) kan ge ett negativt bidrag

till måluppfyllelsen av miljömålet genom att bebyggelse som inte kan anslutas till fjärrvärmenätet föreslås.
BEBYGGELSE/planförslaget/punkt 13 (utvecklingsområden för attraktivt boende) kan även ge ett negativt bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet genom att
föreslagen bebyggelse inom utvecklingsområdena
Jordkullen, Råglanda, Dalbäcken, S Ullvettern/Ullvetterstorp och V. Mörkviken ligger mer än fem kilometer
ifrån skolor, mataffär och annan samhällsservice. På
grund av detta blir de boende i områdena troligtvis
beroende av bil för stor del för sina transporter.
KULTURMILJÖ/planförslag/punkt 2 och 3 (områdesbestämmelser och detaljplaner till skydd för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen) bidrar till att ge
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen en långsiktigt hållbar förvaltning.

16. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
NATIONELLA MILJÖMÅL
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
Nationella delmål och etappmål
Hejdad förlust av biologisk mångfald (2010)
Senast år 2010 ska förlusten av biologisk mångfald
inom Sverige vara hejdad.
Minskad andel hotade arter (2015)
År 2015 ska bevarandestatusen för hotade arter ha
förbättrats så att andelen bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med minst 30 %
jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna
arter har ökat.
Hållbart nyttjande (2007/2010)
Senast år 2007 ska det finnas metoder för att följa
upp att biologisk mångfald och biologiska resurser
såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt.
Senast år 2010 ska biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett
hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på
landskapsnivå.
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Hejdad förlust av biologisk mångfald
Delmålet är identiskt med det nationella målet.
Minskad andel hotade arter
År 2015 ska andelen arter som klassificeras som nationellt hotade, bland de arter som bedöms ha funnits
i länet år 2000 och som blivit bedömda ur hotsynpunkt, ha minskat med minst 30 % jämfört med år
2000, och utan att några av dessa arter försvunnit
från länet (regionaliserat mål).
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Hållbart nyttjande
Senast år 2010 ska biologisk mångfald och biologiska resurser i Värmlands län nyttjas på ett hållbart sätt
så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå (regionaliserat mål).
PLANFÖRSLAGENS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLET
KOMMUNIKATIONER/planförslag/punkt 1 (primära
och sekundära huvudkommunikationer) kan ge ett
negativt bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet genom att utveckling av området kan påverka skogliga
biotopskyddsområden.

HUR BEDÖMNINGEN GJORTS
Arbetet med miljöbedömningen och upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen skedde parallellt med upprättandet av översiktsplanen. Därför har hållbar utveckling och miljökonsekvenserna
ständigt varit en del av processen som legat till grund för miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget.
Olika alternativ för bebyggelsens utveckling med
bland annat grund i miljökonsekvenser diskuterades
tidigt i processen under föreläsningar och workshop
med en blandad grupp bestående av politiker och
tjänstemän från kommunens alla olika förvaltningar.
Även under kontinuerliga möten under processen har
planförslaget och miljökonsekvenserna diskuterats.
Samtidigt som planförslaget formulerats har en bedömning genomförts för varje enskild punkt om den
medför en betydande miljöpåverkan eller inte.
Bedömningen av vad som kan tänkas innebära en
betydande miljöpåverkan har skett med stöd av miljöbalkens sjätte kapitel, förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, miljökvalitetsmålen
samt av kommunen antagna planer och program.
Kommunen samrådde med länsstyrelsen den 16 juni
2011 om avgränsningen för miljökonsekvensbedömningen. Samråd, utställning och antagande av miljökonsekvensbeskrivningen följer översiktsplanens
process då dokumentet är en integrerad del i planen.

SKÄL BAKOM GJORDA VAL AV ALTERNATIV
Skäl och orsak till de val som gjorts rörande kommunens övergripande utveckling är en balansgång
mellan de olika allmänna intressena, risker, kvaliteter
och begränsningar som finns i Storfors kommun. Då
översiktsplanen är en politisk plan ligger även den
sittande majoritetens ambitioner och beslut för kommunens framtida utveckling till grund för valen och
prioriteringarna i planförslaget.
Under arbetet med den strategiska visionen uppmärksammades till en början attraktiva utvecklingsområden för bebyggelse, kommunikationer och rekreation förutsättningslöst. Därefter genomfördes
urval med hänsyn till olika allmänna intressen så som
riksintressen, naturmiljö, kulturmiljö och ekonomiska
aspekter. Flera områden som i första skedet hade
uppmärksammats valdes därmed bort. Även några
områden tillkom med hänsyn till strategiska lägen i
nära anslutning till kommunikationer och service.

För att identifiera vilka geografiska områden där
översiktsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har kartor framställts där planförslagen
för bebyggelse och kommunikationer överlagts utgångsläge för kultur- och naturmiljö, vatten, mark,
teknisk försörjning samt miljö, hälsa och säkerhet.
Utifrån detta underlag har en bedömning gjorts för
i vilka områden planförslagen kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Till följd av arbetet med MKB:n har starkare kopplingar till skydd och riktlinjer gjorts i planförslagens text.
Vissa gränsdragningar för utvecklingsområden, både
för bebyggelse och kommunikationer, har justerats i
översiktsplanen för att exkludera skyddsvärda områden. I andra fall där utvecklingsområden står i konflikt
med skyddsvärda områden har det istället förtydligats i planförslaget vad som ska tas hänsyn till vid ett
genomförande.
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FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING
När en plan har genomförts ska den beslutande myndighet eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför.
Kommunen ansvarar för att föreslagna utredningar, åtgärder och anpassningar följs upp.
I kommande planering ska uppföljning göras av påverkan på de miljöaspekter som bedöms kunna påverkas
betydande av planförslagen. Detta kan exempelvis göras i samband med fördjupningar av översiktsplanen,
detaljplaner eller vid bygglovsansökningar.
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ORDFÖRKLARINGAR
aktualitetsprövning

en skyldighet, enligt plan- och bygglagen, för kommunfullmäktige att minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet

allé

enligt miljöbalken definieras allé som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av
minst fem träd, längs en väg eller det som tidigare
utgjort väg eller i ett i övrigt öppet landskap

allmän väg

väg där staten eller kommunen är väghållare

allmänna intressen

är av olika karaktär, dit hör exempelvis ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationer, goda miljöförhållanden, långsiktigt
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, samt att förvalta natur- och kulturvärdena
och att främja en socialt god livsmiljö

arkitektur

byggnadskonst (estetisk organisation av praktisk
verklighet)

aspekt

synvinkel

avrinningsområde

bygglov

tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller
ändra användning av en byggnad eller en anläggning, regleras i plan- och bygglagen

byggnadsminne

det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i
Sverige kan få, det kan även omfatta parker, trädgårdar och andra anläggningar, regleras i kulturminneslagen

civilrättsligt avtal

avtal tecknat direkt mellan enskilda personer, dit
räknas även juridisk person

dagvatten

tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion, exempelvis regnvatten och smältvatten, dagvatten leds ofta direkt
ut i vattendrag

deponi

en plats där avfall dumpas

design

formgivning

detaljplan

begrepp inom den fysiska planeringen som avser
en plan för utformning av bebyggelse med mera inom ett geografiskt mindre område, regleras i planoch bygglagen

dokument

skriftlig källa

är det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas
via samma vattendrag

duplikatsystem

det mönster efter vilken bebyggelsen är organiserad

ekologi

förnybara bränslen som är producerade av levande organismer (biomassa)

ekosystem

gasformigt biobränsle som bildas vid nedbrytning
av organiskt material

ekvivalent ljudnivå

vetenskapen om livet och dess processer

elektromagnetiska fält

variationsrikedom bland levande organismer av
alla ursprung

eliminera

bebyggelsestruktur
biobränsle
biogas

biologi

biologisk mångfald
biotop

avloppsledningssystem med separata ledningar
för spill- respektive dagvatten
vetenskapen om de levande varelsernas relationer
till sin omvärld
en avgränsad del av naturen som vi människor valt
att betrakta som ett system, det vill säga en helhet
en typ av medelljudnivå, vanligtvis under ett dygn
ett samlingsnamn för de elektriska och magnetiska
fält som bildas kring bland annat elledningar
utesluta

en typ av omgivning med naturliga gränser där
vissa växt- eller djursamhällen hör hemma

enskilt avlopp

generellt lagreglerat skydd mot all form av exploatering av särskilt skyddsvärda biotoper

entreprenör

ett enkelt sätt att sammanfatta olika tekniker för att
koppla upp datorer och många andra apparater till
internet, oklarhet råder om minsta överföringshastighet för att få kallas bredband

estetik

biotopskydd
bredband

avloppsanläggning som inte är ansluten till kommunens ledningsnät
företagsam person, ofta i betydelse företagsgrundare
vetenskapen om det sköna

expansion

utvidgning
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exploatera

utnyttja, innebär att en resurs används

extern handelsetablering

handelsverksamhet som lokaliseras till ett externt
läge, det vill säga utanför själva tätorten eller i tätortens utkant

farligt gods

ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet,
egendom eller miljön när den transporteras eller
används

fasta bränslen

bränslen som inte är flytande eller gasformiga, exempelvis ved och kol

fasta fornlämningar

lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk
och som är varaktigt övergivna, exempelvis gravfält, kyrkogårdar, boplatser och skeppsvrak

folkhälsoarbete

allt systematiskt målinriktat arbete som görs för att
nå en god och jämlikt fördelad hälsa

folkrörelser

används ofta för att kollektivt referera till de tre
rörelser som spelade en särskilt viktig roll för
Sveriges demokratisering under 1800- och tidigt
1900-tal, väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och
arbetarrörelsen

fornfynd

föremål som saknar ägare när de hittas och som
påträffas vid fast fornlämning eller påträffats under
andra omständigheter och kan antas vara minst ett
hundra år gamla

fornminnen

sammanfattande namn för fasta fornlämningar och
fornfynd

fornminnesregister

gata

väg i stads- eller tätortsmiljö vanligtvis med kommunen som huvudman

genetisk variation

mängden genetisk variation inom en art, genetisk
variation är en förutsättning för en arts utveckling

geovetenskap

sammanfattande benämning på de vetenskaper
som huvudsakligen studerar jordklotet, dess historia, fysiska förhållanden samt de processer som är
verksamma i och på dess yta

glacialmarina relikter

kallas de arter som blev instängda i de sjöar som
efter att inlandsisen drog sig tillbaka tappade kontakten med havet på grund av landhöjningen

global

världsomspännande

grundvatten

det vatten som utgör den underjordiska delen av
vattnets kretslopp i naturen

gränsvärden

är de värden som lagts fast i en miljöprövning och
som aldrig får överskridas

herrgård

ursprungligen beteckning på en stor gård som beboddes av en ”herre” det vill säga adelsman, under
industrialismen började även ofrälse bruksägare
och brukspatroner att kallas herrar

hydrologi

läran om vattenförhållandena på jorden

hållbar utveckling

en utveckling som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov, man talar om tre dimensioner: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och
ekologisk hållbarhet

Riksantikvarieämbetets register som innehåller
Sveriges hittills inventerade fornlämningar, drygt
1,5 miljoner från stenåldern fram in i 1900-talet

industrialism

olika energikällor i form av kolväten, exempelvis
naturgas, petroleum och kol

informationssamhälle

planering som reglerar hur mark- och vatten ska
användas och hur bebyggelsemiljön ska utvecklas
och bevaras

infrastruktur

fossila bränslen
fysisk planering

fördjupning av översiktsplanen

behandlar frågor med en större detaljeringsgrad än
den kommuntäckande översiktsplanen, för ett visst
geografiskt område av kommunen

försurning

innebär att sura ämnen tillförs mark och vatten i
högre takt än de bortförs eller neutraliseras
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den process där den ekonomiska tyngdpunkten
övergår från hantverk och jordbruk till industri, startade i Storbritannien i mitten av 1700-talet
ett begrepp som syftar på att informationen har ersatt kapitalet som maktbas i samhället
anläggningar som anses nödvändiga för att samhället ska fungera, framförallt avses system för
transport av varor och personer, energi och information

infrastrukturpropositionen

den trafikpolitiska proposition som regeringen lagt
fram inför riksdagen där ett av de viktigaste målen
är att kraftigt begränsa trafikens miljöpåverkan

innovativ

införande av nyheter

inpendling

källsortering

inventering

lakvatten

de som regelbundet reser in, i exempelvis en kommun, för att arbeta eller studera
observationsundersökning där data samlas in

jämlikhet

alla människors lika värde oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, status, åsikt, handikapp
eller kön

jämställdhet

politiskt begrepp som definieras som jämlikhet
mellan könen

kartering

kartläggning, exempelvis framställning av en karta
genom uppmätning eller annan datainsamling

kollektivtrafik

organiserade, regelbundet tillgängliga transporter
som erbjuds allmänheten, exempelvis lokaltrafik
och länstrafik med buss eller tåg

sortering av avfall direkt vid källan, exempelvis i
hushållen
lakvatten är vatten, ofta från nederbörd, som passerar genom en deponi, av till exempel hushållsavfall. Lakvattnet är ofta förorenat, exempelvis av
tungmetaller eller salter

landskapsbild

landskapets utseende

landskapsestetik

landskapets skönhet

landskapselement

landskapselement utgörs av småbiotoper som exempelvis småvatten, stenmurar, fornlämningar, odlingsrösen och alléer

laga kraft

tillkommer ett beslut när klagan inte längre kan föras

kommersiell service

levéer

kommunikationer

livsmiljö

exempelvis butiker, restauranger, biografer och liknande
transporter

kompetens

ett samlingsnamn för förmågan att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskaper och färdigheter

komplementbyggnad

en byggnad som är komplement (tillägg) till en annan, exempelvis friliggande uthus, garage och liknande

kontinuitet

utan avbrott

konvertering

att byta, övergå till något annat

kraftledning

elektrisk ledning för elöverföringar

KRAV – godkänd

ett svenskt organ som miljöcertifierar lantbrukare,
produkter och livsmedelsförädlare genom att ställa
krav på ekologisk produktion, djuromsorg, socialt
ansvar och minskad klimatpåverkan

upphöjda områden som uppstår genom sedimentation på flodplanet vid höga flöden
den miljö där en viss växt- eller djurart lever (habitat)

LOD

lokalt omhändertagande av dagvatten

lokal

geografiskt område där en viss växt- eller djurart
lever

manbyggnad

huvudbyggnad

meanderlopp

en slingrande älvfåra i ett flackt landskap, skapad
av erosion i ytterkurvorna och avlagring i innerkurvorna

medborgare

en person som har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat

medborgare med utländsk bakgrund

en person född i Sverige med en eller båda föräldrarna födda utomlands

kretslopp

miljöbalken

kulturarv

miljöbokslut

kulturlandskap

miljöfarlig verksamhet

innebär att ämnen, varor, tjänster eller andra saker
cirkulerar
ett folks eller en nations gemensamma kulturella
historia
ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människors aktivitet

kulturmiljö

ett geografiskt område som hyser kulturhistoriska
lämningar

en lagstiftning som syftar till att främja en hållbar
utveckling, SFS 1998:808
en sammanställning av hur väl uppställda miljömål
uppfylls
all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp
till mark, luft eller vatten eller innebär annan risk för
olägenheter för människors hälsa eller miljö
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miljökonsekvensbedömning

bedömning av trolig påverkan på miljön

miljökonsekvensbeskrivning

det dokument som redovisar en miljöbedömning

miljökvalitetsmål

16 mål som antagits av riksdagen med syfte att nå
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt

miljökvalitetsnorm

av regeringen eller myndighet meddelade föreskrifter om kvaliteten på utomhusluft, vatten eller miljön
i övrigt

miljömål

näringsliv

sammanfattande namn på de olika värdeskapande
verksamheter som finns inom ett geografiskt område

näringspåverkan

i ytvattenförekomster används kvalitetsfaktorn näringspåverkan i statusbedömningen, i sjöar och
vattendrag används totalkoncentrationen av fosfor
i vattnet som mått på belastningen av näringsämnen

odlingsröse

stenröse som lagts upp när man har röjt mark

miljökvalitetsmål på regional och lokal nivå, det vill
säga på länsstyrelse- och kommunnivå

offentlig verksamhet

grundprincip för hur miljöfrågor ska hanteras i en
organisation

områdesbestämmelser

miljöpolicy

municipalsamhälle

tidigare benämning på tätbebyggda områden på
landsbyggden som inte utgjorde egna kommuner

naturminne

ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av miljöbalken, förklaras
som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas

naturreservat

ett värdefullt mark- eller vattenområde som skyddas med stöd av miljöbalken, länsstyrelsen eller
kommunen kan förklara ett område som naturreservat

naturvärdesobjekt

ett skogsområde eller motsvarande med påtagliga
naturvärden utan att objektet når upp till kvaliteten
nyckelbiotop

naturvårdsavtal

ett civilrättsligt avtal mellan länsstyrelsen eller
kommunen och markägaren i syfte att bevara och
utveckla ett områdes naturvärden

naturvårdsområde

verksamhet som har staten, landstinget eller kommunen som huvudman
för begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser användas för
att säkerställa ett syfte i översiktsplanen, regleras i
plan- och bygglagen

ozonskikt

det skikt av ozon som finns i övre delen av atmosfären och som hindrar ultraviolett strålning från att
nå jordytan

parameter

storhet som är konstant under en viss process men
som sedan kan ges ett annat värde

passivhus

en byggnad där man minskat värmeförlusten så
mycket att inga radiatorer eller någon golvvärme
behövs

pendelparkering

strategiskt lokaliserad bilparkering för de som
pendlar med kollektivtrafik eller som samåker

pH-värde

ett mått på surhet, vanligtvis i vatten

plan- och bygglagen

en lagstiftning som reglerar planläggningen av
mark, vatten och byggande, SFS 1987:10

länsstyrelsen eller kommunen kunde innan miljöbalken trädde i kraft avsätta naturvårdsområden
med stöd av naturvårdslagen, skyddsformen är
svagare än för naturreservat och fick inte hindra
pågående markanvändning

planberedskap

av riksdagen beslutat mål att få ner antalet döda
och svårt skadade i Sverige på grund av trafikolyckor till noll

i första hand

nollvisionen

nyckelbiotop

en fysisk miljö med mycket stor betydelse för flora och fauna, innehåller ofta känsliga djur- och
växtarter, det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter

ORDFÖRKLARINGAR
132

att ha redan klara detaljplaner framme så att en
omedelbar byggstart kan ske

policy

ett på principer grundat handlingssätt

primär

primärvård

den vård som bedrivs genom vårdcentralerna och
som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser

prioritering

med förtursrätt

proposition

schaktning

radon

segregation

ett förslag om beslut som regeringen respektive
statsrådet lägger fram inför riksdagen
är en ädelgas som bildas vid sönderfall av radium –
226, radon kan orsaka radioaktiv nedsmittning då
gasen lätt sprids och ger upphov till fasta radioaktiva sönderfallsprodukter, så kallade radondöttrar

ramdirektiv för vatten
se vattendirektivet

randdelta

bildas när en isälv mynnar i havet, eller någon annan öppen vattenyta, under högsta kustlinjen där
isranden gjort ett längre uppehåll

ras

rörelse av material i fritt fall, inom geologin fritt fall
utför ett stup eller en slänt av berg, sten, grus eller
sand

recipient

mottagare, i miljösammanhang hav, sjö, vattendrag
eller atmosfären som mottagare av restprodukter

restaurering

återställning till ett tidigare skick

restriktiv

undanskaffande av jord eller liknande genom grävning eller sprängning
det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper

sekundär

i andra hand

servicelägenheter

självständigt boende, stödjande service i viss omfattning finns att tillgå

servicenäring

den del av näringslivet som tillhandahåller tjänster
av olika slag, till skillnad från tillverkande företag

skogsbruksplan

ett verktyg i planeringen av skogsskötseln, skogsbruksplanen ger en samlad kunskap om produktions- och naturvärdena

skolskog

ett avgränsat skogsområde som får användas av
skolan för undervisningen där överenskommelse
träffats med markägaren

skred

släntrörelse där rörelsen sker utefter ett eller flera
glidplan inne i sluttningen

återhållsam

skyddsavstånd

beteckning enligt miljöbalken för geografiskt område, plats eller miljö som är av stor nationell betydelse

skyddsobjekt

riksintresse

riktvärden

det avstånd till en störningskälla som bör tillämpas
för att nå en acceptabel grad av störningsfrihet
benämning på anläggning eller område som avlysts av totalförsvarstekniska skäl

de värden som alltid bör eftersträvas och som kan
ses som långsiktiga mål

skötselplan

system som klarar förändringar och yttre påfrestningar

småbiotoper

robusta system
rödlistade arter

ArtDatabankens lista över hotade och missgynnade växter, svampar och djur

samhällsplanering

utarbetande och fastställande av riktlinjer för lokalisering och utveckling av bebyggelse, service,
kommunikationer och miljö med målet att skapa ett
hållbart samhälle

ett dokument i vilken definieras hur ett visst markområde eller motsvarande ska skötas
ett mindre mark- eller vattenområde som utgör eller kan utgöra livsmiljö för värdefulla växt- och djurarter, exempelvis dammar, diken, åkerholmar och
odlingsrösen

socken

den minsta territoriella kyrkliga enheten

spillvatten

vatten från diskhoar, toaletter, duschar och olika
processer i industrin, spillvatten renas i reningsverk

samhällsservice

spridningskorridor

sammanhållen bebyggelse

stabilitet

samråd

stadigvarande

service med offentlig huvudman, exempelvis skolor och sjukhus
bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark
namn på den process då exempelvis ett planförslag är ute på remiss bland berörda

sammankopplande landskapselement mellan biotoper som möjliggör spridning för växter och djur
egenskap hos ett system att inte förändras vid störning eller annan påverkan
beständig

sanering

vanligtvis ta bort föroreningar i marken
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strandskydd

en förbudslagstiftning med syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara
livsvillkoren på land och i vatten för djur och växter,
skyddet gäller land- och vattenområden 100 meter
från strandlinjen, kan utökas upp till 300 meter, regleras i miljöbalken

strandskyddsdispens

länsstyrelsen eller kommunen kan bevilja dispens
från strandskyddet om särskilda skäl föreligger

strategi

välplanerat tillvägagångssätt

strövområde

naturområde med rekreationsmöjligheter

sällanköpsvaror

detaljhandel som inte är dagligvaruhandel, vanligtvis beklädnad, hemartiklar och fritidsvaror

tillgänglighet

ett begrepp som används för att beskriva hur väl en
verksamhet eller lokal fungerar för människor med
funktionsnedsättningar

topografi

terrängförhållanden

totalförsvaret

namnet på alla de organisationer och myndigheter
som skapats för att kunna klara Sveriges territoriella försvar, både militära och civila

trafikdifferentiering

när man skiljer trafik inom samma trafikslag åt, exempelvis lokalgata, huvudgata, genomfart och så
vidare

trafiknät

sammanhängande vägstruktur

trafiknätsanalys

ett lokalt planeringsdokument som beskriver hur de
olika trafiknäten kan utformas för att bättre klara
sina respektive uppgifter

trafikseparering

när man skiljer olika trafikslag åt exempelvis bilgata, bussgata, gång- och cykelväg osv.

transportsystem

kedjan av de funktioner som krävs för att transportera människor, varor eller information

upplåtelseform

omständigheterna under vilka man nyttjar en bostad, i Sverige finns fyra olika upplåtelseformer,
hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och
äganderätt

utländsk medborgare

en person utan svenskt medborgarskap

utpendling

de som regelbundet reser ut, ur exempelvis en
kommun, för att arbeta eller studera
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utställning

namn på den process då exempelvis en detaljplan
anslås för allmän beskådan

utvecklingsområde

område där kommunen planerar för framtida utveckling av bebyggelse och allmänna intressen

vattendelare

gränsen mellan två avrinningsområden

vattendirektivet

fastslår en ram för den europeiska gemenskapens
vattenpolitiska samarbete, det handlar främst om
att förbättra miljöarbetet genom en gemensam lagstiftning för vatten, det gäller både sjöar och andra
typer av vattendrag, kustvatten och grundvatten,
dock inte hav

vattendrag

sötvatten som drivs genom landskapet från högre
belägna till lägre belägna trakter och som vanligtvis
mynnar ut i havet eller i en insjö, exempelvis en
bäck, å eller älv

vattenskyddsområde

ett mark- eller vattenområde med skyddsbestämmelser för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt

våtmark

sankmark, under en stor del av året vattenmättad
mark, oftast med grundvattenytan nära eller över
markytan, även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker

vägområde

utgörs, förutom av själva vägbanen, av diken,
slänter, säkerhetszoner, bullerskydd, viltstängsel,
tryckbankar, belysning, vägmärken m.m.

växthuseffekten

kallas fenomenet att långvågig strålning hindras
från att lämna atmosfären på grund av så kallade
växthusgaser vilket bidrar till att hålla jordens temperatur på en beboelig nivå, växthuseffekten omtalas även i samband med den globala uppvärmningen som pågår nu och som man befarar har ett
samband med människans förbränning av fossila
bränslen och därmed en onaturlig ökning av mängden koldioxid i atmosfären

växthusgaser

den viktigaste växthusgasen är vattenånga vars
källor är naturliga, andra växthusgaser bland annat. koldioxid, metan och lustgas ökar troligen på
grund av människan och bidrar till klimatförändringen

ytvattentäkt

en sjö eller annat vattendrag som används för att ta
vatten ur för den lokala dricksvattenförsörjningen

zoologi

läran om djurriket

åkerholme

holmar av natur- och kulturmark med en areal av
högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark

äldreboende

ett boende för äldre som inte klarar av att bo på
egen hand, det finns olika former av äldreboenden

ängs- och hagmark

mark som hävdas genom slåtter och/eller bete

övergödning

en långtgående utveckling mot mer näringsrika förhållanden orsakat av människan

översiktsplan

kommuntäckande plan som anger hur mark- och
vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, regleras i
plan- och bygglagen
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Övantjärnen

Hult

Kärret

Bålbäcken

Asphyddan

Grenstorp

Berget

Haktorpet

Aspen

Bredvikslund

Berg
Sjöändan

Backa

Blanktjärnen

L. Hättälvstorp

Dammsjön

Bjurbäcken

Spikängen

Södra Loken

Skarptorp

Riddarnäset

Jordkullen

ng

Lu

Mörttjärn

Holmsjön

V. Lungstorp

äl
n
ve

Nordhult

Loka

Skarpen
Blåsjön

Bjurbäcksälven Ängtorp

Ladubäcken

Kullen

Tuppabo

Nybygget

Pickarbo

Lillbäck

Östersjön

Norra Loken

Storviggen

S. Höjden

Ladugården

Rubbetorp

Stormossen

Gåstjärnen
Viggedet

Punglätta

Högåsen

Berglund

Pickarkullen

Trälhem

Myren

St. Bosjön

Nykroppa

Björkåsen
Skaterud

Loka Station

Stenbron

Daglösedet
Skogfallet

Spången
Jordkullängen

Lungälvstorp
Äspviken

Dalen

LillLungen

Laggartorp

Bäckelid
Fallet

Finnas

Mögsjön

Lindhöjden

S. Trössjön

N. Skälstabacken
Björnmyren

Vagnbroängen

StorLungen

Ämten

Hästfallet

Lindås

N. Ämten

Sandviken

Storfors

Näverviken

Lillsjön

Gäddetjärnen

Lervik

S. Ämten

Ålviken

Sjöängen

Famnäs

Nordnäset

Sjövik

Kungsskogen

Sorkdalen

Acktjärnsfallet

Nolans

Nylund

L. Grytingen

S. Berg

Näset

Sjötorp

Medudden

Kvarntjärnen

Kallkällhult

Bäckbro

Starrtjärnen

Mossudden

Sjögerås

Högforsen

Söndagsfallet
Sindret

Matlången

Bergtjärnen

Trettonde
tjärnen

Stentorpet

N. Stockviken

Björnängen

Trettondetjärnshöjden

Dalbäcksbron

Lövnästorp

Djupnoret

Sten

Runsås

Åsen

Bjurtjärn

L. Bjurtjärnstorp

Nässundet

Råbergsåsen
Erikslund

Björkeberg

Bjurtjärn

S. Ullvettern

Kyrksten

Hörnet

Alkvettern

L. Brosätter

Tysktjärnen

Lövåssjön
Månstad

Backa

Nolås

Ulvetterstorp

Norsbäcken

Sandviken
Grytingsskogen

Låssbyn

Smedstorp

Bjurvik

Torpskog

Råtorp
Stegenburg

Brunnstorp

Bergsjö

Tegen
Linnehöjden

Sälsåsen

Arvidstorp

Lämåsmon

Strandvik

Bergsjön

Sörås

Rönningen

Ökna

Lindås

Bergsjötorpet
Bäckelid

Ö. Slättom

Tåbäcken

Gullbrandstorp

Hammartorpet

Drågen
Labacken

V. Kärne

Kottängen

Mossen
Hyttängen

Vallmo

Ullvettern
V. Näs

Trehöringen

Markvattnet

Mosstorp

Hyttsjön

Viggetorp

Grytingen

Brevikstorp

Ålviken

Bäckbro

Lövdalen

Sävviken

Lövnäset

S. Stockviken

Baksjön

Sätterhult
Anneberg

Skogalund

Fridhem

Dalbäcken

Träsjötorp

Säviken

Bjurön

Bekbo

Stor-Älgsjön

St. Grytingen

Kullen

Galtskär

Sandtorp

Åsjön

Backen

Släbråten

S. Blomsterhult

Lill-Älgsjön

Skårtegen

Immen

Råglanda Knockelåsen

Lervik

Mossviken

Lundsberg

Grytingsbron

Stolpen

Tranmyren

Öjevettern

Sundby

Basttoten

Gräs

Gärdet

Pungtorp
S. Fristjärn

Jordas

L. Udden

Sörgården

Hållsjön

N. Fristjärn

Krogen

Ackkärrstorp
Kungsskogstorp

Ettala

Baggtjärnen

Lungsund

Acktjärnen

N.Trössjön

Sundtjärnen

Svarta Hålet

Baggtorpet

Lillforshagen

Vasskärret

Trösvattnet

Borgen

St. Hättsjön

Finnfallet

Vargtorpet

Nävervikstorp

Björkåsen
Finnängen

Lårhöjden

Jägartorpet

V. Sävsjön

L. Bäckelid

Nytorp

Skanumstorp

Väsby

Eskilstorp

Råum

Stensnäs

Åsviken

Gräsfallet

Smedstorp

Vreten

Knapped

Rååsen

Sörby

Kväggen

L. Lerdala
Noländan

Hedebotten

Nysäter
Värningsvikstorp

Blåsåsen

Dalstorp

Karlsberg

Åtorp

Runnskär

Älvängen

Äspedalen

Alkvettern

Fridhem

V. Kärret

Knappforsen

Herrnäset
Kväggen

Rosmyren

Solbergstorp

Herrsjön

Nolby

Frövettern

Sjöändsfallet
Sjötorp

Dammängen

Tolen

Stensviken

V. Brattebäcken

Berg

St. Vilången

Hedås

Älvbron

Vassgårdanäs

Kvarnängen

Sandbohagen

Ämterud

Mjölösa

V. Mörkviken

Ö. Mörkviken
Åsbergsviken

Bredgårdsskogen

Vassgårda
Granås

Dammby

Haga

Hjorttorp

Nysäter

Karlby

Fridhem

Linnebäck

Drevstatorp

Kristinehamn

Kilsta

Ängändan

N. Ämtheden
Botjärnshöjden

Nyskoga
Lämås

Ämten

Höjdängen

Varnumsviken

St. Svalttjärnen

Söderholm

Dalstorp

Älvkärrstorp

Flaängen

Brotorpet

Vangstorp

Karlskoga
Gottebol

Bofallet

Stråbergsmyren
Sättrastugan

Bodalen

Genbo

NORR
0

5 km

ÖVERSIKTSPLAN
KARTBILAGA 2012 STORFORS KOMMUN
140

Vismen

Övantjärnen

Hult

Kärret

Bålbäcken

Asphyddan

Grenstorp

Berget

Haktorpet

Viggedet

Sjöändan

Backa

Dammsjön

Spikängen

Södra Loken

Skarptorp

Riddarnäset

Jordkullen

ng

Lu

Mörttjärn

Holmsjön

V. Lungstorp

äl
n
ve

Nordhult

Blanktjärnen

L. Hättälvstorp

Bjurbäcken

Ladubäcken

Loka

Skarpen
Blåsjön

Bjurbäcksälven Ängtorp

Pickarbo

Kullen

Tuppabo

Nybygget

Rubbetorp

Lillbäck

Östersjön

Ladugården

Norra Loken

Storviggen

S. Höjden

Bredvikslund

Berg

Stormossen

Gåstjärnen

Aspen

Punglätta

Högåsen

Berglund

Pickarkullen

Trälhem

Myren

St. Bosjön

Nykroppa

Björkåsen
Skaterud

Loka Station

Stenbron

Daglösedet
Skogfallet

Spången
Jordkullängen

Lungälvstorp
Äspviken

Dalen

LillLungen

Laggartorp

Bäckelid
Fallet

Finnas

Mögsjön

Lindhöjden

S. Trössjön

N. Skälstabacken
Björnmyren

Vagnbroängen

StorLungen

Ämten

Hästfallet

Lindås

N. Ämten

Sandviken

Storfors

Näverviken

Lillsjön

Gäddetjärnen

Lervik

S. Ämten

Ålviken

Sjöängen

Kungsskogstorp

Sjövik

Sörgården

Kungsskogen

Sorkdalen

Acktjärnsfallet

Nolans

Nylund

L. Grytingen

S. Berg

Näset

Kallkällhult

Sjötorp

Bäckbro

Starrtjärnen

Mossudden

Sjögerås

Högforsen

Söndagsfallet
Sindret

Medudden
Sandtorp

Kvarntjärnen

Trettonde
tjärnen

Stentorpet

N. Stockviken

Björnängen

Trettondetjärnshöjden

Dalbäcksbron

Lövnästorp

Djupnoret

Sten

Runsås

L. Bjurtjärnstorp

S. Ullvettern

Bjurtjärn

Erikslund
Björkeberg

Nässundet

Råbergsåsen

Kyrksten

Hörnet

Alkvettern

L. Brosätter

Tysktjärnen

Lövåssjön
Månstad

Backa

Nolås

Ulvetterstorp

Norsbäcken

Sandviken
Grytingsskogen

Låssbyn

Smedstorp

Bjurvik

Torpskog

Råtorp
Stegenburg

Brunnstorp

Bergsjö

Tegen
Linnehöjden

Sälsåsen

Arvidstorp

Lämåsmon

Strandvik

Bergsjön

Sörås

Rönningen

Ökna

Lindås

Bergsjötorpet
Bäckelid

Ö. Slättom

Tåbäcken

Gullbrandstorp

Hammartorpet

Drågen
Labacken

V. Kärne

Kottängen
Åsen

Bjurtjärn

Mossen
Hyttängen

Vallmo

Ullvettern
V. Näs

Trehöringen

Markvattnet

Mosstorp

Hyttsjön

Viggetorp

Grytingen

Brevikstorp

Ålviken

Bäckbro

Lövdalen

Sävviken

Lövnäset

S. Stockviken

Baksjön

Sätterhult
Anneberg

Skogalund

Fridhem

Dalbäcken

Träsjötorp

Säviken

Bjurön

Matlången

Bergtjärnen

St. Grytingen

Kullen

Galtskär
Bekbo

Stor-Älgsjön

Åsjön

Backen

Släbråten

S. Blomsterhult

Lill-Älgsjön

Skårtegen

Immen

Råglanda Knockelåsen

Lervik

Mossviken

Lundsberg

Grytingsbron

Stolpen

Tranmyren

Öjevettern

Sundby

Basttoten

Gräs

Gärdet

Pungtorp
S. Fristjärn

Jordas

L. Udden

Ackkärrstorp

Hållsjön

N. Fristjärn

Krogen
Nordnäset

Acktjärnen

Ettala

Baggtjärnen

Lungsund

Famnäs

N.Trössjön

Sundtjärnen

Svarta Hålet

Baggtorpet

Lillforshagen

Vasskärret

Trösvattnet

Borgen

St. Hättsjön

Finnfallet

Vargtorpet

Nävervikstorp

Björkåsen
Finnängen

Lårhöjden

Jägartorpet

V. Sävsjön

L. Bäckelid

Nytorp

Skanumstorp

Väsby

Eskilstorp

Råum

Stensnäs

Åsviken

Gräsfallet

Smedstorp

Knappforsen
Vreten

Knapped

Rååsen

Sörby

Kväggen

L. Lerdala

Nysäter
Värningsvikstorp

Noländan

Hedebotten

Blåsåsen

Dalstorp

Karlsberg

Åtorp

Runnskär

Älvängen

Äspedalen

Alkvettern

Fridhem

V. Kärret

Herrsjön

Herrnäset
Kväggen

Rosmyren

Solbergstorp

Nolby

Frövettern

Sjöändsfallet
Sjötorp

Dammängen

Tolen

Stensviken

V. Brattebäcken

Berg

St. Vilången

Hedås

Älvbron

Vassgårdanäs

Kvarnängen

Sandbohagen

Ämterud

Mjölösa

V. Mörkviken

Ö. Mörkviken
Åsbergsviken

Bredgårdsskogen

Vassgårda
Granås

Dammby

Haga

Hjorttorp

Nysäter

Karlby

Fridhem

Linnebäck

Drevstatorp

Kristinehamn

Kilsta

Ängändan

N. Ämtheden
Botjärnshöjden

Nyskoga
Lämås

Ämten

Höjdängen

Varnumsviken

St. Svalttjärnen

Söderholm

Dalstorp

Älvkärrstorp

Flaängen

Brotorpet

Vangstorp

Karlskoga
Gottebol

Bofallet

Stråbergsmyren
Sättrastugan

Bodalen

Genbo

NORR
0

5 km

ÖVERSIKTSPLAN 2012 STORFORS KOMMUN
2011-...-... § ...
2011-...-...

Vismen

KARTBILAGA
141

Övantjärnen

Hult

Kärret

KARTA C - PLANFÖRSLAG
Bålbäcken

Asphyddan

Grenstorp

Trälhem
Berget

Haktorpet

Aspen

Sjöändan

Backa

Dammsjön

Spikängen

Södra Loken

Skarptorp

Riddarnäset

Jordkullen

ng

Lu

Mörttjärn

Holmsjön

V. Lungstorp

äl
n
ve

Nordhult

Blanktjärnen

L. Hättälvstorp

Bjurbäcken

Ladubäcken

Loka

Skarpen
Blåsjön

Bjurbäcksälven Ängtorp

Pickarbo

Kullen

Tuppabo

Nybygget

Rubbetorp

Lillbäck

Östersjön

Ladugården

Norra Loken

Storviggen

S. Höjden

Bredvikslund

Berg

Stormossen

Gåstjärnen
Viggedet

Punglätta

Högåsen

Berglund

Pickarkullen

ANTAGANDEHANDLING

Myren

St. Bosjön

Nykroppa

Björkåsen
Skaterud

Loka Station

Stenbron

Daglösedet
Skogfallet

Spången
Jordkullängen

Lungälvstorp
Äspviken

Dalen

LillLungen

Laggartorp

Bäckelid
Fallet

Finnas

Mögsjön

Lindhöjden

S. Trössjön

N. Skälstabacken
Björnmyren

Vagnbroängen

StorLungen

Ämten

Hästfallet

Lindås

N. Ämten

Sandviken

Storfors

Näverviken

Lillsjön

Gäddetjärnen

Lervik

S. Ämten

Ålviken

Sjöängen

Famnäs

Nordnäset

Sjövik

Kungsskogen

Sorkdalen

Acktjärnsfallet

Nolans

Nylund

L. Grytingen

S. Berg

Näset

Sjötorp

Medudden

Kvarntjärnen

Kallkällhult

Bäckbro

Starrtjärnen

Mossudden

Sjögerås

Högforsen

Söndagsfallet
Sindret

Matlången

Bergtjärnen

Trettonde
tjärnen

Stentorpet

N. Stockviken

Björnängen

Trettondetjärnshöjden

Dalbäcksbron

Lövnästorp

Djupnoret

Sten

Runsås

L. Bjurtjärnstorp

S. Ullvettern

Bjurtjärn

Erikslund
Björkeberg

Nässundet

Råbergsåsen

Kyrksten

Hörnet

Alkvettern

L. Brosätter

Tysktjärnen

Lövåssjön
Månstad

Backa

Nolås

Ulvetterstorp

Norsbäcken

Sandviken
Grytingsskogen

Låssbyn

Smedstorp

Bjurvik

Torpskog

Råtorp
Stegenburg

Brunnstorp

Bergsjö

Tegen
Linnehöjden

Sälsåsen

Arvidstorp

Lämåsmon

Strandvik

Bergsjön

Sörås

Rönningen

Ökna

Lindås

Bergsjötorpet
Bäckelid

Ö. Slättom

Tåbäcken

Gullbrandstorp

Hammartorpet

Drågen
Labacken

V. Kärne

Kottängen
Åsen

Bjurtjärn

Mossen
Hyttängen

Vallmo

Ullvettern
V. Näs

Trehöringen

Markvattnet

Mosstorp

Hyttsjön

Viggetorp

Grytingen

Brevikstorp

Ålviken

Bäckbro

Lövdalen

Sävviken

Lövnäset

S. Stockviken

Baksjön

Sätterhult
Anneberg

Skogalund

Fridhem

Dalbäcken

Träsjötorp

Säviken

Bjurön

Bekbo

Stor-Älgsjön

St. Grytingen

Kullen

Galtskär

Sandtorp

Åsjön

Backen

Släbråten

S. Blomsterhult

Lill-Älgsjön

Skårtegen

Immen

Råglanda Knockelåsen

Lervik

Mossviken

Lundsberg

Grytingsbron

Stolpen

Tranmyren

Öjevettern

Sundby

Basttoten

Gräs

Gärdet

Pungtorp
S. Fristjärn

Jordas

L. Udden

Sörgården

Hållsjön

N. Fristjärn

Krogen

Ackkärrstorp
Kungsskogstorp

Ettala

Baggtjärnen

Lungsund

Acktjärnen

N.Trössjön

Sundtjärnen

Svarta Hålet

Baggtorpet

Lillforshagen

Vasskärret

Trösvattnet

Borgen

St. Hättsjön

Finnfallet

Vargtorpet

Nävervikstorp

Björkåsen
Finnängen

Lårhöjden

Jägartorpet

V. Sävsjön

L. Bäckelid

Nytorp

Skanumstorp

Väsby

Eskilstorp

Råum

Stensnäs

Åsviken

Gräsfallet

Smedstorp

Vreten

Knapped

Rååsen

Sörby

Kväggen

L. Lerdala
Noländan

Hedebotten

Nysäter
Värningsvikstorp

Blåsåsen

Dalstorp

Karlsberg

Åtorp

Runnskär

Älvängen

Äspedalen

Alkvettern

Fridhem

V. Kärret

Knappforsen

Herrnäset
Kväggen

Rosmyren

Solbergstorp

Herrsjön

Nolby

Frövettern

Sjöändsfallet
Sjötorp

Dammängen

Tolen

Stensviken

V. Brattebäcken

Berg

St. Vilången

Hedås

Älvbron

Vassgårdanäs

Kvarnängen

Sandbohagen

Ämterud

V. Mörkviken

Mjölösa

Ö. Mörkviken
Åsbergsviken

Bredgårdsskogen

Vassgårda
Granås

Dammby

Haga

Hjorttorp

Nysäter

Karlby

Fridhem

Linnebäck

Drevstatorp

Kristinehamn

Kilsta

Ängändan

N. Ämtheden
Botjärnshöjden

Nyskoga
Lämås

Ämten

Höjdängen

Varnumsviken

St. Svalttjärnen

Söderholm

Dalstorp

Älvkärrstorp

Flaängen

Brotorpet

Vangstorp

Karlskoga
Gottebol

Bofallet

Stråbergsmyren
Sättrastugan

Bodalen

Genbo

NORR
0

ÖVERSIKTSPLAN 2012 STORFORS KOMMUN

KARTBILAGA
142

5 km

Vismen

ÖVERSIKTSPLAN 2013

