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SAMMANFATTNING 
Det här dokumentet är ett tillägg till Fagerstas översiktsplan, vars syfte är att redovisa nutida och framtida mark- och vattenanvändning för hela kommunen. 
Den 1 februari 2010 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft i Miljöbalken. Där strandskydd gäller får marken normalt inte bebyggas 100 meter från 
strandlinjen ut i vattnet och upp på land. För att upphäva/få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl. De nya bestämmelserna ger kommuner möjlighet 
att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. I dessa områden kan landsbygdsutveckling behandlas som ett 
särskilt skäl för att upphäva strandskyddet. 
 
Syftet med det här tillägget är att underlätta för bebyggelse av bostäder samt åtgärder och anläggningar för till exempel verksamheter, turism- och 
friluftsändamål i strandnära lägen. På så vis kan Fagersta kommun främjas långsiktigt genom att fler invånare och besökare lockas till kommunen. Fler 
besökare och invånare ger ett ökat underlag för och utveckling av befintlig och tillkommande turism och service (såsom skolskjuts, kollektivtrafik och 
handel). Fagersta är en landsbygdskommun där 90 % av kommuninvånarna bor på huvudorten. Det är också där den största delen av kommunens service är 
samlad. Fler besökare gynnar servicen på huvudorten som på sikt gynnar hela kommunen.  
 
LIS-områden har bl.a. pekats ut efter dessa kriterier: 

 Goda kommunikationer för att minska klimatpåverkan. Ny bebyggelse bör placeras i anslutning till kommunikationsstråk, som till exempel busslinjer, 
större vägar, skolskjutsrutter. 

 Lokalisering av ny större bebyggelse bör ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse, för att dra nytta av gemensamma lösningar och samtidigt 
inverka mindre på opåverkade strandområden. 

 Möjlighet att ordna VA (vatten och avlopp) på ett tillfredsställande sätt som främjar god ekologisk status för vattenområden. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i Miljöbalken i 
kraft. De nya bestämmelserna ger kommunen möjlighet att i 
översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, så kallade ”LIS-områden”, fr.o.m. den 1 februari 2010. Inom dessa 
områden kan dispens från strandskyddet fås bl.a. om en åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. 
 
Syftet med det tematiska tillägget är att peka ut områden som kan bidra till 
Fagerstas utveckling och den regionala utvecklingen på lång sikt samt 
stärka kommunens attraktionskraft, genom att utveckla landsbygden. 
Samtidigt är strävan att utöka underlaget för service i Fagersta kommun 
utan att märkbart påverka växt- och djurliv eller allmänhetens rätt till 
friluftsliv. Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för 
kommunens framtida användning av sjöar och vattendrag, vilket ger ett 
mer ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i 
Fagersta kommun. Fastighetsägare bör se planeringen mer som en 
möjlighet till ett vidgat markutnyttjande, och inte som ett hot om intrång 
eller ett krav på att bebygga sin fastighet. Fastighetsägare har möjlighet att 
ta ställning till om den vidgade möjligheten ska utnyttjas eller inte. 

1.2 Gällande översiktsplan 
Den 26 februari 2002 antog Fagersta kommun en s.k. målbild, som sedan 
reviderades den 29 april 2008. Målbilden redogör för kommunens 
övergripande mål: 
 

”Fagersta ska vara en utvecklande och trygg miljö som ger 
människor såväl som företag möjlighet att vara aktiva och växande i 
gemenskap. Vi ska bidra till regionens utveckling genom fortsatt och 
fördjupat kommunalt samarbete.” 

 

Fagersta ska på ett jämställt och miljömässigt hållbart sätt prioritera 
följande frågor:  
 

 Infrastruktur och trafik 
    

 Byggande och boende 
  

 Tillväxt i kunskaper, engagemang och ekonomi 
 
Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Fagerstas översiktsplan antogs den 18 december 2007 och anses 
fortfarande vara aktuell. Därför redovisas de utpekade områdena för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som ett s.k. tematiskt 
tillägg. Det innebär att denna handling endast behandlar frågan om LIS och 
fungerar som ett komplement till den gällande översiktsplanen. I den 
gällande översiktsplanen tas följande problematik upp: 
 

”Intressekonflikter kan finnas mellan naturvården/friluftslivets 
intressen och önskan att bebygga strandnära eller intill 
naturområden. Här har kommunen en viktig roll att som ansvarig 
för den översiktliga planeringen sörja för att det görs en långsiktigt 
hållbar avvägning mellan exploatering och bevarande. Det är inte 
bara fråga om att respektera strandskyddets syfte i lagstiftningen. 
Om allmänheten upplever att det är och kommer att förbli lätt att 
komma till vattnet i kommunen blir det även lättare att få intresse 
för byggande i andra lägen än vid stränder.” (Fagersta 
översiktsplan 2007, s.19) 

 
För Ängelsberg finns en fördjupad översiktsplan som antogs av 
kommunfullmäktige 23 april 1996. 
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1.3 Planprocessen 
För att upprätta en översiktsplan eller ett tematiskt tillägg följs en viss 
arbetsgång, den s.k. planprocessen. Först har ett samrådsförslag arbetats 
fram, vilket grundar sig på utredningar och besök av möjliga områden för 
landsbygdsutveckling. Ett brett samråd sker där inkomna synpunkter tas 
ställning till, främst i den så kallade samrådsredogörelsen. Efter att 
tillägget har reviderats skickats det på utställning för granskning. 
Synpunkter kan åter igen lämnas av allmänheten, myndigheter och övriga 
berörda. Därefter justeras planen för att godkännas av kommunfullmäktige.  
 
Översiktsplanen och dess tematiska tillägg är enligt lagen inte juridiskt 
bindande. De är en politisk viljeinriktning om hur mark och vatten i 
kommunen ska användas liksom ett strategiskt underlag för kommande 
beslut. Därför måste man också ofta, innan någon ny bebyggelse kan 
tillkomma, upprätta en detaljplan som mer detaljerat reglerar mark- och 
vattenanvändningen och som samtidigt är juridiskt bindande. 
 

 

1.4 Begrepp 
Friluftsliv 
Enligt regeringens definition i förordningen om statsbidrag till 
friluftsorganisationer definieras friluftsliv som ”Vistelse utomhus i natur- 
och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 
tävling.” (Handbok 2009:4 s.89, Naturvårdsverket och Boverket) 
 
Långsiktig 
Lagstiftaren menar att strandskyddet ska ses ur ett långsiktigt perspektiv. 
Långsiktigheten syftar på generationsperspektivet, vilket är satt till 25 år 
(miljömålen). Syftet med generationsperspektivet för strandskyddet är att 
beslutsfattarna för ärenden kring strandskyddet inte bara ska förstå och 
titta på värdet av ett område idag, utan även för framtiden. (Handbok 
2009:4 s.90, Naturvårdsverket och Boverket) 
 
Landsbygd 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet landsbygd, utan det kan 
definieras olika beroende på sammanhang och ändamål. Varje kommun 
bör själva göra bedömningen av vad som är landsbygd och vilka områden 
som är lämpliga för utveckling av landsbygden (Regeringens prop. 
2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s 63f). I ett 
kommunalt perspektiv kan Fagersta tätort betraktas som en tätort, i rollen 
som huvudorten i kommunen. Ur ett regionalt och nationellt perspektiv, 
kan hela kommunen betraktas som landsbygd (se vidare under avsnitt 3.3 
Byggande, service och kommunikationer). 
  
Resonemanget har betydelse för var kommunen pekar ut LIS-områden. 
Diskussioner har förts under året med länsstyrelserna i såväl Dalarnas län 
som Västmanlands län huruvida tätortsutveckling i strandnära lägen ska 
pekas ut som LIS-områden eller inte. Kommunens utgångspunkt är att en 
tätort som Fagersta ska kunna utvecklas rumsligt mot sjöar och vatten, 
under förutsättning att tätorten på så sätt kan utvecklas på ett hållbart och 
attraktivt sätt. Det bör kunna ske genom hänvisning till det särskilda skälet 
"angeläget allmänt intresse" enligt 5 kap 18 c § Miljöbalken, se kapitel 2.1 
Strandskydd nedan. Eftersom osäkerhet fortfarande råder kring denna 

ANTAGANDE 

FÖRSLAG

Synpunkter 

Synpunkter 

SAMRÅD 

Bearbetning 

UTSTÄLLNING 

Justering 
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fråga, pekar dock kommunen ut LIS-områden även i tätortsnära lägen i 
detta samrådsförslag. 
 
Allemansrätt 
Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 18 § 
regeringsformen). Allemansrätten gäller för oss alla. Den har stor 
betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den 
enskilde utan också för organisationer och turistnäring. (Handbok 2009:4 
s.88, Naturvårdsverket och Boverket) 
 
 
2. LAGAR OCH RIKTLINJER 

2.1 Strandskydd 
Strandskyddet, som regleras i Miljöbalken, ska syfta till att långsiktigt 
trygga allmänhetens rätt till stränder och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet är ett generellt skydd som 
gäller på liknande sätt i hela landet. Det skyddade området gäller vanligtvis 
100 meter från strandkant upp på land och ut i vattnet. I Fagersta kommun 
har länsstyrelsen beslutat om ett utökat strandskydd på upp till 300 meter i 
sydvästra delen av Åmänningen, från söder om Brandbo till 
kommungränsen i söder, liksom för de flesta öar utanför den östra stranden 
av Åmänningen. Mindre vattendrag har i Västmanlands län ett strandskydd 
på 25 meter, ett relativt litet avstånd inom vilket bebyggelse bör kunna 
undvikas. Kommunen har därför i de flesta fall undantagit dessa i 
utpekandet av LIS-områden.  
 
Inom ett strandskyddsområde får inte: 
 

 nya byggnader uppföras 
 

 byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt 

 
 grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 

byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 
punkten 

 
 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller 

växtarter 
 
För att kunna ge dispens från strandskyddet ska två förutsättningar vara 
uppfyllda. Dels får syftet med strandskyddet inte påverkas, dvs. djur- och 
växtlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens 
tillgång till strandområden får inte försämras. Dessutom måste s.k. 
särskilda skäl kunna hävdas. Särskilda skäl är om ett område: 
 

 redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften 

 
 genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen 
 

 behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området 

 
 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
 
 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse 
 

Inom LIS-områden, som kommunen pekat ut i översiktsplanen, kan 
dispens också ges: 

 
 om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, verksamhet eller 

åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden 
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 om enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader 
uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus 

 
Ett beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet får inte omfatta 
ett område som behövs för att mellan strandlinjen och den aktuella 
åtgärden säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor 
för växt- och djurliv (7 kap 18f § Miljöbalken). Detta gäller även för alla 
åtgärder som sker inom LIS-områden. Den fria passagen bör inte vara 
smalare än några tiotals meter. Den bör också anpassas till de lokala 
förutsättningarna, bebyggelsetäthet, landskapets karaktär och 
bebyggelsetradition. 

2.2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS 
Förändringar har skett i Miljöbalken som gör att större hänsyn kan tas till 
de förutsättningar som finns i olika delar av landet. Landsbygdskommuner 
kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 
översiktsplanen eller i ett tematiskt tillägg. På så vis kan vissa lättnader ske 
i strandskyddet. Syftet är att skapa långsiktig regional och lokal utveckling. 
Ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett område 
som: 
 

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden 
 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt  
 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften i eller i närheten av tätorter 

 
Med landsbygdsutveckling menas åtgärder som långsiktigt kan antas ge 
positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla 
serviceunderlaget i landsbygder. Sådana situationer kan t.ex. uppstå i 
samband med etablering av en turistanläggning för en verksamhet eller vid 
tillkomst av bostäder för permanent- eller fritidsboende i syfte att 
upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av 
kommersiell och offentlig service (Regeringens proposition 2008/09:119 

Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s.64). I Fagersta kommun 
kan detta innebära etablering och utvidgning av turist-, frilufts- och 
rekreationsanläggningar liksom andra verksamheter (t.ex. handels-, 
industri och tjänsteföretag) som långsiktigt kan ge positiva 
sysselsättningseffekter, t.ex. fler arbetstillfällen, i kommunen. Service kan 
vara offentlig såsom skolor, bibliotek och vårdcentraler, eller kommersiell 
som handel, restauranger och banker. Även kollektivtrafik (inklusive 
skolskjutsar) räknas till service. Ett ökat befolkningsunderlag skulle även 
ge ökade ekonomiska möjligheter för underhåll av infrastruktur (t.ex. 
vägar) både för Fagersta kommun och för lokala 
vägföreningar/samfälligheter, vilket i sin tur kan attrahera fler att bosätta 
sig i kommunen. LIS-områden kan öka och stabilisera underlaget för 
service genom möjligheten att skapa attraktiva bostadsområden för att öka 
inflyttning och fritidsboende. Stränder har idag stor betydelse för 
bebyggelseutvecklingen på landsbygden. I vissa områden är det 
bebyggelseekonomiska läget sådant, att det tar många år innan 
försäljningsvärdet på ett nybyggt hus är i samma, eller högre nivå med 
kostnaderna för nybyggnationen. Strandnära bebyggelse har generellt 
relativt höga försäljningsvärden även i landsbygdsområden.  
 
3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Natur- och friluftsliv 
Under framtagandet av LIS-områden måste hänsyn tas till olika intressen 
och skydds- och bevarandevärda områden. LIS-områden bör pekas ut 
restriktivt i områden som berörs av riksintresse för naturvård och 
friluftslivet eller riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Detsamma gäller 
områden som berör Natura 2000, naturreservat, skyddsvärd statlig skog 
eller biotopskyddad mark. Inom områden som berörs av ängs-, hagmarks- 
och betesmarksinventeringar bör åtgärder göras med stor hänsyn till 
områdets värden. Ovan nämnda områden redovisas på karta Skyddade och 
skyddsvärda områden. 
 
Det är även viktigt att beakta lokala natur- och friluftsintressen. Under 
samrådet hämtades information in från allmänheten om särskilt värdefulla 
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strandområden för friluftsliv och rekreation (se kartorna Tillgänglighet av 
stränder kring Strömsholms kanalmiljö). Det är viktigt att beakta både de 
platsspecifika natur- och friluftsvärdena (t.ex. friluftslivets nyttjande inom 
ett visst område) liksom de större rörelsestråken i kommunen/mellan 
kommunerna för att få en samlad bild av natur- och friluftslivet. Läs mer 
om kommunens naturvärden i Naturvårdsprogram för Fagersta kommun. 
 
Riksintressen för friluftslivet 
Strömsholms kanalmiljö går genom Kolbäcksån från Mälaren till 
Smedjebacken och innefattar kanal, å och sjöar där bland annat 
Åmänningen samt Stora och Lilla Aspen ingår. Kanalmiljön erbjuder 
särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser, natur- och 
kulturstudier samt för båtsport, kanoting och tillfällen för fritidsfiske. 
Miljön är populär bland båtturister, kanotister och fritidsfiskare och längs 
strandlinjen finns ett stort antal kulturhistoriska sevärdheter och värdefulla 
naturmiljöer. Avgörande för att bibehålla riksintressets värden är att 
trafiken längs kanalen upprätthålls.  
 
Ny bebyggelse bör ta hänsyn till och anknyta till riksintressets värden som 
farled för t.ex. båttrafik. Där LIS-områden möjliggör för t.ex. turism- och 
serviceverksamheter liksom småbåtshamnar får det anses bidra till att 
stärka riksintressets värden genom att öka rörelserna längs kanalmiljön. 
 
Malingsbo-Kloten är ett populärt fritidsområde med kuperad, sjörik 
bergslagsterräng med goda förutsättningar för friluftsverksamheter, t.ex. 
fritidsfiske, vandring, kanoting och skidsport. Området berör flera 
kommuner och i Fagersta kommun finns bland annat vandringsleden 
Bruksleden och Högbyns skidanläggning, som dock inte längre är i drift. 

3.2 Kulturmiljö och jordbruksmark 
Stor hänsyn behöver också tas till riksintresseområden för kulturmiljövård 
samt till områden som berörs av bevarandeplan för odlingslandskapet samt 
kulturminnesvårdsprogram. I kommunen finns också byggnadsminnen, 
världsarvet i Ängelsberg samt fornlämningar. 
 

Fagersta utgörs övervägande av skogslandskap med relativt lite 
jordbruksmark. Den närmaste omgivningen till Strömsholms kanalmiljö är 
undantaget där det finns åker- och ängslandskap. Vid exploatering bör 
större brukningsbara jordbruksmarker undvikas. I förslaget tar flera LIS-
områden i anspråk jordbruksmark. Det är övervägande mindre områden 
och jordbruksmarker som sedan en tid inte längre brukas. Placering av ny 
bebyggelse inom ett LIS-område med jordbruksmark bör ske med hänsyn 
till jordbruksmiljön – detta för att man även framöver ska kunna få en 
förståelse för hur landskapet har sett ut och hur marken har använts 
historiskt. 
 
I kommunen finns en mängd fornlämningar som vittnar om tidigare 
mänsklig aktivitet och bebyggelse. Där några av LIS-områdena innefattar 
fornlämningar måste hänsyn tas till dessa. Exakt hur ny bebyggelse ska 
anpassas till respektive fornlämning bör klargöras i detalj vid 
detaljplaneläggning eller bygglovskedet. Åtgärder som medför ingrepp på 
fornlämningar kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Riksintressen för kulturmiljövård 
Strömsholms kanalmiljö går genom Kolbäcksån från Mälaren till 
Smedjebacken och innefattar kanal, å och sjöar där bland annat 
Åmänningen samt Stora och Lilla Aspen ingår. Riksintresset utgörs av en 
järnbruks- och kommunikationsmiljö i ett sammanflätat transport- och 
produktionssystem. Längs sjösystemet finns värdefulla fornlämnings-, 
bruks- och industrimiljöer. Järnbruken är lokaliserade till forssträckor där 
kanaler med slussar bildar transportleder förbi fallen. Kanalen, från 1776-
95, är ombyggd under 1800-talet. I Semla finns vid kanalen 
slussvaktarbostäder från 1700-talet, två kraftverk från ca 1900 samt 
lämningar efter hytta och hammarsmedjor. Herrgården är borta, men 
rättarbostad, magasin och arbetarbostäder kvarstår. I Fagersta finns en 
1700-talsherrgård samt arbetar- och tjänstemannabostäder. På östra sidan 
av ån finns dagens alla industribyggnader till bruket. I Västanfors finns 
bevarade herrgårdsflyglar, magasin samt kanalbrygga, sluss och 
slussvaktarbostad. I Ängelsbergs järnbruksmiljö finns bevarad 
herrgårdsmiljö samt masugn och hammarsmedja. Av särskilt intresse är 
den närliggande Oljeöns f.d. lysfotogenfabrik samt flera lämningar efter  
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hyttor och hammare. Längs kanalen finns därutöver enstaka lågtekniska 
järnframställningsplatser och gravar från yngre järnålder samt med kanalen 
och bruken samtidiga masugnar/hyttor. 
 
Ny bebyggelse bör ta hänsyn till och anknyta till riksintressets värden som 
järnbruks- och kommunikationsmiljö. Där LIS-områden möjliggör för t.ex. 
turism- och serviceverksamheter liksom småbåtshamnar får det anses bidra 
till att stärka riksintressets värden genom att öka rörelserna längs 
kanalmiljön. 

3.3 Byggande, service och kommunikationer 
Fagersta kommun hade den 31 december 2009 ca 12 250 invånare varav ca 
90 % av dem bodde på huvudorten. Folkmängden har under det senaste 
decenniet varit relativt stabil.  
 
Antalet ny-/ombyggda småhus i Fagersta har varierat mellan 3-5 bostäder 
varje år under perioden 2007-2009 (SCB, Kommunfakta 2010 Fagersta). 
Antalet beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus/fritidshus ligger 
under samma period på 7-9 stycken varje år. 
 
De områden som redovisas som LIS-områden kommer att byggas ut på 
mycket lång sikt. Det låga antalet nybyggda bostäder varje år innebär att 
även ett enskilt LIS-område kommer att ta många år att bygga ut fullt. 
Syftet med redovisningen av LIS-områdena är att visa på var strandnära 
bebyggelse kan vara lämplig och på så sätt skapa en planberedskap för 
detta och ge valmöjligheter för intressenter att bygga eller bosätta sig i 
attraktiva strandnära lägen. Kommunen kommer att behöva prioritera i 
vilken ordning områdena ska byggas ut – speciellt bland de områden som 
är beroende av att gemensamma lösningar, t.ex. för VA, ordnas. 
 
I Fagersta kommun är serviceutbudet näst intill helt koncentrerat till 
Fagersta tätort, där också merparten av invånarna bor. Det innebär att det 
finns få befintliga serviceställen utanför huvudorten som går att förstärka 
samtidigt som nya servicefunktioner har svårt att skapas p.g.a. att den låga 
inflyttningen oftast inte möjliggör ett tillräckligt stort nytillkommet 

serviceunderlag. På så vis ger den mesta tillkommande bebyggelsen 
utanför huvudorten bättre underlag för huvudortens service.  
 
Fagersta tätort med sina ca 11 000 invånare är per definition att betrakta 
som en tätort, om än en relativtliten sådan. Fagersta som kommun är dock i 
sin helhet en landsbygdskommun, där i stort sett varje tillskott till 
befolkningsunderlaget är av vital betydelse i syfte att stärka en positiv 
utveckling av kommunen. Det är tyvärr inte realistiskt att förvänta sig att 
framtida exploateringar inom utpekade LIS-områden kan generera ett 
serviceunderlag lokalt. Det skulle kräva en exploatering av en sådan 
omfattning som inte är önskvärt med hänsyn till natur- och 
rekreationsvärden. Utpekandet av LIS-områden har istället grundats på att 
lokalisera områdena antingen nära Fagersta och Ängelsbergs tätorter, 
alternativt i lägen där det också finns en relativt god tillgång till 
kollektivtrafik och farleder för båttrafik. Att sen utpekade LIS-områden 
bidrar till att upprätthålla och t.o.m. utöka servicen i Fagersta tätort får 
endast anses vara av godo. En del av syftet med att peka ut LIS-områden är 
också att stimulera den regionala utvecklingen (Regeringens prop. 
2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s 63), vilket 
en utveckling av Fagersta tätort får anses bidra till i rollen som en 
betydelsefull ort för norra Västmanland. 
 
I Fagersta sträcker sig en väg av riksintresse (riksväg 66) och två 
järnvägsbanor av riksintresse (Bergslagspendeln och Godsstråket genom 
Bergslagen).  Fagersta är en knutpunkt för persontrafik med tåg. 
Godstågen genom Bergslagen är samtidigt en del av järnvägens stomnät 
och viktig för regionens näringsliv. Persontågen trafikerar enligt följande: 
 

 Hallsberg-Fagersta-Gävle (Godsstråket genom Bergslagen) 
 Västerås-Fagersta-Ludvika (Bergslagspendeln) 

 
Idag finns busslinjer längs de flesta riks- och länsvägarna i kommunen. 
Skolskjutsarna till skolorna i Fagersta tätort följer i princip samma 
sträckning som de vanliga linjebussarna. Järnvägsstationer finns i Fagersta 
tätort (Fagersta Central och Fagersta Norra) och i Ängelsberg. 
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Kommunens verksamhetsområden för vatten- och avloppsnät finns i 
Fagersta och Ängelsbergs tätorter samt i Hedkärra/Oti. Därtill finns flera 
gemensamma icke-kommunala VA-lösningar, en del anslutna till 
kommunens nät. Från Ängelsberg går en kommunal avloppsledning till 
reningsverket söder om Fagersta tätort via pumpstationer i Ennora, 
Sundbo, Brandbo och Köpmanhamn.   

3.4 Mellankommunala frågeställningar 
Närliggande kommuner konkurrerar och samarbetar kring vissa frågor. Det 
kan vara arbetspendling, handel eller naturområden som sträcker sig 
genom fler än en kommun. Fagersta gränsar till kommunerna Norberg, 
Smedjebacken, Skinnskatteberg, Surahammar och Sala.  
 
Flera riksintresseområden berör fler kommuner i regionen. Det gäller bland 
annat Strömsholms kanalmiljö och Malingsbo-Kloten. 
 
Pendling 
År 2005 arbetspendlade cirka 16 procent av befolkningen från Fagersta. 
Det är generellt skillnad mellan kvinnors och mäns arbetspendlande, där 
män ofta pendlar mer och längre än kvinnor. Det är fler kvinnor som 
pendlar till än från Fagersta. De flesta av dessa kvinnor kommer främst 
från Norberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg. Män pendlar i störst 
utsträckning till Västerås. Män som pendlar till Fagersta kommer främst 
från Norberg, Smedjebacken, Skinnskatteberg och Västerås.  
 

 
In- och utpendling 2008 Fagersta (SCB, Kommunfakta 2010 Fagersta) 
 

Statistik saknas på i vilken utsträckning respektive färdmedel nyttjas vid 
arbetspendling, men bostäders och verksamheters närhet till en busslinje 
eller tågstation medför ofta att fler pendlar kollektivt med tåg eller buss. 
 

 
Fagersta i regionen   
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3.5 Förslag på generella kriterier 
Utifrån de förutsättningar som gäller för Fagersta kommun bör områden 
för landsbygdsutveckling generellt uppfylla följande kriterier: 
 

 Goda kommunikationer för att minska klimatpåverkan. Ny 
bebyggelse bör placeras i anslutning till kommunikationsstråk, 
t.ex. busslinjer, större vägar, skolskjutsrutter, farleder för båtrafik 

 
 Lokalisering av ny större bebyggelse bör ske i anslutning till redan 

befintlig bebyggelse, för att dra nytta av gemensamma lösningar 
och samtidigt inverka mindre på opåverkade strandområden. 

 
 Möjlighet att ordna VA (vatten och avlopp) på ett tillfredsställande 

sätt som främjar god ekologisk status för vattenområden. 
Anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet, eller i andra 
hand till andra gemensamma VA-nät, är att föredra. Lokalisering 
av ny större bebyggelse bör ske i anslutning till 
verksamhetsområde för avlopp eller med möjlighet att ordna 
gemensam anslutning till en av kommunens avloppspumpstationer. 

3.6 Metod  
I Fagerstas översiktsplan från 2007 redovisas ett antal områden lämpliga 
för ny bostadsbebyggelse. I arbetet med LIS har dessa utbyggnadsområden 
varit utgångspunkten, dvs. utgjort grunden för utredningsområden för LIS. 
Områdena har dock inte av automatik sedan föreslagits som LIS-områden 
utan en ny bedömning av lämpligheten har gjorts, särskilt med hänsyn till 
strandskyddets syften. 
 
Kommunen har analyserat planeringsunderlag från bl.a. Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket (se Källor för mer utförligt). 
 
Platsbesök har gjorts av de områden som ansetts lämpliga att gå vidare 
med utifrån myndigheternas planeringsunderlag och de övergripande 

kriterierna. Platsbesöken har gjorts av planingenjör, praktiserande fysisk 
planerare samt strandskyddshandläggare med kommunekologkompetens. 
 
Under samrådet har möten hållits med byföreningar/byalag liksom med 
övriga allmänheten. Lokala önskemål och synpunkter har inhämtats, t.ex. 
hur respektive del av kommunen bör utvecklas, var ny strandnära 
bebyggelse bör tillkomma liksom var viktiga stränder för friluftslivet finns. 
Efter samrådet har inkomna yttranden och synpunkter beaktats och utretts. 
Därefter har en prioritering av möjliga LIS-områden gjorts, bl.a. utifrån 
potentialen att bidra till utvecklingen av landsbygden och graden av 
inverkan på strandskyddets syften. Även den totala belastningen som LIS-
områdena medför på stränderna har beaktats i urvalet. 
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4. LIS-OMRÅDEN 
 
På följande sidor redovisas de områden som föreslås bli 
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. Områdena har bedömts 
lämpliga för olika typer av markanvändning enligt nedan. I alla områden 
måste fri passage kunna tillgodoses vid dispenser och upphävanden. 
 
Bostäder, sammanhängande bebyggelse 
Här kan mer sammanhållen bebyggelse tillkomma, t.ex. mindre och större 
bostadsområden. En förutsättning för en utbyggnad i dessa områden är att 
gemensamma lösningar går att ordna, t.ex. för vatten och avlopp (VA) och 
båtplatser. I Fagersta kommun bebyggs sådana här områden oftast med 
enbostadshus/villor. Dock kan det i enstaka fall, speciellt i områden 
närmare huvudorten, bli aktuellt med flerbostadshus. Generellt bör inte 
hela de utpekade områdena bebyggas, utan funktionella släpp/stråk mellan 
bebyggelseområdena bör ordnas så att allmänheten fortfarande ges 
möjlighet att passera genom respektive område. Detta bör utredas i 
samband med detaljplaneläggning av respektive område. 
 
Bostäder, enstaka bebyggelse 
Här kan enstaka nya en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
tillkomma i anslutning till befintliga bostadshus (enligt andra delen av 7 
kap 18d § Miljöbalken). I dessa områden finns oftast inte förutsättningarna 
för gemensamma lösningar av t.ex. VA utan åtgärder får istället utredas i 
varje enskilt fall. 
 
Verksamheter 
Markanvändningen främjar nya och befintliga verksamheter. Det är inte 
specificerat vilken typ av verksamheter det rör sig om, utan det beror på 
platsens specifika förutsättningar, om området styrs av en detaljplan eller 
om det finns riktlinjer i en översiktsplan. Det kan t.ex. innebära allt ifrån 
industri till handel och kontor. 
 
Turism 
Markanvändningen främjar turismen i omgivningarna. Det kan röra sig om 
anordningar/anläggningar för turistinformation, möteslokaler i anslutning 

till sevärdheter och andra åtgärder som underlättar för turistmål att bedriva 
sin verksamhet. 
 
Friluftsliv och rekreation 
Markanvändningen främjar friluftsliv och rekreation. Det kan röra sig om 
åtgärder knutna till camping, motionsanläggningar, badplatser, båthamnar. 
Restauranger och mindre butiker är exempel på möjliga kompletterande 
funktioner. 
 
Blandad markanvändning 
Lämplig markanvändning varierar beroende på platsens speciella 
förutsättningar. I praktiken skulle det kunna innefatta alla typer av 
markanvändningar som presenteras här ovan, dvs. bostäder, verksamheter, 
turism, friluftsliv och rekreation. 
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A - FAGERSTA 

A1 - Andra sidan 
Andra sidan är ett tätortsnära område med befintlig, permanent 
bostadsbebyggelse. Marken, som sluttar ner mot kanalen, utgörs främst av 
lera och silt samt i de högre partierna av morän. Mellan Andra sidan och 
centrala Fagersta ligger Strömsholms kanal. Delar av området är utpekat 
som riksintresse för naturvård och en naturvårdsplan är utarbetad för 
området. Området är i sin helhet mycket värdefullt ur naturvårdssynpunkt, 
med anledning av den rika förekomsten av äldre lövträd med en ovanligt 
stor andel ädellövträd såsom lönn, alm, ask och ek. Lövskogsmiljöer som 
denna är en bristvara och är mycket värdefulla för bl.a. insekter, fåglar och 
vedsvampar. Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård och 
finns upptaget i kulturminnesvårdsprogrammet. Därutöver finns en del 
fornlämningar i området. Av särskilt kulturmiljöintresse finns i området en 
1700-talsherrgård samt arbetar- och tjänstemannabostäder. Anpassning till 
kulturmiljövärdena i området måste ske. Andra sidan ligger vid 
Strömsholms kanal som är av riksintresse för friluftslivet. Elljusspår finns i 
närheten, liksom service i form av t.ex. butiker och skolor. Området ligger 
på gångavstånd till Norra station, där vissa persontåg stannar. Två av 
kommunens huvudvattenledningar passerar genom området. 
 
På östra sidan om Strömsholms kanal ligger ett industriområde. Risk för 
störningar pga. industribuller bör utredas.  
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Området lämpar sig för bostadsbebyggelse och enstaka icke störande 
verksamheter och innebär en utökning/förtätning av den befintliga 
bebyggelsen på Andra sidan. Tillkommande bebyggelse måste lokaliseras 
och utformas med mycket stor hänsyn till den värdefulla kultur- och 
naturmiljön genom detaljplaneläggning. Ny bebyggelse kan anslutas till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ny bebyggelse i området skulle 
ge landsbygdsutveckling genom ett utökat befolkningsunderlag för 
Fagersta kommuns service. Möjlighet till pendling med tåg främjar en 

regional arbetsmarknad och den regionala utvecklingen. Eventuell 
tillkomst av turismfrämjande verksamheter skulle kunna bidra till att 
uppmärksamma kulturarvet i Andra sidans närmaste omgivning. 

 

 

 

 

A2 - Eskiln  
Sjön Eskiln är belägen i närhet till Fagersta tätort vid riksvägarna 66 och 
68. Området utgörs av ett friluftsområde med badplats, anläggning för 
vattenskidåkning och elljusspår. En camping och kolonilotter ligger på var 
sin sida i anslutning till sjön. Marken, som är relativt plan, utgörs av lera 
och silt med inslag av berg. 
 
Strandskyddet möjliggör allmänhetens tillgång till sjön Eskiln vilket är 
avgörande för områdets användning som friluftsområde. Ett mindre sankt 
område innehåller högre naturvärden, vilket bör tas hänsyn till vid 
exploatering. 
 
En kraftledning går genom området vilket kan påverka byggnaders 
placering. Närheten till riksväg 66 och 68 samt till järnvägen kan medföra 
höga bullernivåer samt utgöra en risk vid transport av farligt gods. Dessa 
risker bör utredas innan byggnation kan tillåtas. 
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Området lämpar sig för åtgärder som gynnar friluftsliv, rekreation och 
bitvis småskalig odling såsom kolonilotter. Detta skulle ge ett långsiktigt 
ökat underlag för den service som finns i området (t.ex. camping, 
vattenskidåkning) och i stort även till Fagersta kommun. Exploatering som 
gynnar och utvecklar friluftsliv och turism kan samtidigt stärka 

Enligt Länsstyrelsens granskningsyttrande 
2011-09-02 är området inte förenligt med 7 
kap 18 e § första stycket miljöbalken, 
eftersom kommunen inte har tillräckligt visat 
att området endast har en liten betydelse för 
strandskyddets syften. 
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strandskyddets syften. Området bör till stora delar bevaras oexploaterat 
och tillgängligt för allmänheten. 

A3 - Västanfors södra 
Det utpekade området är beläget söder om Fagersta tätort, mellan Stora 
Aspen och centrala Västanfors och ligger i anslutning till bostadsområdet 
Uggelbo. Marken, som är relativt plan, utgörs av lera och silt samt 
fyllnadsmassor. Av utförd översiktlig geoteknisk utredning framgår att den 
nordvästra delen av området bitvis har dålig bärighet och att en mer 
detaljerad utredning kan komma att krävas vid planering och byggnation. 
Västra delen av området har vissa naturvärden i form av äldre, grova 
lövträd, bl.a. klibbalar och pilar. Vissa friluftsintressen finns, såsom en 
fotbollsplan och ett strövområde. Området ligger dessutom vid 
Strömsholms kanal som är av riksintresse för friluftslivet och 
kulturmiljövården. Tidigare har här funnits en sågverksindustri med 
impregnering varför lämningar efter denna finns kvar och till vilka 
anpassning måste ske. Området ligger på gångavstånd till Fagersta central, 
där persontåg och bussar stannar. En av kommunens 
huvudavloppsledningar skär genom området. 
 
För delar av området finns risk för översvämning (100-årsflöde och 
dimensionerande flöde) liksom markföroreningar, vilka är under utredning 
av länsstyrelsen. Dessa frågor liksom markstabiliteten, närheten till 
kommunens avloppsreningsverk samt dagvattenutsläpp måste utredas mer 
detaljerat i samband med planläggning.  
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Inom området kan åtgärder för olika typer av bebyggelse vara aktuella, 
alltifrån olika former av bostadsbebyggelse, verksamheter och service till 
åtgärder som främjar friluftsliv, rekreation och turism. Vattenområdet kan 
vara lämpligt för småbåtshamn med platser för t.ex. husbåtar. Ny 
bebyggelse kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Området är en utökning av befintlig samlad bebyggelse. Närmast stranden 
bör en mycket väl tilltagen zon lämnas tillgänglig för fri passage för 
allmänheten, i form av t.ex. ett park- eller strövområde. Anpassning måste 
ske till landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövård. Ny 

bebyggelse inom området skulle ge landsbygdsutveckling genom fler 
arbetstillfällen och ett utökat befolkningsunderlag för Västanfors och 
Fagersta kommuns service. En förstärkning med en småbåtshamn kan 
främja turismen i Västanfors genom att få fler båtresenärer att besöka 
området liksom att bosätta sig under längre tid med husbåt. Möjlighet till 
pendling med tåg och buss främjar en regional arbetsmarknad och en 
regional utveckling. 

 

 

 
 

A4 - Norra Sjöhagen 
Norra Sjöhagen ligger vid Stora Aspen, i närhet till riksväg 66. En 
cykelväg sträcker sig till området från Fagersta tätort. Området är beläget 
norr om bostadsområdet Sjöhagen som tidigare var ett renodlat 
fritidshusområde. Marken, som sluttar ner mot vattnet, utgörs av morän 
samt berg med ett tunt eller osammanhängande jordtäcke. Landskapet 
består av barrskog och lövskog på före detta odlingsmark. Värdefulla tallar 
växer längst strandlinjen. I närheten av det utpekade området finns 
fornlämningar. 
 
Området ligger i närhet till riksväg 66 vilket kan ge problem med höga 
bullernivåer. Enligt översvämningskarteringar som gjorts ligger området 
mestadels utanför riskområde för översvämningar, men det bör ändå tas i 
beaktande vid planläggning. 
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Området lämpar sig för bostadsbebyggelse i form av en utökning av det 
befintliga planlagda bostadsområdet. Idag pågår arbetet med upprättandet 
av en detaljplan för området. 
 

Enligt Länsstyrelsens granskningsyttrande 
2011-09-02 är området inte förenligt med 7 
kap 18 e § första stycket miljöbalken, 
eftersom kommunen inte har tillräckligt visat 
att området endast har en liten betydelse för 
strandskyddets syften.
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Ny bebyggelse skulle ge ett utökat ekonomiskt underlag för service i 
kommunen. På sikt kan ett tillräckligt befolkningsunderlag skapas för 
servicefunktioner även i Sjöhagen-området. Med ett ökat 
befolkningsunderlag finns också möjlighet att dra in en busslinje för 
skolskjuts i området. Närheten till service i huvudorten och läget vid 
vattnet gör området attraktivt för bostäder. 
 
Den befintliga bebyggelsen i Sjöhagen är ansluten till kommunalt avlopp. 
Eftersom Stora Aspen har dålig ekologisk status bör inga enskilda avlopp 
tillkomma. En exploatering av området förutsätter att en gemensam VA-
lösning för alla bostäder med koppling till kommunens avloppsreningsverk 
kommer till stånd. Planer finns idag på att ansluta området till det 
kommunala VA-ledningsnätet. 

A5 - Isnäset/Korsbacken 
Isnäset och Korsbacken är belägna mellan riksväg 66 och sjön Stora 
Aspen, ca fem km sydost om Fagersta tätort. Nordväst om området ligger 
Köpmanhamn och Sjöhagen. Den befintliga bebyggelsen är en blandning 
av fritids- och permanentbostäder. Marken, som bitvis sluttar bitvis är 
relativt plan, utgörs om vart annat av lera, morän och andra 
isälvsavlagringar. För området har gjorts en översiktlig geoteknisk 
undersökning som bl.a. redovisar stabilitetsbedömning och 
rekommendation för grundläggning. Landskapet består främst av åkermark 
och granskog. Den västra delen av området har ett större värde både för 
friluftsliv och för naturvård. En välanvänd stig går längs stranden och en 
grillplats med bänkar finns på udden. Närmast stranden växer en äldre, 
lövdominerad skog med bl.a. gamla alar och aspar med bohål. Även en del 
gamla tallar förekommer. Lite längre från stranden är skogen yngre, men 
den rika aspförekomsten gör att skogen har stor potential att inom några 
tiotal år bli biologiskt värdefull. 
 
Närheten till riksväg 66 kan medföra att riktvärden för trafikbuller 
överskrids, vilket bör utredas vidare i samband med planläggning. Enligt 
översvämningskarteringar som gjorts berörs området endast marginellt av 
riskområde för översvämningar, men detta bör ändå tas i beaktande vid 
planläggning.  

 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Området lämpar sig för bostadsbebyggelse i form av en utökning av den 
befintliga bebyggelsen i Sjöhagen och Köpmanhamn. Hänsyn bör tas till 
områdets landskapsbild med inslag av åkermark samt till naturvärden. Då 
Sjöhagen/Köpmanhamn-området redan idag utgör en relativt lång 
exploaterad sträcka bör den tillkommande bebyggelsen lämna funktionella 
stråk för friluftslivets möjlighet till passage genom strandskyddszonen. 
Detta bör utredas inom ramen för en detaljplan. 
 
Eftersom Stora Aspen har dålig ekologisk status bör inga enskilda avlopp 
tillkomma. En exploatering av området förutsätter att en gemensam VA-
lösning även för befintlig bebyggelse kommer till stånd. En gemensam 
ledning bör dras till kommunens avloppspumpstation i Köpmanhamn. 
 
Ny bebyggelse skulle ge ett utökat befolkningsunderlag för Fagersta 
kommuns service, både för t.ex. handel och skolskjuts. På sikt kan ett 
tillräckligt befolkningsunderlag skapas för servicefunktioner även i 
Köpmanhamn-Korsbacken-Isnäset-området. Ett ökat befolkningsunderlag 
kan ge förutsättningar för gemensamma vatten- och avloppslösningar och 
skulle även kunna ge ekonomisk möjlighet till förbättrad infrastruktur, t.ex. 
underhåll av vägar. Möjlighet finns även att förlänga den cykelväg som 
leds från Fagersta tätort till Norra Sjöhagen och vidare in till området. 
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B - SUNDBO/BRANDBO 

B1 - Sundbo Dammsjön 
Sjön är belägen i närheten av Skeppmora, mellan järnvägen och 
Ängelsbergsvägen. Marken, som sluttar i väster, utgörs främst av morän, 
men med ett mindre område torv i östra kanten. I Sundbo Dammsjön 
bedrivs vattenskid- och wakeboardåkning, bland annat av Brinellskolans 
vattenskidprogram. Strandskyddet underlättar allmänhetens tillgång till 
sjön vilket är värdefullt för områdets användning. Sundbo Dammsjön är 
utpekat i naturvårdsprogrammet och intill sjön finns ett område utpekat 
som nyckelbiotop. Stor hänsyn måste tas till dessa aspekter vid 
byggnation. Inga större ingrepp får exempelvis ske i terrängformerna. På 
andra sidan Ängelsbergsvägen ligger ett naturreservat som även är utpekat 
som skyddsvärd statlig skog av Naturvårdsverket. Järnvägen som passerar 
sjön är av riksintresse.  
 
Det kan finnas säkerhetsrisker i området då det ligger i närheten av järnväg 
där farligt gods transporteras. Därtill kan hänsyn eventuellt behöva tas till 
buller från tågtrafiken om bullerkänsligare anläggningar uppförs.  
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning  
Området lämpar sig för åtgärder som gynnar friluftsliv och rekreation. 
Detta skulle ge Sundbo Dammsjön möjlighet att utvecklas och locka fler 
besökare, vilket skulle kunna ge både Fagersta och Ängelsbergs tätorter 
liksom kommunens service ett ökat underlag. Det skulle även upprätthålla 
vattenskidgymnasiets användning av sjön, som idag gynnar kommunen 
och tätorter ekonomiskt. Exploatering som gynnar och utvecklar friluftsliv 
och turism kan därtill stärka strandskyddets syften.  

B2 - Sundbo 
Sundbo utgörs av en halvö mellan Lilla Aspen och Sundbo ström. I 
Sundbo finns permanent- och fritidshusbebyggelse liksom en 
ungdomsvårdsanstalt. Marken, som är relativt plan, utgörs övervägande av 
lera, med inslag av morän och urberg. Det öppna landskapet utgörs av 
åkrar, gräsmark med parkytekaraktär, öppen ruderatmark och småpartier av 

frisk/fuktig lövskog. En kraftledning skär genom området. Del av område 
B2 är utpekad i kulturminnesvårdsprogrammet. 
 
Enligt undersökningar som gjorts berörs främst de lågläntare delarna av 
risk för översvämning. Dessa frågor bör utredas vidare innan byggnation 
kan tillåtas.  
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Området lämpar sig för en mer sammanhängande bostadsbebyggelse i 
form av en utökning och komplettering av den befintliga bebyggelsen i 
Sundbo. Enstaka verksamheter och servicefunktioner kan också tillkomma. 
Ny bebyggelse bör anpassas till landskapsbilden. 
 
Stora Aspen har dålig ekologisk status. Lilla Aspens status är i dagsläget 
god, men har nyligen klassats som dålig. Det är därför av stor vikt att den 
ekologiska statusen inte försämras för sjöarna. En exploatering av området 
förutsätter att en gemensam VA-lösning även för befintlig bebyggelse 
kommer till stånd. En gemensam ledning bör anslutas till kommunens 
avloppsledningsnät via pumpstationen på Sundbohalvön. 
 
Ny bebyggelse skulle ge ett utökat befolkningsunderlag för kommunens 
service och ett ekonomiskt underlag för förbättrad infrastruktur i området, 
t.ex. underhåll av vägar. På sikt kan ett tillräckligt befolkningsunderlag 
skapas för servicefunktioner även i Sundbo. En ökning av befolkningen 
skulle även kunna ge förutsättningar för gemensamma vatten- och 
avloppslösningar. 

B3 - Kapellbacken 
Brandbo utgörs av en halvö mellan Stora och Lilla Aspen. Väg 66 
avgrenas in till den samlade bebyggelsen och de enstaka husen i området. 
Befintlig bebyggelse, med både permanent- och fritidsboende finns i och i 
anslutning till de utpekade områdena. Marken, som är relativt plan, utgörs 
av lera. Landskapet består främst av barrskog, odlingsmark, öppen mark 
samt en del lövskog. I vissa delar finns branta sluttningar och blockig 
terräng. Nordvästra delen av halvön utgörs av ett större sammanhängande 
skogsområde. Område B3 utgörs främst av åkermark. En del av området är 
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utpekat i kulturminnesvårdsprogrammet. I området finns dessutom en 
fornlämning till vilken hänsyn måste tas vid planläggning och byggnation. 
 
Risk finns för översvämningar, varför placering och utformning av 
bebyggelsen måste anpassas till detta. En mer detaljerad bedömning krävs. 
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Området lämpar sig för åtgärder som stödjer turismen längs Strömsholms 
kanalmiljö, främst friluftslivet på vattnet. Detta kan t.ex. ske genom 
uppförande av uthyrningsstugor, småbåtshamn och olika servicefunktioner. 
Det är av stor vikt att den tillkommande bebyggelsen anpassas väl till 
landskapsbilden och att hänsyn tas till den angränsande fornlämningen och 
allmänhetens möjlighet att vistas i området. 
 
Stora Aspen har dålig ekologisk status. Lilla Aspens status är i dagsläget 
god, men har nyligen klassats som dålig. Det är därför av stor vikt att den 
ekologiska statusen inte försämras för sjöarna. En exploatering av området 
förutsätter att en gemensam VA-lösning kommer till stånd. En gemensam 
ledning bör anslutas till kommunens avloppsledningsnät via pumpstationen 
ett par hundra meter västerut. 
 
Ny bebyggelse skulle kunna ge nya servicefunktioner och fler 
arbetstillfällen i området liksom en ökad turism längs Strömsholms 
kanalmiljö. Därtill skulle det ge ett ekonomiskt underlag för förbättrad 
infrastruktur i området, t.ex. underhåll av vägar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt Länsstyrelsens granskningsyttrande 
2011-09-02 är området inte förenligt med 7 
kap 18 e § första stycket miljöbalken. 
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C - ÄNGELSBERG 
Ängelsberg är beläget vid nordöstra delen av Åmänningen och är, vid 
sidan om huvudorten, kommunens största samhälle. Området innefattar 
bostadsbebyggelse, äldre kulturminnesmärkt bebyggelse (inkl. herrgård 
och bruk) samt en badplats och gästhamn. Ängelsberg har en gång i tiden 
haft en väl utbyggd service men har på senare tid förlorat mycket av denna. 
I området finns dock fortfarande viss service kvar bestående av förskola, 
restaurang och sommarkafé. Här finns även ett väl utbyggt vägnät, 
järnvägsspår med station samt busslinje med hållplatser. En stor del av 
Ängelsberg ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Inom Ängelsberg 
finns även områden utpekade som skyddad natur, världsarv, 
byggnadsminnen, nationellt värdefulla vattenmiljöer och riksintresse för 
kulturmiljövård samt områden upptagna i naturvårdsplanen och 
kulturminnesvårdsprogrammet. Av särskilt kulturmiljöintresse är 
herrgårdsmiljön, masugnen, hammarsmedjan, Oljeön samt flera lämningar 
efter hyttor och hammare. Stor hänsyn måste tas till den värdefulla kultur- 
och naturmiljön. Med hänvisning till de höga kulturhistoriska värdena i 
Ängelsbergs tätort bör all ny bebyggelse i områdena C2-C5 tillkomma 
genom detaljplaneläggning. 
 
I Ängelsberg har olika slags industriverksamheter funnits som på många 
ställen efterlämnat potentiellt förorenade markområden. Detta bör tas i 
beaktande vid all exploatering kring Ängelsberg. Eftersom flera av de 
utpekade områdena ligger i närheten av järnvägen kan en riskbedömning 
med avseende på transport av farligt gods bli nödvändig att göra. Därtill 
behöver hänsyn tas till buller från tågtrafiken.  
 
Landsbygdsutveckling i områdena C2-C5 
Åtgärder i Ängelsberg skulle locka fler turister och boende till Ängelsberg. 
Det skulle även stödja natur- och friluftslivet på orten och kring 
Åmänningen samt stärka underlaget för den service som idag finns i 
Ängelsberg och i resten av kommunen. Det skulle även möjliggöra för nya 
verksamheter att etablera sig, med fler arbetstillfällen som följd. Flera av 
områdena ligger på nära avstånd till en busshållplats och till 
järnvägsstationen i Ängelsberg, vilket främjar både en lokal och regional 

arbetsmarknad då människor får lättare att pendla både korta och långa 
avstånd. 
 
En del av Ängelsbergs VA-ledningssystem är kommunalt medan delar 
tillhör olika samfällighetsföreningar. Vattenskyddsområdet påverkar 
markanvändningen för hela norra delen av Ängelsberg. För delområdena 
C2-C5 bör gemensamma VA-lösningar eftersträvas.  
 

C1 - Sjölunda 
Sjölunda är beläget mellan Åmänningens norra strand och järnvägen, med 
ca 2-3 km bilväg till Ängelsberg. Området är lågt exploaterat med fritids- 
och permanentboende. Marken, som är relativt plan, utgörs av morän och 
lera. Landskapet består av lövskog och barrskog på gamla odlingsmarker, 
friska ängar och ruderatmark. Sjölunda ligger vid Strömsholms kanalmiljö 
som är av riksintresse för friluftslivet och kulturmiljövården.  
 
Järnvägen kan medföra att riktvärden för bullernivåer överskrids samt 
utgör en säkerhetsrisk då det går transporter med farligt gods på spåren. 
Dessa frågor bör utredas innan byggnation kan tillåtas. Risk för framför 
allt översvämning, men även ras och skred i området bör utredas vidare.  
 
Föreslagen markanvändning  
Området lämpar sig för komplettering av befintlig bostadsbebyggelse med 
enstaka nya bostadshus och komplementbyggnader, främst med fritidshus. 
För ny bebyggelse är enskilda avlopp med hög skyddsnivå lämpligt. 

C2 - Ängelsberg, västerut 
Marken, som är relativt plan, utgörs av morän. 
 
Föreslagen markanvändning  
Området lämpar sig för olika slags verksamheter (t.ex. handel och icke 
störande småindustri) och är beläget mellan Ängelsbergsvägen och 
järnvägsspåret. Området finns även upptaget i den fördjupade 
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översiktsplanen för Ängelsberg. Gemensam dagvattenhantering bör 
ordnas. 

C3 - Framnäs 
Marken, som sluttar svagt, utgörs av morän och lera. 
 
Föreslagen markanvändning  
Området lämpar sig för enstaka åtgärder som stödjer friluftsliv och 
rekreation i anslutning till badplats och gästhamn. Det kan röra sig om 
enstaka servicefunktioner som stödjer de pågående aktiviteterna badplats 
och båthamn (t.ex. en mindre kiosk för badplatsens behov). De 
friluftsvärden som finns i området är viktiga att värna om, varför endast en 
mycket liten del av området bör bebyggas. 

C4 - Ängelsberg, norrut 
Marken utgörs av morän och lera. I område C4 sluttar marken svagt. 
 
Föreslagen markanvändning  
Området lämpar sig för enstaka åtgärder som stödjer turismen i norra delen 
av Ängelsberg, där det idag finns kulturminnesmärkt bebyggelse och är 
utpekat som världsarv. Stor hänsyn måste tas till kulturvärdena vid 
exploatering av enstaka bebyggelse. För område C4 pågår arbete med att ta 
fram en detaljplan. 

C5 - Ängelsberg, söderut 
Marken, som sluttar relativt kraftigt ner mot järnvägen och Åmänningen, 
utgörs övervägande av morän. 
 
Föreslagen markanvändning  
Området lämpar sig främst för en mer sammanhängande 
bostadsbebyggelse och utgör en förlängning av Ängelsbergs samhälle 
söderut. Delar av området ingår i den fördjupade översiktsplanen över 
Ängelsberg och är utpekat som tillkommande bostäder samt 
rekreationsområde och är delvis detaljplanelagt. Lämpligt inom området 

kan också vara åtgärder för t.ex. verksamheter, turism och friluftsliv. Detta 
bör i så fall utredas genom ett planprogram. 

C6 - Dunshammar 
Dunshammar är beläget öster om sjön Åmänningen, 2-3 km söder om 
Ängelsberg. I området finns samlad bebyggelse och delar av denna är 
planlagd. Till den befintliga bebyggelsen finns ett utbyggt vägnät, med 
närhet till både Ängelsberg och Virsbo. Marken, som sluttar ner mot 
Åmänningen, utgörs av lera med inslag av morän och urberg. Området är 
beläget vid Strömsholms kanal som är av riksintresse för friluftslivet. En 
fornlämning liksom ett område utpekat i bevarandeplanen för 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden ligger i området, till vilka 
hänsyn måste tas. 
 
Enligt översvämningskarteringen som gjorts ligger området utanför risk för 
översvämningar, men det bör ändå tas i beaktande vid planläggning.  
 
Landsbygdsutveckling och föreslagen markanvändning 
Området lämpar sig för enstaka nya bostäder och åtgärder för 
verksamheter, turism och friluftsliv. Hänsyn bör tas till fornlämning och 
landskapsbilden i och i närheten till området. 
 
Ny bebyggelse skulle ge nya arbetstillfällen liksom ett utökat 
befolkningsunderlag för kommunens service, t.ex. i Ängelsberg men också 
på andra sidan kommungränsen i Virsbo. Bebyggelsen skulle även ge 
förutsättningar för gemensamma vatten- och avloppslösningar samt 
ekonomisk möjlighet till förbättrad infrastruktur.  Åtgärder skulle även 
främja turismen kring Ängelsberg med ett ökat antal besökande som följd. 

C7/C8 - Halvarsviken 
Områdena som sträcker sig mellan Vinterrönningen och Halvarsviken är 
belägna längs östra stranden av sjön Åmänningen och söder om 
Dunshammar, ca 4-5 km söder om Ängelsberg vägledes. Vägnätet leder till 
bebyggelseområden som är om 16 respektive ett 30-tal hus. Marken, som 
sluttar svagt, utgörs av morän och lera. Landskapet består mestadels av  
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frisk barrskog av gräs- och örttyp som förr var åker- och hagmark. Mindre 
partier av lövskog finns även i området. 
 
Enligt översvämningskarteringar som gjorts ligger områdena utanför risk 
för översvämningar, men det bör ändå tas i beaktande vid planläggning.   
 
Föreslagen markanvändning  
Området lämpar sig för komplettering av befintlig bostadsbebyggelse med 
enstaka nya bostadshus och komplementbyggnader. I strandremsorna finns 
bitvis värdefull lövskog som bör bevaras. Vid nybebyggelse krävs hög 
skyddsnivå för vatten- och avloppslösningar. Om möjligt bör gemensamma 
lösningar samordnas med befintliga bostäder. Område C8 berörs av 
kulturminnesvårdsprogrammet och bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Stor hänsyn måste tas till natur- och kulturvärdena och anpassning måste 
ske till landskapsbilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. GENOMFÖRANDE AV PLANEN 
Ansvaret för genomförandet av det föreslagna tillägget till översiktsplanen 
är ett delat ansvar mellan många olika intressenter och markägare, där t.ex. 
Kommunen bara är en av dessa. Syftet med det föreslagna tillägget till 
översiktsplanen är att redovisa strategiska områden för ny bebyggelse och 
på så vis öppna för möjligheten att etablera ny bebyggelse inom utpekade 
delar av kommunens strandområden. Det finns inga garantier för att LIS-
områdena kommer att bebyggas inom överskådlig tid. 
 
Nedan följer en sammanställning av vilken aktör som kan vara intresserad 
av att bygga inom respektive LIS-område. I nuläget finns, enligt 
Kommunens kännedom, inte intresse för alla områden men redovisningen 
sammanställer vilken typ av aktör som potentiellt, dvs. om det blir aktuellt, 
kan tänkas vilja bygga. 
 
 

Område Aktör 
A1 Kommunen 
A2 Privat intressent 
A3 Privat intressent, Kommunen 
A4 Kommunen 
A5 Kommunen 

  
B1 Privat intressent 
B2 Privat intressent 
B3 Privat intressent 

  
C1 Privat intressent 
C2 Privat intressent 
C3 Privat intressent 
C4 Privat intressent 
C5 Privat intressent, Kommunen 
C6 Privat intressent 
C7 Privat intressent 
C8 Privat intressent 
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6. FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I GÄLLANDE 
ÖVERSIKTSPLAN  
Kommunen har i gällande översiktsplan för Fagersta kommun pekat ut 
flera områden för framtida bostadsbebyggelse i strandnära lägen. En stor 
del av dessa områden omfattas av strandskyddet. 
Strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken innebär att de behöver 
pekas ut som LIS-områden för att kunna bebyggas. Den analys som nu 
gjorts inom ramen för det tematiska tillägget visar på att 
några av de utpekade områdena på Brandbohalvön och vid Sundbo bör 
utgå. Med utgångspunkt från de kriterier som formulerats i tillägget och 
strandskyddslagstiftningens intentioner, har kommunen bedömt att 
områdena BF3 och BF8 (se kartutdrag ur gällande översiktsplan) inte 
uppfyller ovan ställda krav. De områden som pekas ut som LIS-områden 
på Brandbohalvön och kring Sundbo är områden som idag har befintlig 
bebyggelse, bedöms kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
relativt lätt samt ligger i närheten av kommunikationer.  
 
Ett antagande av det tematiska tillägget med sitt nuvarande innehåll 
innebär med andra ord att områdena BF3 och BF8 tas bort ur 
översiktsplanen och inte kommer att kunna tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse eftersom detta formellt kommer att hindras av 
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18c § Miljöbalken.  
 
BF3 Sundbo ström östra 
Hela södra delen av Sundbo (där BF3 ingår) utgörs av ett öppet landskap 
av åkrar, gräsmark med parkytekaraktär, öppen ruderatmark och småpartier 
av frisk/fuktig lövskog. Inverkan på strandskyddet blir mindre om framtida 
bostadsbebyggelse istället lokaliseras till den nordvästra delen av halvön 
där befintlig bebyggelse redan finns. Infrastruktur såsom vägar och VA 
finns dessutom redan inom nära räckhåll i den nordvästra delen. 
 
 
 
 

 
BF8 Brandbo västra 
Större delen av BF8 utgörs av ett större opåverkat skogsområde i form av 
frisk barrskog med inslag av frisk fuktig lövskog. Södra delen består av 
odlingsmarker. Inverkan på strandskyddet blir mindre om framtida 
bostadsbebyggelse istället lokaliseras till den östra sidan av halvön där 
befintlig bebyggelse redan finns. Infrastruktur såsom vägar och VA finns 
dessutom redan inom nära räckhåll i den östra delen. 
 
 

 
Utdrag ur gällande översiktsplan. Område BF3 och BF8 föreslås tas bort ur 
gällande översiktsplan. 
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7. KONSEKVENSER 
 
Hushållningsbestämmelser 
 
Markens lämplighet enligt kap 3 MB och kap 2 PBL 
Enligt 1 § ”skall mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilket 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”. 
 
I Fagersta finns efterfrågan på sjönära bostadstomter utanför huvudorten, 
varför många LIS-områden har valts utifrån lämpligheten för nya bostäder. 
LIS-områdena ligger nästan alltid i anslutning till redan bebyggda 
områden. Även om många av områdena idag utgörs av oexploaterad 
naturmark tar de oftast inte i anspråk helt opåverkad strand. 
 
Värdefulla områden enligt kap 3 MB  
Enligt 3 kap 2-5 §§ skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga 
områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas 
mot skada. 
 
LIS-områdena berör inte direkt områden enligt nämnda lagtext. Eftersom 
det för flera av LIS-områdena även innebär en förbättring av 
avloppssituationen bedöms den indirekta påverkan på fisket bli positiv vad 
gäller vattenkvaliteten. 
 
Enligt 3 kap 6 § skall områden med värden som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada. Behovet av 
grönområden i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. 
 
LIS-områdena tar inte i anspråk några områden med höga natur- eller 
kulturvärden eller med högt värde för friluftslivet på ett sådant sätt att de 
påverkas negativt. Vissa LIS-områden berör t.ex. områden som nyttjas av 
friluftslivet i stor utsträckning. Syftet med dessa LIS-områden är dock just 

att möjliggöra för åtgärder som främjar rekreation och friluftsliv. Behovet 
av grönområden i närheten av tätorterna anses tillgodosett. 
 
Miljöbalken 3 kap 7-9 §§ handlar om värdefulla ämnen för utvinning och 
samhällsviktiga anläggningar. 
 
Planen berör inte några områden med samhällsviktiga funktioner eller med 
ämnen för utvinning. 
 
Riksintressen enligt kap 3 och 4 MB  
Tredje kapitlet i miljöbalken behandlar även särskilt värdefulla områden 
enligt ovan nämnda avsnitt, så kallade riksintresseområden. Riksintressena 
har ett skärpt skyddskrav och ska därför skyddas mot påtaglig skada.  
 
Ett par delområden berör riksintresse för kulturmiljövården. 
Kulturmiljöintressena bedöms inte påverkas negativt per automatik, men 
vid planläggning eller bygglov kommer hänsyn att behöva tas till nämnda 
värden.  
 
Vattensystemet Kolbäcksån är utpekat som riksintresse både för 
friluftslivet och för kulturmiljövården. Det är också kring detta 
vattensystem som de flesta av LIS-områdena är utpekade. Kommunen gör 
idag bedömningen att intressena inte lider påtaglig skada. 
 
Genom att huvudsakligen redan påverkade områden berörs av LIS-
områdena och genom den restriktivitet som arbetats in i planen bedöms att 
inget riksintresse lider påtaglig skada. Riksintresseområden enligt kap 4 
Miljöbalken berörs inte alls av LIS-områdena. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns idag för bl.a. 
halter av olika ämnen i luften, buller samt för vattenmiljöer. En 
miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön kan anses tåla. Överskrids normen ska 
motverkande åtgärder vidtas.  
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Planen bedöms inte medverka till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 
Stora Aspen har visserligen i dagsläget dålig ekologisk status, varför en 
miljökvalitetsnorm redan kan anses vara överskriden. Planen medger dock 
inga åtgärder (t.ex. nya enskilda avlopp) som medverkar till att statusen 
försämras. Därtill skapar alla LIS-områdena förutsättningar för nya 
gemensamma VA-anläggningar, som bidrar till att förbättra den ekologiska 
statusen i sjösystemet. Det går dock inte fullt ut att bedöma omfattningen 
av åtgärderna inom ramen för detta LIS-tillägg, utan en bedömning måste 
också göras i varje enskilt utbyggnadsprojekt om åtgärden är förenlig med 
miljökvalitetsnormerna. 
 
En del av LIS-områdena ligger i närheten av större befintliga vägar och 
järnvägar, varför risk finns att gällande riktvärden för buller överskrids. 
Nytillkommande bebyggelse inom sådana områden förutsätts dock bli 
placerad och utformad så att gällande riktvärden inte överskrids. Samtidigt 
kan i enstaka fall skyddsåtgärder behöva vidtas för befintlig bebyggelse. 
 
Miljömål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som ska göra 
Sverige mer ekologiskt hållbart. Målen ska vara uppfyllda till år 2025. Det 
tematiska tillägget bedöms inte medföra betydande påverkan på något av 
målen. Här redovisas de för detta tematiska tillägg mest aktuella 
miljömålen. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Ny bebyggelse, oavsett var den tillkommer, bidrar i viss grad till ökad 
energianvändning, trafik och transporter. Då den tillkommande 
bebyggelsen i kommunen är relativt begränsad och främst tillkommer i 
anslutning till befintlig bebyggelse och där tillgång finns till kollektivtrafik 
eller med möjlighet till samåkning bedöms inte miljömålet påverkas 
nämnvärt. 
 
Ingen övergödning 
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. Med 

komplettering/utbyggnad av befintlig bebyggelse skapas förutsättningar för 
gemensamma avloppslösningar som minskar utsläppet av övergödande 
ämnen. Eftersom Stora Aspen har dålig ekologisk status medges primärt 
inte några enskilda avloppslösningar kring sjön.  
 
Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Kring de sjöar som har dålig ekologisk status bör 
enskilda avlopp för ny bebyggelse undvikas så långt det är möjligt. 
Eftersom ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintlig ökar 
möjligheterna för att ordna fler gemensamma vatten- och avloppslösningar. 
Strandavsnitt med värdefulla livsmiljöer har inte tagits i anspråk som LIS-
områden. 
 
Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska bl.a. ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. 
Med fler gemensamma avloppslösningar minskar utsläppet av 
övergödande och skadliga ämnen. 
 
Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. Flera av LIS-områdena finns utpekade i 
skogsmiljö men bedöms inte påverka målet nämnvärt då tillkommande 
bebyggelse är relativ begränsad och ingen värdefull skogsmark tas i 
anspråk. 
 
Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljön bevaras och stärks. Ett fåtal delområden finns 
i odlingsmiljöer, men här ställs samtidigt krav på anpassning till 
landskapsbilden. Möjligheten att bygga i attraktiva lägen på landsbygden 
kan också säkerställa att nya generationer vill ta över ansvaret att bruka 
marken i framtiden. 
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God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Ett ökat 
befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt 
underlag för servicefunktioner som på så vis stärks. Ett attraktivt boende i 
anslutning till befintlig bebyggelse ger bättre förutsättningar för 
utnyttjande av t.ex. infrastruktur i form vägar och kollektivtrafik jämfört 
med ett utspritt boende. 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer ska värnas. LIS-områdena tar inte i 
anspråk utpekade värdefulla områden för växt- och djurliv. Vid utpekandet 
har särskilt stor hänsyn tagits till att bevara goda livsvillkor för växt- och 
djurliv. 

Sociala och ekonomiska konsekvenser 
 
Utbyggnadsalternativ – planen genomförs 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen möjliggör för nya byggnader i 
attraktiva lägen vilket kan ge ökad inflyttning till kommunen. Ökad 
inflyttning leder till ökat skatte- och serviceunderlag. Det skulle även locka 
Fagerstabor att flytta från tätorten till landsbygden, då utbudet av boende i 
attraktiva strandnära lägen ökar. Det tematiska tillägget kan ge möjlighet 
till nya typer av boende och därav en annan typ av landsbygdutveckling än 
som sker i Fagersta kommun idag då fritidsområden kan utvecklas till fast 
boende och eventuellt företagande. Tillägget kan leda till en utökning av 
turism- och rekreationsanläggningar i kommunen vilket bidrar positivt med 
arbetstillfällen, skatteintäkter och underlag för service.  
 
Nya invånare gynnar den sociala strukturen i kommunen och ger ett utökat 
underlag för service så som kollektivtrafik och skolskjuts, vilket 
underlättar boende på landsbygden. Ett ökat lansbygdsboende kan ge 
kommunala kostnader för service, så som hemtjänst och skolskjuts. I 
Fagersta kommun ligger skolorna i tätorten och det är kommunens 

skyldighet att ordna skolskjuts. De flesta av de utpekade LIS-områdena 
ligger i anslutning till befintliga skolskjutsrutter som körs med linjebussar. 
För några få områden, där få nya permanentboenden bedöms tillkomma, 
kommer skolskjuts att ske genom taxiresor. Detta innebär att kommunen 
främst får en ökad kostnad för busskort till skoleleverna, men att det dyrare 
alternativet – taxiresor – undviks i stor utsträckning. Diskussioner har förts 
med utbildningsförvaltningen om detta. 
 
På sikt stärks den kommunala ekonomin av att fler bor i kommunen. 
Förutsättningarna för en god kommunal service i hela kommunen ökar. Ett 
ökat landsbygdsboende kan underhålla och förstärka underlaget för service 
så som kollektivtrafik, handel och turism. Kollektivtrafiken går idag på de 
mest trafikerade vägarna runt Fagersta och med ett utökat underlag kan det 
bli fler rutter i framtiden. Där kollektiva transporter saknas eller är 
begränsade påverkas ungdomars, äldres och kvinnors rörlighet i störst 
utsträckning. Upprätthållande av kollektivtrafiken ger därför en social 
trygghet. Utbyggnad av LIS-områdena kan ge ekonomisk möjlighet att 
förbättra bristfällig infrastruktur och ordna gemensamma vatten- och 
avloppslösningar där det idag finns enskilda lösningar. En utbyggnad av 
cykelvägar skulle kunna ske till de mer tätortsnära områdena, vilket skulle 
verka positivt på cykelpendlingen. 
 
Då det tematiska tillägget är en del av översiktsplanen kommer berörda 
intresseföreningar, organisationer och allmänhet få lämna synpunkter 
under samråd och utställning och förhoppningsvis känna delaktighet i LIS-
arbetet. 
 
Nollalternativ – planen genomförs inte 
Nollalternativet innebär sannolikt att landsbygdsutvecklingen avstannar. 
Fagerstas folkmängd har under det senaste decenniet varit relativt stabil. 
Om så sker även i framtiden innebär det att det inte blir några stora sociala 
och ekonomiska konsekvenser. Nollalternativet innebär oförändrat 
ekonomiskt läge för Fagersta kommun, möjligtvis att kommunen tappar 
invånare och skatteintäkter även om en del flyttningsrörelser sker inom 
kommunen. De strandnära områden som kan bebyggas utan 
landsbygdsutveckling som särskilt skäl kan komma att bli mer populära 
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och därav hårdare exploaterade än vad som föreslås i det tematiska 
tillägget. 
 
Underlaget för service så som kollektivtrafik, handel och turism kommer 
att vara oförändrad, vilket inte kommer att leda till någon ytterligare 
landsbygdsutveckling för kommunen. I de områden där det finns 
samhällelig service finns risk för att den försvinner helt eller blir sämre. 
Kollektivtrafiken kommer troligen att vara oförändrad med risk för 
nedskärning. Den ekonomiska vinningen som skulle leda till förbättring av 
bristfällig infrastruktur och att ordna gemensamma vatten- och 
avloppslösningar kommer inte att ske i lika stor utsträckning. Ett 
oförändrat landsbygdsboende ger inga ökade kostnader för kommunens 
service, så som hemtjänst och annan service. 
 
Översvämningar, ras, skred och transport av farligt gods 
Generellt är markstabiliteten god i de områden där marken utgörs av morän 
eller berg. Mark som sluttar kraftigare och utgörs av lera och silt är oftast 
geotekniska riskområden, vilka bör utredas mer detaljerat inför 
byggnation. Flacka områden bestående av lera kan innebära god stabilitet 
beroende på typ av planerad bebyggelse, men bör ändå utredas närmare 
inför byggnation. Flera LIS-områden innefattar både partier med lera och 
morän, varför det kan få stor betydelse för stabiliteten vilken del av 
området som bebyggs.  
 
Flera av de utpekade LIS-områdena ligger i närheten av järnvägar med 
transporter av farligt gods. Likaså berörs några få områden av risk för 
översvämningar eller att en större kraftledning skär genom området. I 
redovisningen av områdena omnämns de hälso- och säkerhetsaspekter som 
är aktuella för respektive område. Vidare utredningar med avseende på 
t.ex. geoteknik, ras- och skred, översvämningar, transporter av farligt gods 
samt närhet till kraftledningar bör lämpligen göras i samband med att ett 
område detaljplaneläggs. Om ingen detaljplan krävs för en viss åtgärd får 
istället krav på vidare utredningar ställas vid bygglovshandläggningen. 
 
 

7.1 Samlad bedömning av påverkan på strandskyddets 
syften 
En utbyggnad av föreslagna LIS-områden medför vissa effekter på den 
allemansrättsliga tillgängligheten och på villkoren för djur- och växtliv. De 
flesta LIS-områdena har pekats ut kring sjösystemet Åmänningen-Stora 
och Lilla Aspen (Kolbäcksån) som är av riksintresse för friluftslivet och 
kulturmiljövården. En avvägning måste göras för att säkerställa att 
strandskyddets syften fortfarande upprätthålls liksom att riksintressena 
skyddas mot påtaglig skada. 

En redovisning (se kartorna Tillgänglighet av stränder kring Strömsholms 
kanalmiljö) har gjorts av otillgängliga och potentiellt tillgängliga stränder 
samt viktiga punkter för rekreation och friluftsliv kring de delar av 
sjösystemet som berörs av de båda riskintressena. Redovisningen baseras 
på platsbesök i de områden som utretts för LIS, ortofoton, övrigt 
kartmaterial med fastighetsuppgifter samt den strandinventering som 
tidigare gjorts för Åmänningen och Stora/Lilla Aspen. Kartan redovisar 
kvantiteten (mängden) tillgänglig/otillgänglig strand samt särskilt viktiga 
strandområden för rekreation/friluftslivet. Tillgängligheten ska tolkas som 
möjligheten för allmänheten att beträda ett visst strandområde från land 
och/eller vattnet. Befintlig bebyggelse nära stranden liksom vissa 
järnvägsbankar har klassats som otillgängliga. 

Under samrådet hämtades synpunkter in från bl.a. allmänheten, föreningar 
och boende om vilka strandområden som är särskilt viktiga för utövandet 
av friluftsliv och rekreation liksom vilka stränder som upplevs 
tillgängliga/otillgängliga. Redovisningen reviderades därefter utifrån 
inkomna synpunkter. Ambitionen har varit att få fram ett underlag som 
både visar de kvantitativa och kvalitativa aspekterna av stränderna och 
nyttjandet av dessa. 

Hur fri passage (enligt 7 kap 18f § Miljöbalken) kommer att säkerställas 
kring varje enskilt LIS-område redovisas inte i detta tematiska tillägg. Det 
är en fråga som bör prövas i det enskilda detaljplane- eller 
bygglovsärendet. För vissa LIS-områden är detta en av de mest 
betydelsefulla aspekterna att lösa för att överhuvudtaget kunna bygga där. 
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Områden med höga värden för djur- och växtliv har undantagits från att 
pekas ut som LIS-område. Vissa LIS-områden berör områden med relativt 
hög allemansrättslig tillgänglighet. De allemansrättsliga värdena ska i 
sådana områden ändå tillgodoses om byggnation ska kunna medges.  

Kvantitativa aspekter 
Enligt SCB finns det totalt 278 km strand i kommunen, räknat inklusive 
alla öar. Redovisningen i detta tematiska tillägg fokuserar, som tidigare 
nämnt, på Strömsholms kanalmiljö och den del av sjösystemet som berörs 
av de två riksintressena – en total strandsträcka på ca 131 km (se tabell 
nedan). Av denna sträcka är ca 104 km tillgänglig för allmänheten, varav 
ca 10 km anses vara särskilt betydelsefulla för utövandet av friluftsliv och 
rekreation. Resterande sträcka är redan idag otillgänglig för allmänheten 
pga. t.ex. bostäder och övrig bebyggelse nära vattnet.  
 
Stränder idag Längd (km) 

Viktiga stränder 10,2 

Tillgängliga 93,6 

Otillgängliga 27,5 

Summa 131,3 

 

Utöver den strandsträcka som idag är otillgänglig för allmänheten (ca 27,5 
km) tar föreslagna LIS-områden i anspråk ytterligare ca 4,7 km (se tabell 
nedan). Betydande delar av LIS-områdena sammanfaller med de redan 
idag ianspråktagna strandområdena och tar på så vis relativt lite ”ny 
strand” i anspråk. I de 4,7 km ingår även område C3 där LIS-området 
endast medger enstaka åtgärder i mycket liten omfattning endast för att 
stödja friluftsliv och rekreation i området, t.ex. de nuvarande funktionerna 
badplats och småbåtshamn. Området får inte i någon utsträckning göras 
otillgängligt för allmänheten.  

 

LIS-områden Längd (km) 

LIS-stränder (stränder som 
idag är tillgängliga/viktiga och 
som berörs av LIS-områden) 

varav område C3 som ej får 
göras otillgängligt för 
allmänheten 

4,7 

 

 

0,9 

 

De föreslagna LIS-områdena upptar ca 3,6 procent strand av den totala 
strandsträckan och ca 4,5 procent av de stränder som idag är tillgängliga 
för allmänheten (se tabell nedan). Tillsammans med redan otillgänglig 
strand upptar LIS-områdena ca 24,5 procent av den totala strandlängden. 

 
Jämförelser Längd (km) Andel (%) 

LIS-stränder i jmf med all 
strand  

4,7 av 131,3 3,6 

LIS-stränder i jmf med idag 
tillgänglig strand (inkl. viktig 
strand) 

4,7 av 103,8 4,5 

LIS-stränder och idag 
otillgänglig strand i jmf med all 
strand 

32,2 av 131,3 24,5 
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Kvalitativa aspekter 
Av kartan Tillgänglighet av stränder kring Strömsholms kanalmiljö 
framgår vilka områden som allmänheten har pekat ut som särskilt 
betydelsefulla för friluftsliv/rekreation. Det rör sig om allt från stränder i 
närheten av Fagersta tätort och mindre naturområden i bostadsområden 
utanför tätorten till välanvända badplatser i kommunen och stränder i 
Ängelsbergs övärld. 

De LIS-områden som har pekats ut i närheten av Fagersta tätort är få till 
antalet och är av sådan karaktär att de kan anses påverka strandskyddets 
syften i mycket låg grad. Område A1 (Andra sidan) är till stor del ett redan 
bebyggt bostadsområde. Detaljplanering kommer att ta hänsyn till 
allmänhetens tillgänglighet i området liksom till kultur- och naturvärdena. 
Område A2 (Eskiln) är lämpligt endast för åtgärder som stödjer friluftsliv 
och rekreation. Området kommer i övervägande delar att behålla sin 
karaktär som ett lågexploaterat friluftsområde med goda livsvillkor för 
växt- och djurliv. Ny bebyggelse inom område A3 placeras främst på 
vattnet samt långt ifrån strandlinjen på land, näst intill utanför 
strandskyddet. Som framgår av redovisningen av området ska 
friluftsvärdena prioriteras. Inget av LIS-områdena nära Fagersta tätort 
sammanfaller med de områden som allmänheten under samrådet pekade ut 
som särskilt viktiga för friluftsliv och rekreation.  

Sammanfattande bedömning 
Av tabellerna ovan framgår att LIS-områdena ianspråktar en relativt liten 
del av kommunens totala strandlängd. Flera av områdena är samtidigt av 
en sådan karaktär att allmänheten fortfarande har möjlighet att idka vissa 
typer av friluftsliv i delar av områdena, om än med vissa begränsningar. 
Flera av LIS-områdena kommer dessutom att möjliggöra större eller 
mindre gröna passager inom området, utöver den lagstadgade fria passagen 
närmast strandlinjen. Hur dessa gröna passager ska tillgodoses kommer att 
preciseras i program- och/eller detaljplanehandlingar. 
 
Kommunen bedömer utifrån de förutsättningar som är kända idag att 
riksintressena för friluftsliv och kulturmiljövård påverkas i liten 

utsträckning genom det tematiska tillägget. Strandskyddets syften bedöms 
kunna upprätthållas även i fortsättningen. 
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7.2 Behovsbedömning 
Översiktsplaner ska generellt alltid miljöbedömas enligt 4§ MKB-
förordningen, eftersom de möjliggör verksamheter som kan medföra 
betydande miljöpåverkan. Dock är effekterna av detta tematiska tillägg 
mycket mer begränsade än för kommuntäckande översiktsplaner. För 
planer som rör små områden på lokal nivå och för mindre ändringar av 
planer, ska behovet av miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, så 
kallad behovsbedömning. Detta tematiska tillägg till översiktsplanen berör 
hela kommunen, men de enskilda områdena är små och effekterna 
begränsade. 
 
Behovsbedömningen ska avgöra om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen ska göras enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen. Av dessa kriterier 
framgår att ju mer detaljerad och styrande en plan är, desto mer påverkar 
den genomförandet och behovet av en miljöbedömning. Det tematiska 
tillägget ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” är inte hårt styrande, 
utan lämnar öppet för utveckling av många områden. Ett annat kriterium är 
om planen kan förväntas orsaka eller öka miljöproblem och sannolikheten 
för att olika typer av miljöpåverkan ska inträffa. Genomförandet av planen 
innebär möjligheter till nybyggnation på flera platser och möjligheter till 
utvidgning av ett fåtal verksamheter. Den tillkommande 
bostadsbebyggelsen förväntas inte bli så omfattande att det orsakar 
miljöproblem. De verksamheter som berörs är framförallt mindre turism- 
och rekreationsanläggningar, vilka bedöms ha låg miljöpåverkan. 
Sammantaget bedöms inte planen orsaka betydande miljöpåverkan. 
 
Konsekvenserna av en översiktsplan ska framgå tydligt, enligt Plan- och 
bygglagen. Om analysen av konsekvenserna visar på att planen kan 
medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras, som ska 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. De miljökonsekvenser 
som kan uppstå är översiktligt analyserade i detta kapitel och anses inte i 
detta skede vara så betydande att någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver upprättas. I samband med upprättande av enskilda 
detaljplaner för t.ex. ett tillkommande bostadsområde eller en verksamhet 

får en ny bedömning göras om åtgärden kan riskera att leda till en 
betydande miljöpåverkan. 
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