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FÖRORD
Hällefors Kommun är en typisk Bergslagskommun med ett sjörikt och kuperat skogslandskap, med 
vildmarken som främsta kännetecken. Hällefors grundar sig på en historia av silverbrytning, men 
utvecklade sig senare till en traditionell bruksort, där järntillverkning, bergsbruk och skogsbruk har 
spelat stor roll under generationer.

Med respekt för vår historia, ska vi stärka och utveckla våra kunskaper och näringar och skapa sys-
selsättning och framtidsutsikt med grund i ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveck-
ling.
 
Människor ska välja att bo i Hällefors Kommun, då vi är en kommun som erbjuder livskvalitet i form av 
närhet, sammanhang och trygghet.

Den idag gällande översiktsplanen för Hällefors Kommun, antogs 1990. Delar av planen revidera-
des 1994. En aktuell översiktsplan är en förutsättning för att stärka och utveckla Hällefors Kommun 
vidare. Vår nya översiktsplan, ger oss de redskap som gör det möjligt att värna historien, möta framti-
dens utmaningar och skapa nya förutsättningar för Hällefors Kommuns fortsatta utveckling.

Annahelena Jernberg, kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING 

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen 
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen kan ses som ett 
instrument för konfliktlösning genom att den ut-
gör dels en överenskommelse mellan staten och 
kommunen om de allmänna intressen som ska 
beaktas vid planering och byggande, dels en 
vägledning för plan- och bygglovshanteringen 
även om den inte är juridiskt bindande.

Översiktsplanen ska också vara ett politiskt 
handlingsprogram för utvecklingen i kommunen 
under de närmaste 10-15 åren. I det avseen-
det redovisar kommunen sina bedömningar 
om kommunikationer, natur- och kulturmiljöer, 
rekreation och friluftsliv, teknisk försörjning samt 
miljö, hälsa och säkerhet – och naturligtvis 
också lämpliga områden för bostäder och verk-
samheter. Resonemangen sammanfattas i kart-
bilden på sidan 5 och i följande kommentarer. 

Med sitt läge i nordvästra delen av Örebro län 
är Hällefors kommun en del av Bergslagen och 
har därmed en stark tradition av bergsbruk och 
skogsbruk. Först med det framväxande bergs-
bruket från mitten av 1500-talet etablerade sig 
nybyggare österifrån i Hällefors orörda ödemark. 
När bergsnäringen utvecklades mot en industri-
ell form blev kommunen en bruksbygd. 

Fram till början på 1960-talet skedde en industri-
ell tillväxt och kommunen hade då drygt 12000 
invånare. Med metallindustrins strukturomvand-
ling följde därefter en befolkningsminskning som 
fortsatt till dagens ca 7000 personer. En bidra-
gande orsak till detta är avståndet till tillväxt-
bältet i Mälardalen och dess förlängning längs 
europavägarna och de öst-västliga järnvägarna. 

Tillkomsten av Restaurang- och hotellhögskolan 
i Grythyttan har till en del bromsat den negativa 
utvecklingen. För en reell återhämtning fordras 

emellertid ett tillskott av näringsverksamheter. 
Detta är möjligt bara om kommunen kan erbjuda 
goda villkor för nyetablering, främst genom en 
förstärkt kommersiell och kommunal service 
samt om marktillgång för boende och verksam-
heter.  

I utvecklingsstrategin är tätorterna Hällefors och 
Grythyttan en grundläggande resurs. Där finns 
majoriteten av kommunens bostäder och verk-
samheter och Hällefors är kommunens service-
centrum beträffande både offentlig och kommer-
siell service.

Bergslagsbanan (och de större vägarna i kom-
munen -- riksväg 63, samt länsvägarna 244, 
205 och 767) – utgör viktiga transportsamband i 
utvecklingsstrategin. Goda kommunikationer är 
viktiga såväl för lokala näringar som för möjlig-
heterna att nå arbetsplatser i tillväxtbältet. 

Genom att i huvudsak koncentrera samhällsut-
vecklingen inom kommunen till redan bebyggda 
områden kan befintliga kommunikationer och 
teknisk försörjning användas, samtidigt som un-
derlaget för kollektivtrafik, service och verksam-
heter förstärks. Kommunala satsningar på gång- 
och cykelvägar inom tätorterna bidrar också till 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Införandet av s.k. LIS-områden (landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) erbjuder också 
möjligheter till nyetablering. Syftet med LIS är 
att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen på landsbygden genom att peka ut 
intressanta områden som kommunen bedömer 
kunna undantas från strandskyddsreglerna. 

I utvecklingsstrategin ingår ett antal LIS-områ-
den. Valet av dessa utgår från infrastrukturen 
och anslutningen till befintlig bebyggelse. Sam-
mantaget blir det fråga om ett antal utvecklings-
stråk med möjligheter att förstärka kommunens 
attraktionskraft. 
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PLANFÖRSLAG MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA

Beskrivning av användningarna finns på s. 31
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LÄSANVISNINGAR
 
Översiktsplanen är indelad i sju kapitel. I kapitlet 
Inledning beskrivs översiktsplanens bakgrund 
och syfte, planprocessen samt tidsplanen.

Kapitlet Vision innefattar kommunens vision och 
inriktningsmål vilka anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 
kommunen.

Kapitlet Kommunen beskriver kortfattat kommu-
nens historia och utveckling.

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

Kapitlet Styrdokument innefattar relevanta natio-
nella, regionala och kommunala mål, planer
och program av betydelse för kommunen och
översiktsplanen.

Kapitlet Planförslag redovisar de slutliga av-
vägningarna och ställningstagandena mellan 
olika allmänna och enskilda intressen. Här ges 
vägledning för beslut om användningen av mark 
och vattenområden samt hur den bebyggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

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

Bilagor

Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) 

Bilaga 3 Översiktlig naturvärdesbedömning, LIS-
områden i Hällefors kommun

Bilaga 4 Utlåtande ÖP/LIS

Bilaga 5 Länsstyrelsens granskningsyttrrande

De delar av LIS-områden som Länsstyrelsen 
och kommunen inte är överens om är marke-
rade och beskrivna i LIS-tillägget.

Länsstyrelsens granskningsyttrande ska läsas 
tillsammans med planhandlingen.

FÖRKORTNINGAR
 
Följande förkortningar förekommer i 
översiktsplanen:

DP   Detaljplan

FÖP  Fördjupning av översiktsplan 

KML  Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS  Landsbygdsutveckling i strand
  nära lägen

LIS-områden Område för landsbygdsutveckling 
  i strandnära lägen

MB  Miljöbalken (1998:808)

MKB  Miljökvalitetsbeskrivning

MKN  Miljökvalitetsnormer

OB  Områdesbestämmelser

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900)

TÖP  Tillägg till översiktsplanen

ÖP   Översiktsplan
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1. INLEDNING
 
Hällefors kommun beslutade 2015-09-15 att 
revidera sin översiktsplan från år 1990. Den gäl-
lande översiktsplanen består av tre delar, Del 1 
Bakgrund, Utvecklingsmöjligheter, Grunddragen 
i mark- och vattenanvändningen, planerings-
underlag och bilagor (1990), Del 2 Naturplan 
(1994) samt Del 3 Bebyggelse (1990) och gäller 
till dess att den nu aktuella översiktsplanen vin-
ner laga kraft.

Till den gällande översiktsplanen finns tre för-
djupningar av översiktsplanen (FÖP).

• Hällefors centrum, områdesplan 1977, 
antagen som en FÖP 1990.

• Översiktlig planering av fritidsbebyggelse 
1979, antagen som FÖP 1990.

• Fördjupad översiktsplan för Grythyttan, 1994

Även dessa gäller till dess att den nu aktuella 
översiktsplanen vinner laga kraft. 

1.1 Bakgrund
Varje kommun ska enligt Plan och Bygglagen 
(PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
ska vara både strategisk och vägledande för 
kommunal planering och samhällsbyggnad. Den 
ska dels ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda 
konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vat-
tenanvändning. 

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

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

intressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.

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

vändningen av mark- och vattenområden,
• kommunens syn på hur den byggda miljön
• ska användas, utvecklas och bevaras, hur 

kommunen avser att tillgodose de redovisa-
de riksintressena och följa gällande miljö-
kvalitetsnormer,

• hur kommunen i den fysiska planeringen av-
ser att ta hänsyn till och samordna översikts-
planen med relevanta nationella och regio-
nala mål, planer och program av betydelse 
för en hållbar utveckling inom kommunen,

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

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

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

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

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

Den idag gällande översiktsplanen för Hällefors 
antogs 1990. Delar av planen reviderades 1994 
men sedan dess har ingen revidering av doku-
mentet genomförts. En aktuell översiktsplan är 
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1.2 Syfte
Översiktsplanen har dagens befolkningsutveck-
ling som utgångspunkt för att skapa riktlinjer för 
kommande planering. Planen ska skapa förut-
sättningar för en hållbar utveckling av Hällefors 
kommun genom att hänvisa olika typer av mark-
användning till de platser som är bäst lämpade. 

Planen ska bland annat utreda framtida bo-
stads- och verksamhetsområden, lokalisera vär-
defulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig 
utvidgning av industrimark samt utveckling av 
kommunens tätorter och landsbygden. 

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

1.3 Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen
mot varandra i en demokratisk process samti-
digt som enskildas rättigheter beaktas. Innan
kommunen antar en översiktsplan ska kommu-
nen, enligt PBL, samråda med myndigheter,
kommuner och andra som är berörda samt
ställa ut planförslaget och låta det granskas.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda
kommuner, andra myndigheter, kommunens
invånare och sammanslutningar samt enskilda

i övrigt som har ett väsentligt intresse av plan-
förslaget ges möjlighet att lämna synpunkter
på planförslaget. 

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunk-
ter, och eventuella förändringar av planförslaget 
till följd av dessa, i en samrådsredogörelse.

Efter eventuella förändringar av planförslaget
ska kommunen ställa ut planförslaget under
minst två månader. Utställningen utgör ytterli-
gare ett tillfälle för myndigheter, kommunens
invånare m.fl. att lämna synpunkter på planför-
slaget och eventuella förändringar av det som
har gjorts sedan samrådet. Efter utställningen
sammanställas inkomna synpunkter och redovi-
sas eventuella förändringar av planförslaget
som synpunkterna har föranlett i ett utlåtande.

Planförslaget kan med hjälp av de inkomna
synpunkterna komma att revideras igen och en
antagandehandling arbetas fram. Om planför-
slaget ändras väsentligt efter utställningen ska
dock kommunen ställa ut planförslaget på nytt.

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

1.4 Medborgardialog
Kommunens invånare har kunskaper och syn-
punkter som är värdefulla i planarbetet. Under 
framtagandet av översiktsplanen, innan samrå-
det, har kommunens invånare getts möjlighet att
lämna synpunkter vid olika tillfällen under pe-
rioden 25 januari - 2 mars 2016, bl a i samband 

en förutsättning för att kunna arbeta vidare med 
andra planeringsunderlag exempelvis LIS- och 
vindbruksplaner. 

Med utgångpunkt i att mycket av planeringun-
derlaget samt lagstiftningen har uppdaterats och 
förändrats exempelvis gällande tillkommande 
naturreservat, inventering av värdefull natur, 
strandskyddsriktlinjer, ökade kunskaper om 
påverkan av buller från väg- och spårtrafik samt 
riskavstånd till vägar och verksamheter, behöver 
översiktsplanen uppdateras.
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med en rad mötestillfällen.

Dessutom erbjöds studerande vid Hällefors folk-
högskola samt Universitetet i Grythyttan möjlig-
het att lämna synpunkter under hösten/vintern 
2016.

I arbetet med att ta fram en översiktsplan för 
Hällefors kommun har folkhälsoteamet i norra 
Örebro län funnits med som en resurs gällande 
det sociala perspektivet och en utökad medbor-
gardialog.

Sammanlagt samlades synpunkter in som rör:
• strandnära boende
• rekreation
• vägar och tågtrafik
• gång- och cykelvägar
• pendling, hållbart resande
• levande tätorter
• tillgänglighet
• grönområden
• handel
• trygghet
• utveckling av campus Hällefors/Grythyttan
• utveckla näringslivet
• vindkraft
• närproducerad mat
• utveckla de gröna näringarna
• naturturism/fisketurism
• fiberutbyggnad

.... och mycket mer därtill.

Dialogträffar ägde rum vid följande tillfällen:
• Dialogmöte ”Hur ekologiskt kan Hällefors 

vara?”, 2016-01-25.
• Dialogmöte, 2016-02-03
• Dialogmöte i Hjulsjö, ”Framtiden i Hjulsjö”, 

2016-02-08
• Dialogmöte i Grythyttan, 2016-02-10

Synpunkterna har följt med in i arbetet med att 
ta fram planförslaget och på så vis har många 
kunnat bidra till att bygga upp de förslag som är 

en del av översiktsplanen och LIS-tillägget.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 
den 28 april och 4 augusti 2017 och ett revide-
rat planförslag har varit ute på utställning under 
perioden 11 december 2017 - 18 februari 2018.
Planförslaget fanns då tillgängligt på Hällefors 
bibliotek, Grythyttan bibliotek, Hällefors kom-
munhus, Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Lindesberg samt på www.hellefors.se och www.
bmb.se/aktuellaplanarbeten. 

Den 21 juni 2017 hölls ett öppethusmöte på Häl-
lefors bibliotek. 

1.5 Tidsplan
- Samråd april 2017 - augusti 2017
- Utställning december 2017 - februari 2018
- Antagande av kommunfullmäktige april 2018
- Laga kraft maj 2018 

2. VISION
Med respekt för Bergslagens skogs- och järn-
bruk stärker och utvecklar vi kunskaper och nä-
ringar som skapar sysselsättning och framtids-
utsikter i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar samhällsutveckling.

Människor väljer att bo i Hällefors då vi som liten 
kommun erbjuder livskvalitet i form av närhet, 
sammanhang och trygghet.

2.1 Inriktningsmål
Utifrån det perspektiv som visionen målar upp 
ska översiktsplanen:
• Försvara och stärka våra näringar och livs-

miljöer
• Möjliggöra en utveckling av infrastruktur och 

sysselsättning
• Säkra en god hushållning med naturresurser
• Trygga minnena av tidigare generationers 

förhållanden

EKO kommun
Hällefors kommun är en ekokommun och är 
medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner 
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(SEKOM). I SEKOM verkar Hällefors kommun 
tillsammans med många andra kommuner för 
att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle 
utifrån en ekologisk grundsyn. 

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild 
och föregångare för landets övriga kommuner 
i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. 
Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbil-
dare, pådrivare, dvs en tydlig lokal röst i miljö-
politiken, samt en kunskapsförmedlare av goda 
lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte 
mellan lokala aktörer nationellt och internatio-
nellt.

Fyra hållbarhetsprinciper utgör ramen för 
det hållbara samhället och föreningens verk-
samhet:

I ett hållbar samhälle utsätt inte naturen för sys-
tematisk....
•  ... koncentrationsökning av ämnen från 

berggrunden (T ex fossilt kol, olja och me-
taller)

• ... koncentration av ämnen från samhällets 
produktion (T ex kväveoxider, freoner och 
hormonliknande ämnen)

• ... undanträngning med fysiska metoder (T 
ex storskaliga kalhyggen och överfiskning)

Och i det samhället hindras inte människor sys-
tematiskt...

• ... från att tillgodose sina behov (T ex via 
missbruk av politisk makt och ekonomisk 
makt)

(SEKOM, 2017)

3. KOMMUNEN
Hällefors kommun ligger i norra delen av Öre-
bro län. Riksväg 63 genomkorsar kommunen i 
öst-västlig riktning och länsväg 205 och 244 når 
Grythyttan söderifrån. Kommunen genomkorsas 
även av tågförbindelsen Bergslagsbanan som 
sammanbinder kommunen med Gävle i nordost 
och Kil i sydväst. 
 
Avståndet från Hällefors till Ludvika är ca 80 km, 
till Örebro ca 80 km och till Karlstad ca 90 km.

Ytmässigt utgör Hällefors en medelstor kommun 
i Örebro län. Kommunen är ca 6 mil från norr till 
söder och ca tre mil från öst till väst, landarealen 
är ca 1150 kvadratkilometer.

Hällefors kommun, så som den ser ut idag, 
bildades år 1971 genom en ombildning av Häl-
lefors köping som tidigare bestod av Grythyttans 
landskommun och Hjulsjö församling.
 
3.1 Historik
Hällefors är en typisk Bergslagskommun med 
ett sjörikt kuperat skogslandskap som främ-
sta kännetecken. Öppen jordbruksmark finns 
endast i liten utstreckning. Hällefors grundades 
först som ett silververk, men blev senare ett 
traditionellt järnbruk. Huvudnäringen har i långa 
tider varit bergsbruk och järnframställning. Till 
gruvorna och hyttorna hörde också ett intensivt 
uttnyttjande av skogen. I senare tid har bergs-
bruket upphört och näringen har koncentrerats 
till järn- och skogsbruk med Ovako Steel i Häl-
lefors som största arbetsplats.

Permanent bosättning skedde först under 
medeltiden, varvid bosättningarna följde vat-
tenvägarna. De äldsta hyttorna i kommunen 
torde stamma från tidigt 1400-tal och var be-
lägna i kommunens södra delar, medan de 
skogrika områdena i norr var obefolkade långt 
in på 1500-talet. En verklig kolonisering och 
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uppodling av de norra kommundelarna ägde 
rum först med den finska invandringen i början 
av 1600-talet. Under denna tidsepok brukades 
skogen av svedjefinskar som var temporärt 
bosatta i Hällefors. När skogen var brukad reste 
det finska folket vidare till nästa skog.

Ett karaktärsdrag i kommunen är att när de från 
den finska riksdelen invandrade blev bofasta la 
de gärna sina gårdar i höjdläge med vid utblick 
över odlingsmark och sjöar, så kallat Finnläge. 
Det finns fortfarande spår av finskt byggnads-
skick i äldre träbebyggelse inom kommunen. 
Den äldre bebyggelsen har också präglats av 
Bergslagens byggnadsskick i form av Bergs-
mansgårdar och inte minst de karaktäristiska 
Bergslagskyrkorna i timmer.

Den äldsta näringsgrenen i Hälleforsbygden 
är fiske. Norrälgen, Sörälgen,Torrvarpen, Hög-
sjöarna, Gränsjön, Sandsjön och Sävsjön är 
några exempel på sjöar som var rika på sik, lax, 
aborre, lax, gädda och mört.

I Hällefors fanns industri-, skogs-, och jordbruks-
företag där det fanns en tydlig arbetsdelning 
mellan de yrkeskunniga smederna, landbönder 
och torpare. Det moderna järn- och stålverket 
gav arbete åt mindre kvalificerad arbetskraft 
samtidigt som företaget blev allt mindre bero-
ende av bönderna i lokalsamhället.

I Bergslagen kom jordbruket i andra hand. Bra 
odlingsjord var inte alls lika viktigt som närheten 
till rinnande vatten, som behövdes för att ge 
kraft åt masugnens stora blåsbälgar. Bergsmän-
nen och deras familjer skötte jordbruket vid 
sidan om järntillverkningen. Om matförrådet från 
de egna odlingarna inte räckte till kunde famil-
jerna komplettera med inkomsterna från järnet. 
Dragdjuren som behövdes vid alla transporter 
av järn, malm och kol, krävde stora mängder hö 
till vinterfoder. Andelen ängsmark var därför ofta 
mycket större i Bergslagen än i de renodlade 

jordbruksbygderna.

Krokbornsparken byggdes i slutet av 1700-talet 
av bergsrådet Detlof Heijkenskiöld, Heijken-
skiöld ägde Hällefors bruk. Syftet med Krok-
bornsparken var en folk- och nöjespark för de 
anställda på Hällefors bruk, något som var 
ytterst ovanligt vid denna tid. I parken fanns 
amfiteater, danssalong, gungor och karuseller. 
Krokbornsparken är Sveriges äldsta folkpark 
och finns kvar än idag i Hällefors. 

Efter andra världskriget lades småbruken och 
torpen ned. Många människor flyttade från 
sina gårdar då industriarbetet, där de anställda 
arbetade skift, krävde att personalen bodde på 
arbetsorten. Även kvinnorna flyttade från små-
bruken och torpen. Senare ersattes de tomma 
torpen och småbruken till skogsarbetarbyar. 
Konsekvensen av utflyttningen var att den upp-
odlade marken växte igen och kulturlandskapet 
förändrades.

1992 var året då stålverket, en del av Ovako 
Steel, monterades ner. Stålverket flyttades 
till Kina och kvar blev en industritomt och ett 
samhälle med hög arbetslöshet.  ”Från stål-
tid till måltid” är ett uttryck som kom till efter 
nedläggningen år 1992, uttrycket skulle för-
söka bredda områden som fanns inom kom-
munen. I Grythyttan finns Måltidens Hus som 
är ett gastronomiskt centrum för måltiden med 
kokboksmuséum. Örebro Universitet bedriver 
högskoleutbildningar inom måltidskunskap och 
värdskap. På världsutställningen i Sevilla 1992 
var Måltidens hus Sveriges bidrag till utställning-
en. Paviljongen flyttades sedan till Grythyttan 
och invigdes 1994 där den idag är en av Berg-
slagens främsta besöksmål.

Förutom Ovako Steel som är en stor arbetsgi-
vare i Hällefors kommun, finns även Spendrups 
bryggeri. De tillverkar bl.a. Loka vatten som tap-
pas vid källan i Loka Brun och driver Loka Brun 
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som är en av Sveriges äldsta kurorter.

Än idag lever det finska arvet vidare i kommu-
nen, som sedan 2012 är ett finskt förvaltnings-
område.

Med Ovako Steel som en stor arbetsgivare har 
kommunen genom historien påverkats i stor 
utsträckning vid sämre tider på ”bruket”. 

3.2 Befolkningsutveckling
I Hällefors kommun fanns den 31 december
2016 totalt 7 138 invånare vilket är en ökning
med 106 personer i förhållande till 2015. Födel-
senettot var negativt medan inflyttningsnettot 
var positivt under 2016. Kommunen har en stör-
re andel äldre än riket och även, i förhållande till 
riket, en lägre andel av barn och unga.

Andel kommuninvånare med utländsk bakgrund
var 2015 18 procent. Av dessa är ca 5 procent
födda i Finland, ca 5 procent kommer från övri-
ga Skandinavien och Europa samt ca 8 procent
från övriga världen.

Enligt SCB:s befolkningsprognos för perioden
2016 - 2036 förväntas befolkningen minska och
uppgå till 6 527 personer år 2036. Inom ramen 
för Migrationsverkets mottagningssystem fanns 
det i mars 2017 313 personer i anläggningsbo-
ende, eget boende eller övrigt boende 

3.3 Sysselsättning
Förvärvsfrekvensen bland kommunens kvinnor
och män ligger lägre i jämförelse med länet och
riket. Fler män än kvinnor är förvärvsarbetande. 
Majoriteten av kommuninvånarna bor och ar-
betar i kommunen. Män är i högre utsträckning 
arbetslösa än kvinnor.

Unga samt utlandsfödda är i betydligt större
utsträckning arbetslösa i jämförelse med hela
befolkningen. Av kommuninvånarna mellan 20-

65 år var det drygt 1000 personer 2015 som inte 
fanns i arbetskraften. 

3.4 Pendling
De flesta bosatta i kommunen arbetar inom
kommunen. Av de förvärvsarbetande kommun-
invånarna pendlar ca 20 procent till andra
kommuner, framför allt Örebro, Filipstad, Nora, 
Karlskoga och Lindesberg.  Av de som arbetar 
i kommunen är ca 17 procent inpendlare från 
andra kommuner. Män pendlar i större utsträck-
ning än kvinnor. Gymnasieelever som pendlar 
till studier på annan ort (framför allt Örebro) 
ingår inte i underlaget.

3.5 Utbildningsnivå
I Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
öppna jämförelser för grundskolan 2015 rankas 
kommunen på plats 272 av 290 utifrån ett sam-
manvägt resultat som syftar till att ge en samlad 
bild över hur väl kommunen lyckas med sitt 
kunskapsuppdrag. 

I motsvarande jämförelse för gymnasieskolan, 
avseende läsåret 2012/2013 rankas kommunen 
på plats 46 av 290 gällande andel elever som 
fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. 
Detta motsvarar ca 83 procent. 

Kommuninvånarna i Hällefors har en lägre 
utbildningsnivå i jämförelse med länet och riket. 
Kommunens kvinnor har högre utbildningsnivå 
än männen.
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4. KOMMUNEN I REGIO-
NEN
Hällefors kommun ligger i nordvästra Västman-
land, tillhör Örebro län och gränsar till Värm-
lands och Dalarnas län. Kommunen gränsar 
till kommunerna Storfors, Filipstad, Ludvika, 
Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Karlskoga 
kommun. Samverkan och samarbete sker på 
olika nivåer både mellan grannkommuner och 
regionalt.

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

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

Region Örebro läns verksamheter består av: 
• Hälso- och sjukvård med klinisk forskning
• Tandvård
• Regionala utvecklingsfrågor

Regional utveckling har uppdraget att arbeta för 
hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebro-
regionen. Det viktigaste verktyget är den regio-
nala utvecklingsstrategin som är en gemensam 
vägvisare för regionens framtidsarbete. 

Regional utveckling arbetar med frågor inom: 
• Näringslivsutveckling
• Välfärd och folkhälsa
• Utbildning och arbetsmarknad
• Energi och klimat
• Kultur och ideell sektor 
• Trafik och samhällsplanering

4.1.2 Regionalt samverkansråd
Regionala samverkansrådet är en plattform för 
samverkan mellan Region Örebro län och länets 
kommuner och dess arbetsformer regleras inte i 
kommunallagen. Rådet har ingen juridisk status. 
Rådet hanterar frågor som är av gemensamt 
intresse och som anges nedan. Regionala sam-
verkansrådet har en rådgivande roll och kan inte 
fatta formella beslut som binder medlemmarna.

Regionala samverkansrådets uppgifter är:
• samråd om frågor som är strategiska och 

viktiga för regionen, exempelvis frågor om-
kring tillväxt och regional utveckling,

• samråd kring det regionala utvecklingsarbe-
tet ochdet lokala utvecklingsarbetet,

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

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

4.1.3 Business region Örebro (BRO)
Hällefors kommun är en del av Business Region 
Örebro som är ett partnerskap mellan 11 kom-
muner i Örebro län. Partnerskapet är ett sam-
arbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor 
mellan kommunerna.

Business Region Örebro hjälper till med:
 
• att hitta mark eller lokaler för verksamhet
• att få kontakter för att hitta kompetent perso-

nal
• tillgång till mötesplatser och nätverk
• kontakter för utbildning, forskning och ut-

veckling
• medflyttarfrågor
• nyföretagande och affärsutveckling
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Den politiska styrningen utövas av regionen 
som i sin tur utser en politisk styrgrupp. BRO:s 
organisation och verksamhetsområden är 
uppbyggda så att verksamheten  ska kunna 
möta näringslivets behov i olika branscher och 
konjunkturer.  Kontinuerliga kontakter och goda 
relationer med enskilda företag branschorgani-
sationer och intresse organisationer är grund-
läggande i detta arbete.

4.2 Mellankommunala samarbeten

4.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
är en gemensam myndighetsnämnd för de 
fyra kommunerna i norra länsdelen, Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, främst inom 
områdena bygg och miljö. Frågorna regleras i 
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- 
och bygglagen. Förvaltningen bildades år 2004. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under 
Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller 
kommunal myndighetsutövning. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen förvaltar även kommunernas 
samlade grundläggande kartdatabaser och 
samordnar kommunernas GIS-verksamhet 
(geografiskt informationssystem). Kommunsty-
relsen i respektive kommun har ansvaret för 
övergripande miljöfrågor, översiktsplanering och 
energirådgivning. 

4.2.2 Samhällsbyggnadsförbundet Berg-
slagen 
Ändamålet med förbundet är att medlemmarna 
i detta överlåter de lagstadgade kommunaltek-
niska verksamheterna vatten och avlopp, avfall 
och gata/trafik. Förbundet utgör medlemmarnas 
väghållningsmyndighet i enlighet med väglagen. 
Trafikverksamheten inkluderar myndighetsutöv-
ning, vilket innebär att förbundet är tillika med-
lemskommunernas trafiknämnd. 

Dessutom överlåter medlemskommunerna till 

förbundet verksamheterna park, skog, natur-
vård, idrotts- och fritidsanläggningar samt lokal-
vård i den omfattning som anges i förbundets 
verksamhetsplan och funktionsbeskrivningar. 
Överlåtelserna inkluderar även kommunernas 
tekniska investeringar inom de överlåtna verk-
samheterna. Förbundet företräder på kom-
munernas uppdrag kommunernas strategiska 
arbete avseende infrastruktur och kommunika-
tioner.

Förbundet ansvarar för att tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden organisera och
bemanna ett servicecenter. 

4.2.3 Bergslagens Räddningstjänst (BRT)
Hällefors kommun ingår i Bergslagens rädd-
ningstjänst, som är ett kommunalförbund mellan 
kommunerna i östra Värmland. Övriga kom-
muner i samarbetet är Kristinehamn, Degerfors, 
Filipstad, Storfors och Karlskoga där också 
larmcentralen är belägen. Hällefors kommun har 
en räddningsstation som är lokaliserad i central-
orten och räddningstjänsten förfogar totalt över 
8st stationer. 

4.2.4 TURSAM
TURSAM drivs sedan 1993 som en ekonomisk 
förening med fyra medlems kommuner; Hälle-
fors, Lindesberg, Nora, och Ljusnarsberg.

Målsättningen är att utveckla och stimulera 
turismen i denna del av Bergslagen. Detta görs 
genom destinationsutveckling och marknadsfö-
ring både nationellt såväl som internationellt.

4.2.5 IT-kommunikation
Kommunen har ett väl utbyggt samarbete med 
de övriga kommunerna i norra länsdelen. Det 
s.k. KNÖL-nätet är ett gemensamt nät som 
kopplar samman Bullerberget via Norakorset. 
Det finns en gemensam IT-platform som möjlig-
gör samordning av IT-system.
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4.2.6 Arbogaåns vattenförbund
Arbogaåns avrinningsområde är 3808 kvadratki-
lometer stort och sträcker sig över tre län, varav 
huvuddelen ligger inom Örebro län. Arbogaåns 
vattenförbund ska verka för en god vattenvård
och som samordnare av recipientkontroll i avrin-
ningsområdet.

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

4.3 Mellankommunala intressen
Nedan följer en kort presentation över de mel-
lankommunala frågor med anknytning till mark- 
och vattenanvändning som berörs i översiktspla-
nen. De vanligaste mellankommunala frågorna 
rör sådant som inte kan anpassas efter adminis-
trativa gränser, som exempelvis områden med 
höga naturvärden samt sjöar och vattendrag. 
Andra stora mellankommunala frågor är kom-
munikationer och teknisk försörjning.

Bergslagsbanan
Bergslagsbanan som är riksintresse för kommu-
nikationer berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunerna Filipsstad och Ljusnarsberg.
Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tresset tillgodoses.

Riksväg 63
Riksväg 63 som är riksintresse för kommuni-
kationer berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunerna Filipsstad och Ljusnarsberg. 
Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tresset tillgodoses.

Väg 244
Väg 244 berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunen Nora. Kommunerna ska 
tillsammans arbeta för att vägen håller en god 
standard och på sikt görs om till en 2+1 väg.

Väg 205
Väg 205 berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunen Karlskoga. Kommunerna ska 
tillsammans arbeta för att vägen håller en god 
standard.

Väg 767
Väg 767 berör förutom Hällefors kommun även 
grannkommunen Nora. Kommunerna ska 
tillsammans arbeta för att vägen håller en god 
standard.

Riksintresse friluftsliv
Sammanhängande områden för riksintresse 
friluftsliv sträcker sig in i Filipsstads, Ludvikas, 
Ljusnarsbergs, Lindesbergs, Noras och Karlsko-
gas kommun. Kommunerna ska gemensamt se 
till att riksintresset tillgodoses.

Nittälvsdalen/Nittälven
Nittälvsdalen är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Ljusnars-
bergs kommun. Kommunerna ska gemensamt 
se till att riksintresset tillgodoses.
 
Kindlaområdet
Kindlaområdet är riksintresse för naturvården 
och naturreservat och ligger på gränsen mellan 
Hällefors, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kom-
mun. Kommunerna ska gemensamt se till att 
riksintresset tillgodoses.

Kindla
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Lokadalen
Lokadalen är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Karlsko-
ga kommun. Kommunerna ska gemensamt se 
till att riksintresset tillgodoses.
 
Lundsfjärden
Lundsfjärden är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Nora 
kommun. Kommunerna ska gemensamt se till 
att riksintresset tillgodoses.
 
Svartälven (Bäcktorpsmossen)
Bäcktorpsmossen är riksintresse för naturvår-
den och ligger på gränsen mellan Hällefors och 
Filipsstads kommun. Kommunerna ska gemen-
samt se till att riksintresset tillgodoses.
 
Svartälven (Norra och södra Sifilsmossen)
Norra och södra Sifilsmossen är riksintresse för 
naturvården och ligger på gränsen mellan Hälle-
fors och Filipsstads kommun. Kommunerna ska 
gemensamt se till att riksintresset tillgodoses.

Svartälven (Vrakhedarna)
Vrakhedarna är riksintresse för naturvården och 
ligger på gränsen mellan Hällefors och Filips-
stads kommun. Kommunerna ska gemensamt 
se till att riksintresset tillgodoses.

Rekreation och friluftsliv
Bergslagsleden passerar kommungränsen mot 
Lindesbergs kommun.

Postleden passerar kommungränsen mot Ljus-
narsbergs kommun.

Silverleden passerar kommungränsen mot Fi-
lipsstads kommun.

Hällefors kommun har ett utsträckt system av 
vattendrag som erbjuder möjlighet till långa 
kanotleder. Dessa vattendrag sträcker sig in i 
Filipsstads, Ludvikas, Ljusnarsbergs, Noras och 

Karlskogas kommun.

Kommunerna ska gemensamt värna dessa 
miljöer och låta dem utvecklas som attrativa 
rekreationsmiljöer.

Naturreservat
Över, eller precis fram till, gränserna till ett flertal 
grannkommuner sträcker sig ett flertal natur-
reservat. Hällefors ska tillsammans med Karl-
skoga, Nora, Filipsstad, Ludvika, Ljusnarsberg 
och Lindesberg kommun se till att syftena med 
naturreservaten tillgodoses.

Övriga naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal naturmiljöer såsom blivande naturre-
servat, natura 2000-områden, nyckelbiotoper, 
värdefulla naturområden för natur, värdefulla 
naturområden för fiske, myrar, skogliga vörde-
trakter, ramsarområde, länsstyrelsens natur-
vårdsprogram, våtmarker, sumpskogar och av-
rinningsområden. Kommunerna ska samverka 
för att bevara natirmiljöerna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar sträcker sig över grän-
sen mellan kommunerna och två värdefulla vat-
tenområden för kulturmiljö; Svartälven, Letälven 
och Rastälven. Kommunerna ska samverka för 
att bevara fornlämningar och skydda vattenom-
rådena.

Teknisk försörjning
Regionala kraftledningar sträcker sig genom 
kommunen och passerar kommungränsen mel-
lan Filipstads, Karlskogas och Nora kommun.  

Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för hante-
ring av hushållsavfall enligt avfallsförordningen i 
samtliga samverkanskommuner Hällefors, Ljus-
narsbergs, Nora och Lindesbergs kommun.
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Miljökvalitetsnormer
Samtliga angränsande kommuner ska tillsam-
mans verka för att miljökvalitetsnormerna för mil-
jökvalitetsnormerna för vattenförvalning uppnås i 
sjöar, vattendrag och grundvatten.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att sjöar och vat-
tendrag som har problem med försurning kalkas 
regelbundet.
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• de arkitektoniska, estetiska och kulturhis-
toriska värdena är en självklarhet vid allt 
byggande,

• besöksnäringen ökar och allt fler använder 
delar av semestern och sin fritid till att utfors-
ka sin närmiljö,

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

• en god tillgänglighet inom och mellan stor-
städerna samt omgivande stationssamhällen 
är avgörande för städernas och regionernas 
utveckling,

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

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

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

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

• merparten av odlingsmarkerna är nu långsik-
tigt skyddade och igenväxning och exploate-
ring har bromsats.

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

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

5. STYRDOKUMENT
Flera varianter av handlingar på olika nivåer,
nationellt, regionalt och kommunalt, rör den
kommunala fysiska planeringen. På nationell,
regional och kommunal nivå finns ett flertal olika 
mål, planer och program för olika frågor och 
verksamheter. Oftast är planerna och program-
men inriktade på ett ämne, fråga eller område 
till skillnad från översiktsplanen som har en 
övergripande helhetssyn. Nedanstående natio-
nella, regionala och kommunala styrdokument 
bedöms vara relevanta samt av betydelse för 
kommunen och översiktsplaneringen.

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

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

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

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

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

behov av livskvalitet, god hälsa och hushåll-
ning med resurser,

• energianvändningen vid framställning, trans-
port och användning har minskat,
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Visionen är att Sverige ska gå i spetsen för 
omställningen till ett hållbart samhälle. I strate-
gin har nedanstående åtta kärnområden valts ut 
som viktiga för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling:
• framtidens miljö – allas vårt ansvar,
• begränsa klimatförändringarna,
• befolkning och folkhälsa,
• social sammanhållning, välfärd och trygghet,
• sysselsättning och lärande i ett kunskaps 

samhälle,
• hållbar ekonomisk tillväxt och 

konkurrenskraft,
• regional utveckling och sammanhållning, 

och
• utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.

I den nationella strategin ses samhällsplanering 
som ett av flera verkningsfulla styrmedel och 
verktyg för att uppnå visionen.
 
5.1.3 Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur 
för det nationella miljöarbetet med ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
Regeringen beslutade 2012 om preciseringar av 
miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömåls-
systemet.
 
Nedanstående 14 miljökvalitetsmål bedöms
vara relevanta för Hällefors kommun:
• begränsad klimatpåverkan,
• frisk luft,
• bara naturlig försurning,
• giftfri miljö,
• skyddande ozonskikt,
• säker strålmiljö,
• ingen övergödning,
• levande sjöar och vattendrag,
• grundvatten av god kvalitet,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och

• ett rikt växt- och djurliv.

5.1.4 Nationella mål för friluftslivspoliti-
ken
Regeringen beslutade i december 2012 om mål 
för friluftlivspolitiken. Det övergripande målet för 
friluftslivspolitiken är att stödja människors möj-
ligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv
där allemansrätten är en grund för friluftslivet. 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupp-
levelser, välbefinnande, social gemenskap och 
ökad kunskap om natur och miljö.

Det övergripande målet specificeras med ned-
anstående tio mål:
• tillgänglig natur för alla,
• starkt engagemang och samverkan,
• allemansrätten,
• tillgång till natur för friluftsliv,
• attraktiv tätortsnära natur,
• hållbar regional tillväxt och landsbygdsut-

veckling,
• skyddade områden som resurs för friluftsli-

vet,
• ett rikt friluftsliv i skolan,
• friluftsliv för god folkhälsa, och
• god kunskap om friluftslivet.

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

Nedanstående fem målområden bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen:
• delaktighet och inflytande i samhället,
• ekonomiska och sociala förutsättningar,
• barns och ungas uppväxtvillkor,
• miljöer och produkter, och
• fysisk aktivitet.
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5.1.6 Nationell plan för transportsystemet
2014-2025
Regeringen fastställde den 3 mars 2014 en 
nationell plan för transportsystemet. Utgångs-
punkten för planen är det övergripande trans-
portpolitiska målet som ska säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och nä-
ringslivet i hela landet. Det övergripande målet 
kompletteras av två andra mål, funktionsmålet 
och hänsynsmålet. 
 
Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgäng-
lighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Tranport-
systemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 
 
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen ska dödas eller skadas allvar-
ligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och till ökad hälsa.

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

Fastställda objekt i planen som berör Hällefors 
kommun är kapacitetshöjande åtgärder längs 
Bergslagsbanan mellan Ställdalen och Kil. I 
Hällefors kommun utgör även Bergslagsbanan 
och en del av det nationellt prioriterade nätet av 
kollektivtrafik för personer med funktionsned-
sättning. 

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

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

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

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

5.2 Regionala
5.2.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
För Örebroregionen finns en utvecklingsstrategi 
(RUS) med en vision och fyra utvecklingsområ-
den med tillhörande inriktnings- och etappmål 
för den regionala utvecklingen fram till år 2015. 
Region Örebro län håller nu på att revidera ut-
vecklingsstrategin, vilken ska vara klar för beslut  
2018. 

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

Nedanstående inriktningsmål bedöms vara rele-
vanta för översiktsplanen.
• Antalet nystartade och växande företag ökar.
• Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig 

i vår region.
• Örebroregionen är den ledande mötesdesti-

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

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

• Örebroregionens befolkning växer till minst 
300 000 invånare.

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

• Inflyttningen ökar i alla länets kommuner.
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• Restiden med kollektivtrafik mellan kommun-
huvudorter och Örebro ska minska avsevärt.

• Kollektivtrafikens andel av arbetspendlings-
resor ska öka kraftigt.

• Kollektivtrafiken inom vår region och storre-
gion är ett mönsterexempel ur både miljöoch 
effektivitetssynpunkt.

En ny regional utvecklingsstrategi är under 
framtagande år 2017. Förslaget finns att studera 
på www.regionorebrolan.se.

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

Nedanstående mål och rekommendationer i
gällande RÖP bedöms vara relevanta för över-
siktsplanen.

Fokusera utvecklingen på ett stomnät
mellan de större orterna, kombinerat med
närtrafik i övriga delar av länet.

• Integrera kollektivtrafiken med andra trans-
portslag.

• Skapa pendlarparkeringar för att integrera 
kollektivtrafik/biltrafik.

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

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

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

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

• Förtäta i stationsorter i kollektivtrafikens 
stomnät.

• Planera för fler bostäder som efterfrågas av 
de äldre.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Förutsättningar skapas för lokalisering och 
expansion av statliga verksamheter.

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

5.2.3 Energi- och klimatprogram för Öre-
bro län 2013-2016
Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans 
med Region Örebro län tagit fram ett energi- 
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och klimatprogam. Visionen för programmet är 
att Örebro år 2050 är ett län utan nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären.  (Energi- och 
klimatprogram 2017-2020 är under framtagande 
på Region Örebro Län)
 Nedanstående övergripande mål bedöms vara
relevanta för översiktsplanen.

• År 2020 har utsläppen av växthusgaser i 
Örebro län minskat med minst 25 procent 
jämfört med år 2005.

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

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

• Vidare bedöms nedanstående inriktningsmål 
vara relevanta för översiktsplanen. 
År 2015 har oljeanvändningen för uppvärm-
ning minskat med 60 procent från år 2008.

• År 2015 har elanvändningen till kommunal 
gatubelysning minskat med 25 procent jäm-
fört med år 2008.

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

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

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

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

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

• År 2015 ska det finnas bilpooler i hälften av 
länets kommuner samt system för organise-
rad samåkning i minst tre kommuner. 
År 2020 sker minst 40 procent av resor-
nasom är kortare än fem kilometer i länets 

större tätorter med gång, cykel eller kollek-
tivtrafik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• År 2016 har kommunerna och landstinget 
insamlingssystem för matavfall.

• Matavfallet från verksamheterna går till bio-
gasframställning.

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

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

• Minskad klimatbelastning från konsumtion 
av varor.

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

stil och ett klimatneutralt samhälle. 
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5.2.4 Regional handlingsplan för klima-
tanpassning i Örebro län
Globala klimatförändringar påverkar redan
klimatet i Örebro län och förändringarna väntas
bli än mer omfattande under innevarande sekel. 
Länsstyrelsen har tagit fram en regionalhand-
lingsplan för klimatanpassningen i länet.

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

Dagvattenhanteringen och dricksvattenförsörj-
ningen ses som några av de allra allvarligaste
klimatrelaterade problemområdena i handlings-
planen.  
 
I handlingsplanen konstateras att det i Hälle-
fors kommun finns risker som kan påverkas av 
klimatförändringar såsom översvämningar, risk 
för ras, skred och erosion samt risk för påverkan 
på dricksvatten. 

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

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

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

I länstransportplanen konstateras att det är av
stor vikt att öka samspelet mellan Örebro och
övriga kommuner i regionen samt att transport-
systemet har en viktig roll i detta sampel. 
 
Vidare konstateras att utbyggd infrastruktur och 
utvecklad kollektivtrafik kan leda till att arbets-
marknads och bostadsregionerna i länet blir 
större och mer integrerade. Enligt Tillväxtverkets 
beräkningar kommer Örebroregionens lokala 
arbetsmarknad 2030 att omfatta alla kommuner 
i länet.

Ett av regionens viktigaste mål är, enligt
länstransportplanen, att skapa en gemensam
arbetsmarknadsregion i länet.

Nedanstående större åtgärd som prioriteras i
länstransportplanen bedöms vara relevant för
översiktsplanen:
• riksväg 63 mellan Kopparberg och Sikfors.
 
5.2.7 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Örebro län
Region Örebro län har tagit fram ett förslag
till regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro 
län. Förslaget har varit ute på remiss. Trafik-
försörjningsprogrammet utgör den långsiktiga 
strategiska planeringen för regional kollektivtra-
fik i länet.

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

starka stråken,
• minskat energianvändningen per personkil 

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

pressbusstrafiken i hög grad gjorts tillgänglig 
för alla resenärer.
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Enligt programmet är bosättningsmönster och 
befolkningsunderlag samt arbetsplatsernas 
lokalisering viktiga utgångspunkter vid planering 
av kollektivtrafik. Tätt bosättningsmönster med 
geografiskt koncentrerade arbetsplatser ger för-
utsättningar för god försörjning av kollektivtrafik. 
Samplanering av kollektivtrafik och den övriga 
samhällsplaneringen är en förutsättning för god 
försörjning av kollektivtrafik. 
 
Nedanstående principer bedöms vara relevanta 
för översiktsplanen.
• Utveckla attraktiva bytespunkter
• Express- och regionaltåglinjer samt stom-

linjer i stadstrafiken görs tillgängliga för alla 
resenärer

• Förutsägbart, långsiktigt och tillförlitligt tra-
fiku bud

• Samordna olika transportslag för en smidig 
resa dörr till dörr

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

• Kollektivtrafiken drivs med fossilfria drivme-
del till år 2020

• Energianvändningen per personkilometer 
ska minska med 35 procent

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

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

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

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

 
I trafikförsörjningsprogrammet pekas rese-
cetrum i Hällefors och järnvägsstationen i Gryt-
hyttan ut som tågstopp i stomnätet. Vidare utgör 
Bergslagsbanan en del av stomnätet för tåg och 
riksväg 63, länsväg 244 och länsväg 205 en del 
av de storregionala stråken.

5.2.8 Cykelstrategi för Region Örebro län
För regionen finns även en regional cykelstrate-
gi som omfattar prioriteringsgrunder för utbygg-

naden av cykelinfrastrukturen längs det regio-
nala statliga vägnätet, för att skapa möjlighet till 
en ökad cykling i Region Örebro län. 
 
Cykelstrategin har som mål att bidra till en ökad 
cykling och att förbättra tillgängligheten med 
cykel till målpunkter såsom arbetsplatser, skolor, 
vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. I 
den regionala cykelstrategin prioriteras stråk för 
arbetspendling, stråk för skolpendling, åtgärder 
som leder till bättre förutsättningar att nyttja flera 
trafikslag samt åtgärder för trafiksäkerhet.

Den cykelväg som utreds i den regionala cykel-
strategin i Hällefors kommun är cykelvägen från 
Hällefors till Grythyttan. 
 
5.2.9 Regional kulturplan i Örebro län 
2012-2014
För Örebro län finns en regional kulturplan. 
Nedanstående mål för kulturen bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen.
• Kreativa och tillgängliga mötesplatser. Kultur 

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

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

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

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

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

arbetet inom och utanför traditionella kultur 
och samhällsområden präglar regionen och 
skapar nya kulturyttringar som märks även 
på den internationella kulturarenan.

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

• Stark historia och identitet. Regionens berät-
telser har lyfts fram genom en bred delak-
tighet bland befolkning och organisationer. 
Både fysiska miljöer och den senaste tekni-
ken ger berättelserna liv.

• Levande kultur i en pulserande region. En 
dynamisk region har ett levande och sprud-
lande kulturliv av hög kvalitet. Kulturen stär-
ker och utvecklar människors eget skapande 
och är en garant för ett öppet och demokra-
tiskt samhälle.

En ny regional kulturplan är under framtagande 
2017.

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

Länets folkhälsoplan utgör också plan för det 
lokala folkhälsoarbetet och styr kommunens ar-
bete i samverkan med övriga kommuner i norra 
Örebro län.  

5.3 Kommunala
5.3.1 Avfallsplan
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § MB 

finnas en renhållningsordning som ska innehålla 
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller 
för kommunen och en avfallsplan. 

Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kom-
munens ambitioner på avfallsområdet utifrån de 
nationella miljökvalitetsmålen. Det är också vik-
tigt att ge en helhetsbild över avfallshanteringen 
för politiker, invånare och verksamheter så att 
utvecklingen strävar åt samma håll.

Kommunala avfallsplanen är framtagen i en 
process där Samhällsbyggnadsförbundet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat.  
 
En projektgrupp med representanter från dessa 
har tillsammans med extern resurs (Sweco) 
drivit arbetet. 

Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2021. 
Planen omfattar ett måldokument som beslutas 
i kommunfullmäktige för hela planperioden samt 
ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument 
som beslutas i kommunstyrelse eller motsva-
rande och som revideras årligen.
 
5.3.2 Hällefors kommuns inriktningsmål
mandatperiod 2015-2018
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksam-
hetsmässiga och finansiella mål utifrån god eko-
nomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet 
tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända-
målsenligt sätt. För Hällefors kommun innebär 
god ekonomisk hushållning att verksamheten 
bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen 
ska infria kommuninnevnarnas behov och för-
väntningar på ett kostnadseffektivt sätt.
 
5.3.3 Lokala miljömål
Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för 
att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt 
riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för 
lokala anpassningar av de nationella miljökvali-
tetsmålen. Kommunen har flera betydelsefulla
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uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitets-
målen, dels genom sitt myndighetsarbete och 
sitt ansvar för samhällsplaneringen samt dels 
genom åtgärder i sin egen verksamhet. Lokala 
mål, prioriteringar, åtgärdsstrategier och kom-
munal samhällsplanering kan ge ramar och
underlag för miljöarbetet på lokal nivå. 

För Hällefors kommun finns i dagsläget endast
antagna lokala miljömål, i kommunens natur-
vårdsprogram, med koppling till naturvården
för nedanstående nationella miljökvalitetsmål:

• levande sjöar och vattendrag,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och
• ett rikt växt- och djurliv.
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6. PLANFÖRSLAG
 
I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna
och ställningstaganden gjorts mellan olika all-
männa och enskilda intressen. Det ger vägled-
ning för beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget 
är vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning. Kommu-
nen ska planera och arbeta för att genomföra 
planförslaget som också kan ses som en prio-
riteringslista med koppling till det kommunala 
budgetarbetet.
 
6.1 Utvecklingsstrategi
För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tioner för kommunens samhällsutveckling har 
en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklings-
strategin redovisar på en övergripande nivå med 
breda penseldrag kommunens målsättning för 
den strategiskt långsiktiga samhällsutveckling-
en, vilken ligger till grund för mark- och vatten-
användningen.

I utvecklingsstrategin är tätorterna Hällefors och 
Grythyttan en grundläggande resurs. Där finns 
majoriteten av kommunens bostäder och verk-
samheter och Hällefors är kommunens service-
centrum beträffande både offentlig och kommer-
siell service.

Bergslagsbanan (och de större vägarna i kom-
munen -- riksväg 63, samt länsvägarna 244, 
205 och 767) – utgör viktiga transportsamband i 
utvecklingsstrategin. Goda kommunikationer är 
viktiga såväl för lokala näringar som för möjlig-
heterna att nå arbetsplatser i tillväxtbältet. 

Genom att i huvudsak koncentrera samhällsut-
vecklingen inom kommunen till redan bebyggda 
områden kan befintliga kommunikationer och 
teknisk försörjning användas, samtidigt som un-
derlaget för kollektivtrafik, service och verksam-

heter förstärks. Kommunala satsningar på gång- 
och cykelvägar inom tätorterna bidrar också till 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Införandet av s.k. LIS-områden (landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) erbjuder också 
möjligheter till nyetablering. Syftet med LIS är 
att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen på landsbygden genom att peka ut 
intressanta områden som kommunen bedömer 
kunna undantas från strandskyddsreglerna. 

I utvecklingsstrategin ingår ett antal LIS-områ-
den. Valet av dessa utgår från infrastrukturen 
och anslutningen till befintlig bebyggelse. Sam-
mantaget blir det fråga om ett antal utvecklings-
stråk med möjligheter att förstärka kommunens 
attraktionskraft.
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UTVECKLINGSSTRATEGI



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING32

6.2 Mark- och vattenanvändningskar-
tan

I mark- och vattenanvändningskartan (s. 33)
delas planområdet in i delområden med olika 
markanvändning. Markanvändningen delas upp 
i två kategorier, förändrad användning och oför-
ändrad användning och defineras på följande 
vis:

• Förändrad användning - Nuvarande använd-
ning/funktion ersätts helt eller delvis av ny 
och/eller får ändrad karaktär.

• Oförändrad användning - Pågående mark- 
och vattenanvändning fortsätter i huvudsak 
som hittills. Viss förändring i form av mark-
användning, som inte påverkar områdets 
användning eller karaktär i stort, får före-
komma. 

Några av användningsområdena i mark- och 
vattenanvändningskartan som behöver förtydli-
gas defineras på följande vis:

• Stadsbygd - Område med bebyggelse av 
stads- eller tätortsmässig karaktär där bostä-
der ingår eller kan ingå. Området utgörs av 
stadsbebyggelse och stadsliknande bebyg-
gelse som i huvudsak används för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet (utan 
omgivningspåverkan*) som är förenlig med 
bostäder.

• Landsbygd - Område som ytmässigt främst 
används för landsbygdsanknutna verksam-
heter, men där också bostadsbebyggelse 
och obrukad mark kan förekomma. Området 
kan kompletteras med mindre områden av 
nya bostäder och verksamheter.

• Bostäder/Verksamheter - Bostäder och/eller 
verksamheter (utan omgivningspåverkan) 
som kan kombineras med bostäder.

• Verksamheter (utan omgivningspåverkan) 
- Befintlig eller tillkommande verksamheter 
som kan ligga i närhet av bostäder, t ex 
butik, camping, hotell m.m.

• Verksamheter (med omgivningspåverkan)
Befintlig eller tillkommande verksamheter 
som inte bör blandas med, eller ligga intill, 
bostäder. T ex industri, lager, handel i större 
omfattning som kan vara störande för om-
givningen.

• Grönområde - Naturmark i tätortsmiljö eller 
tätortsnära mijö, närrekreationsområden, 
samt anlagda områden för fritidsaktivite-
ter som främst äger rum utomhus. Avser 
grönområde som på grund av dess stora 
betydelse för en stor del av befolkningen 
bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö och 
naturmiljö.

• Natur - Område, med stora friluftslivs-, 
natur- eller landskapsvärden, och där natur- 
och landskapsvård bör vara överordnad an-
nan mark- och vattenanvändning. Området 
kan kompletteras med mindre områden av 
nya bostäder och verksamheter.

* Definition av utan omgivningspåverkan: Nivå-
erna vad gäller exempelvis buller, vibrationer, 
luftföroreningar och lukt överskrider inte de nor-
mer och riktvärden som tillämpas vid anslutning 
till bostäder, skolor och liknande

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

6.3.1 Naturvården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintressena ska naturvär-
dena värnas.
I planförslaget ligger samtliga områden av 
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PLANFÖRSLAG MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
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INZOOMADE DELAR AV MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
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riksintresse för naturvården inom ett större 
markområde med användningen natur, grönom-
råde eller landsbygd, där områdets användning 
föreslås bli oförändrad. Användningen bedöms 
tillgodose riksintressena och de naturvärden 
som finns inom områdena.

För att skydda riksintressena mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljöerna bör bebyg-
gelse undvikas inom områdena och inga åtgär-
der få vidtas inom områdena som kan påverka 
naturvärdena negativt. 

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

Silvergruvorna
I planförslaget ligger området inom användning-
en landsbygd. Användningen bedöms tillgodose 
riksintresset.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden. Sammanhanget mel-
lan bergshantering, bebyggelselämningar och 
odlingslandslap ska värnas. Inga åtgärder få 
vidtas inom området som kan påverka kulturvär-
dena negativt.

Hjulsjö
Riksintresset ligger inom användningen lands-
bygg i planförslaget. Användningen bedöms 
kunna tillgodose den hänsyn som tillkommande 
bebyggelse behöver uppvisa.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till
befintligt bebyggelsemönster. En förutsättning 
för bevarandet är att kulturmiljön hålls sam-
man samt att byggnader och platsbildningar får 
behålla sina ursprungliga karaktärer. Vård och 
underhåll av dessa ska ske med varsamhet 
och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda 
byggnadernas kulturvärden.

Grythyttan
Riksintresset ligger inom användningen stads-
bygd i planförslaget. Användningen bedöms 
tillgodose riksintresset och de kulturvärden som 
finns inom området.

Hela riksintresset är i dag detaljplanelagt. För 
att säkerställa områdets kulturvärden bör samt-
liga detaljplaner gås igenom samt behovet av 
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud ses över. För att skydda riksin-
tresset mot åtgärder som kan påtagligt skada 
kulturmiljön ska ny bebyggelse inom området 
anpassas till och ta hänsyn till områdets kultur-
värden och inga åtgärder få vidtas inom områ-
det som kan påverka kulturvärdena negativt.

Kulturmiljön behöver hållas samman och bygg-
nader och platsbildningar behöver behålla sina 
ursprungliga karaktärer. Vård och underhåll av 
dessa ska ske med varsamhet och hänsyn till 
kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas 
kulturvärden.

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

Centrala Grytyttan



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING36

RIKSINTRESSEN
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RIKSINTRESSEN
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Loka Brunn
Riksintresset ligger inom användningen lands-
bygd i planförslaget. Användningen bedöms 
tillgodose riksintresset och de kulturvärden som 
finns inom området.

För Loka brunn finns områdesbestämmelser. 
För att säkerställa områdets kulturvärden bör 
samtliga detaljplaner gås igenom samt behovet 
av skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud ses över. För att skydda riksin-
tresset mot åtgärder som kan påtagligt skada 
kulturmiljön ska ny bebyggelse inom området 
anpassas till och ta hänsyn till områdets kultur-
värden och inga åtgärder få vidtas inom områ-
det som kan påverka kulturvärdena negativt.

Kulturmiljön behöver hållas samman och bygg-
nader och platsbildningar behöver behålla sina 
ursprungliga karaktärer. Vård och underhåll av 
dessa ska ske med varsamhet och hänsyn till 
kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas 
kulturvärden.

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

6.3.3 Friluftslivet
För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljöerna

ska bebyggelse undvikas inom områdena och
inga åtgärder få vidtas inom områdena som kan
påverka natur- eller kulturvärdena negativt. Vid
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i
närheten av riksintressena ska natur- och kultur-
värdena värnas.

Finnekroken
I planförslaget ligger området inom ett markom-
råde med i huvudsak användningen natur med 
inslag av landsbygd och verksamheter vid Loka 
brunn. Användningen bedöms tillgodose riksin-
tresset och de natur- och kulturvärden som finns 
inom området.

En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde och hålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området be-
varas och utvecklas. En utveckling av bl a den 
verksamhet som finns kopplat till Loka brunn 
bedöms stärka riksintresset utifrån temat hälsa, 
möten och som utgångspunkt för bl a vandring.

Kindla området
I planförslaget ligger området inom ett markom-
råde med användningen natur med inslag av 
landsbygd. Användningen bedöms tillgodose 
riksintresset och de natur- och kulturvärden som 
finns inom området.

En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde och hålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området beva-
ras och utvecklas. En utveckling av t ex natur-
turism och ekoturism inom området bedöms 
stärka riksintresset ytterligare. 

Svartälven Nittälven
I planförslaget ligger området inom ett markom-
råde med i huvudsak användningen natur med Kindla
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inslag av landsbygd och grönområde. Använd-
ningen bedöms tillgodose riksintresset och de 
natur- och kulturvärden som finns inom områ-
det.

En förutsättning för bevarandet är att området
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde och hålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området beva-
ras och utvecklas. En utveckling av versamheter 
knutna till turism inom området bedöms stärka 
riksintresset ytterligare.  

6.3.4 Anläggningar för kommunikationer
För att skydda riksintressena mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten till eller utnytt-
jandet av anläggningarna ska ingen bebyggelse 

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

Hällefors kommun tillsammans med övriga be-
rörda kommuner ska verka för att standarden på 
vägen förbättras.

Riksintressen för stationer för resandebyten
Hällefors kommun ska verka för att resecentrum 
i Hällefors och järnvägsstationen i Grythyttan 
behålls och att stationsområdena utvecklas.

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

Långtjärn, Västeråsmossen, Gårdvikaberget
I planförslaget ligger områdena inom an-
vändningen natur med undantag för området 
Gårdvikaberget som ligger både inom natur och 
landsbygd.

Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de intressen för totalförsvaret som finns 
inom området.

Hinderfritt område skjutfält (Villingsberg) 
Området ligger inom det som är angett som 
natur i  mark- och vattenanvändningskartan. 

Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de intressen för totalförsvaret som finns 
inom området.

För att skydda ovan nämnda riksintressen mot 
åtgärder som kan påtagligt motverka total-
försvarets intressen ska ingen bebyggelse få 
tillkomma inom området och inga åtgärder får 
vidtas inom området som kan påverka totalför-

få tillkomma inom områdena och inga åtgärder
få vidtas inom områdena som kan påverka
anläggningarna negativt. Vid planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning i närheten av
riksintressena ska anläggningarnas funktioner
värnas. 

Bergslagsbanan
Hällefors kommun tillsammans med övriga 
berörda kommuner ska verka för att standarden 
på järnvägen förbättras.

Bergslagsbanan genom Hällefors
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svarets intressen negativt.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintresset ska totalförsva-
rets intressen värnas

6.3.6 Natura 2000-områden
I planförslaget ligger samtliga Natura 2000-om-
råden inom ett större markområde med använd-
ningen natur eller grönområde där områdets an-
vändning föreslås bli oförändrad. Användningen 
bedöms tillgodose natur- och kulturvärden som 
finns inom riksintresseområdena.

För att skydda Natura 2000-områdena mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- och 
kulturvärdena ska bebyggelse undvikas inom 
områdena och inga åtgärder få vidtas inom 
områdena som kan påverka natur- eller kultur-
värdena negativt. Vid planläggning, lovgivning 
och tillståndsprövning i närheten av områdena 
ska natur- och kulturvärdena värnas. 

6.4 Miljökvalitetsnormer
Nedan redovisas hur kommunen avser att följa
gällande miljökvalitetsnormer. 

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

6.4.1 Utomhusluft
I planförslaget föreslås att samhällsutvecklingen 
inom kommunen i huvudsak koncentreras till 
de områden som markerats som bostäder/verk-
samheter, verksamheter, stadsbygd och i viss 
mån landsbygd.

Det innebär att ny bebyggelse främst tillkommer 
i och i anslutning till befintlig bebyggelse och 

infrastruktur med undantag för några tillkom-
mande bostadsområden i sjönära lägen i sk. 
LIS-områden.

Ett ökat antal människor betyder med nödvän-
dighet att transportbehovet kommer att öka. 
Till viss del kommer detta att ske med bil, vilket 
påverkar miljökvalitetsnormerna. Å andra sidan 
finns det anledning att anta att närheten till 
service och kollektivtrafik innebär ett minskat bil-
beroende. Samtliga utvecklingsstråk beräknas 
ligga inom tillräcklig kort avstånd från kollektiv-
trafikstråk. En utveckling enligt planförslaget be-
döms därför inte i märkbar grad påverka förut-
sättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna.

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

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

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

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

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

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

6.5 Stadsbygd
6.5.1 Hällefors
I planförslaget utgör större delen av Hällefors 
tätort stadsbygd (oförändrad användning). 
Denna bebyggelse kan utvecklas och komplet-
teras. (Se bild 1)

Ny i bebyggelse bör främst tillkomma genom 
förtätning inom tätorten i anslutning till befintlig 
offentlig och kommersiell service. Inom tätorten 
bör nya bostäder främst uppföras i form av fler-
bostadshus, men i mindre omfattning även som 
radhus och parhus samt enstaka friliggande 
enbostadshus. 

Området ska i huvudsak användas för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är 
förenlig med bostäder, dvs verksamhet utan 
omgivningspåverkan. Inom tätorten är det viktigt 

att befintliga mötesplatser bibehålls och att nya 
skapas.

Nytillkommande stadsbygd (förändrad an-
vändning) är föreslagen i tätortens norra del. 
Nytillkomnade stadsbygd, liksom för befintlig 
stadsbygd, kan inrymma både bostäder och 
verksamheter utan omgivningspåverkan.

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

63, länsväg 785 och länsväg 786,
• strandskydd,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Svartälven som värdefullt vattenområde för 

Bild 1. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning i Hällefors och Grythyttan. Beteck-
ningsförklaring finns på s. 32.

Lv 244
Lv 205

Rv 6
3

Torrvarpen

Sörälgen
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kultur,
• Svartälven skyddsvärt strömvatten ur fiske-

synpunkt,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• närheten till Ovako Hällefors AB,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägtrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och 

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

kraftledningar.

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till be-
fintlig kommunalt vatten och avlopp.

6.5.2 Grythyttan
I planförslaget utgör större delen av Grythyt-
tan stadsbygd (oförändrad användning). Denna 
bebyggelse kan utvecklas och kompletteras. 
(Se bild 1)

Ny bebyggelse bör främst tillkomma genom 
förtätning inom tätorten i anslutning till befintlig 
offentlig och kommersiell service. Inom tätorten 
bör nya bostäder främst uppföras i form av fler-
bostadshus, men i mindre omfattning även som 
radhus och parhus samt enstaka friliggande 
enbostadshus. 

Området ska i huvudsak användas för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är 
förenlig med bostäder , dvs verksamhet utan 
omgivningspåverkan. Inom tätorten är det viktigt 
att befintliga mötesplatser bibehålls och att nya 
skapas.

Ny tillkommande stadsbygd (förändrad använd-
ning) är föreslaget nordöst om Grythyttan, öster 
om länsväg 244. Nytillkommande stadsbygd 

kan inrymma både bostäder och verksamheter 
som är förenliga med bostäder, dvs utan omgiv-
ningspåverkan.

Inom Grythyttan behöver hänsyn tas till:
• området av riksintresse för kulturmiljövården 

för centrala Grythyttan,
• den tillståndspliktiga zonen utmed, länsväg 

205 och länsväg 244,
• strandskydd,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Torrvarpen som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och Bergslagsbanan,
• vibrationer från väg- och järnvägtrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244 

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

kraftledningar.

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till be-
fintlig kommunalt vatten och avlopp.

6.5.3 Sörälgen, 
Campus Grythyttan
Området är markerat som stadsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan. (Se bild 2)

Området inom 100-meter från strandlinjen är del 
i det område som föreslås för LIS. Det huvud-
sakliga syftet med LIS-området är att möjliggöra 
en utvidgning av verksamheten med Måltidens 
hus och Campus Grythyttan. (se även separat 
bilaga 2 Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) 
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I anslutning till LIS-området föreslås ytterligare 
område för utveckling av bostäder och verksam-
heter utan omgivningspåverkan utanför 100 me-
ter från stranden utmed östra sidan om länsväg 
244 vilket beskrivs under avsnitt 6.5.2.

Området runt Campus Grythyttan, i anslutning 
till Sörälgen, är ca 10 hektar stort och utgör den 
södra delen av det band med ny stadsbygd 
som föreslås utmed länsväg 244. Området ska i 
huvudsak användas för bostäder, kontor, handel 
eller annan verksamhet som är förenlig med 
bostäder, dvs verksamhet utan omgivningspå-
verkan. 

Området ligger delvis inom Grythyttans verk-
samhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp. Enligt en översiktlig inventering kan LIS-
området anslutas till det kommunala verksam-
hetsområdet för VA. Frågan behöver då utredas 
vidare i samband med detaljplaneläggning.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• tillkommande bebyggelses anpassning till 

befintlig bebyggelse,

• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• mindre områden av sumpskog,
• område från våtmarksinventering,
• Lill-agen som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• buller från länsväg 205 och länsväg 244,
• vibrationer från länsväg 205 och länsväg 

244,
• transporter av farligt gods på länsväg 205 

och länsväg 244.

6.6 Bostäder/Verksamheter (utan om-
givningpåverkan)
Enstaka nya bostäder ska kunna prövas genom 
lovgivning utan att behöva föregås av planlägg-
ning. Ny sammanhållen bebyggelse ska däre-
mot prövas i detaljplan.

Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för bostäder/verksamheter (utan omgivningspå-
verkan) kan det finnas djur eller växter
som omfattas av bestämmelserna i artskydds-
förordningen.Vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning ska detta klargöras.

Kommunen är positiv till uppförande av nya 
fritidshus och till omvandling av fritidshus till 
åretruntbostäder, under förutsättning att kon-
flikter med andra viktiga intressen undviks. 
Kommunens största resurs är de många sjö-
arna i Hällefors kommun och det är av yttersta 
strategiska vikt att planera för en utbyggnad 
av bostadsbebyggelse och verksamheter utan 
omgivningspåverkan för att locka fler personer 
att spendera sin fritid, bosätta sig samt arbeta i 
kommunen. 

Flera av de föreslagna områdena för bostäder/

Bild 2. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning vid campus Grythyttan, Sörälgen. 
(markerad med pil)

Lv 244

Sörälgen

Torrvarpen
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verksamheter (utan omgivningspåverkan) ligger 
helt eller delvis inom strandskyddat område. 
I några av dessa områden har LIS-områden 
pekats ut. Det finns i dag inte en utan flera 
vedertagna definitioner av vad som menas med 
landsbygd. Det finns heller ingen definition i 
lagstiftningen av vad som menas med lands-
bygdsutveckling. När det gäller LIS bedöms 
dock att hela kommunen utgör landsbygd. Med 
landsbygdsutveckling avses i Hällefors kommun 
bland annat:

• nya bostäder och verksamheter som kan 
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget.

6.6.1 Saxen
Lövvik-Saxhyttan
Område är markerat som bostäder/verksamhe-
ter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 3)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Därtill 
föreslås ytterligare område utanför 100 meter 
från stranden. (se även separat bilaga 2, Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge) 

Området är ca 180 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 

kan även radhus och parhus samt mindre fler-
bostadshus uppföras inom området. I området 
kan även verksamheter utan omgivningspåver-
kan förekomma.

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i
området, dock en strax söder om det sydligaste
LIS-området. Bebyggelsen i området har idag
enskilda lösning för vatten och avlopp.

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

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• skogliga värdetrakter,
• kulturmiljö,
• närhet till industri (Saxhyttan)

6.6.3 Sörälgen
Hälgsnäs
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 4)

Området inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Syftet 
med LIS-området är att möjliggöra nya bostä-
der samt nya verksamheter i form av t.ex. en 
marina, badhus, handel, badplats m.m. som 

Bild 3. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed Saxens norra strand. (marke-
rad med pil)

Torrvarpen

Saxen
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bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikaliskke-
miska förhållanden fortsätter att vara goda.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur

Skinnartorp-Kullberget
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 5)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen. Därtill föreslås 
ytterligare område längre än 100 meter från 
strandlinjen. (se även separat bilaga 2, Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge)

Området är ca 90 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 
kan även radhus och parhus samt mindre fler-
bostadshus uppföras inom området. I området 
kan även verksamheter utan omgivningspåver-
kan förekomma.

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i 
området, utan bebyggelsen i området har idag 
enskilda lösningar för vatten och avlopp.
Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara vat-
ten- och avloppslösningar skapas för ny bebyg-
gelse, så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska
förhållanden fortsätter att vara goda. Omfatt-
ningen på tillkommande bebyggelse bör begrän-
sas, så att exploateringen inte bildar en sam-
manhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna 
vattentjänsters definition. Detta då möjligheten 

komplement till ny bostadsbebyggelse. Därtill 
föreslås ytterligare område längre än 100 meter 
från strandlinjen. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Området är ca 90 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 
kan även radhus och parhus samt mindre fler-
bostadshus uppföras inom området. 

Omfattningen på en eventuell exploatering 
avgör om området är möjligt att ansluta till det 
kommunala VA-nätet. För att en anslutning till 
det kommunala nätet ska vara aktuell krävs att 
området uppfyller definitionen sammanhållen 

Bild 4. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning på Hälgsnäsudden (Sörälgen)

Sörälgen

bebyggelse enligt lagen om allmänna vat-
tentjänster, vilket sannolikt innebär att även 
angränsande område utpekat i översiktsplanen 
exploateras. Frågan behöver utredas vidare i 
samband med detaljplaneläggning. Vid ett mer 
begränsat tillskott av bostäder behöver tillfreds-
ställande enskilda eller mindre gemensamma 
lösningar för vatten och avlopp säkerställas.

Det är viktigt att se till att långsiktigt hållbara 
vatten- och avloppslösningar skapas för ny 
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till inrättande av verksamhetsområde för VA och 
därmed anslutning till det kommunala VA-nätet 
för tillfället saknas.

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• eventuell påverkan på riksintresset för fri-

luftsliv,
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon

6.6.4 Torrvarpen 
Grythyttan (Balundstorp)
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 6)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Därtill 
föreslås ytterligare område längre än 100 meter 
från strandlinjen. Användningen inom 100 meter 
syftar till att utveckla områdets funktion som 
rekreationsområde. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge) 

Området är ca 50 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfattning 
kan även radhus och parhus samt mindre fler-
bostadshus uppföras inom området. Bebyggelse 
i området behöver anpassas så att riksintresset 
för kulturmiljövård inte påverkas negativt. Det 
handlar bl a om att bevara uttblickar från den 
gamla stadskärnan. I området kan även verk-
samheter utan omgivningspåverkan förekomma. 

Utformning och placering av tillkommande be-
byggelse ska ske på ett sådant sätt att man tar 
till vara delar av det värdefulla rekreationsområ-
det.

Bild 5. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed Sörälgens nordvästra strand. 
(markerade med pilar)
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Bild 6. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning väster om Grythyttan vid sjön Torrvar-
pen. (markerad med pil)

Torrvarpen

Lv 244

Lv 205
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Det finns inga kommunala VA-anläggningar i 
området i dagsläget, däremot finns kommunalt 
VA i Grythyttan som ligger i anslutning till om-
rådet. Möjligheter till anslutning till det kommu-
nala VA-nätet är möjligt och bör i de fall det blir 
aktuellt utredas vidare.

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

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• angöring till området samt gatu- och väg-

struktur,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon
• Torrvarpen som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och 

risk,
• närheten till industrier, vad gäller buller och 

behov av skyddsavstånd,
• frilufts och rekreationsvärden.

Holmarna-Lövnäsudden
Området är markerat som bostäder/verksam-
heter i mark- och vattenanvändningskartan. (Se 
bild 7)

Områden inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Därtill 
föreslås ytterligare område längre än 100 meter 
från strandlinjen. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Området är ca 100 hektar stort. Inom området
bör nya bostäder främst uppföras i form av
friliggande enbostadshus. I mindre omfatt-
ning kan även radhus och parhus samt mindre 
flerbostadshus uppföras inom området. Områ-
det kan ha mindre inslag av verksamheter utan 
omgivningspåverkan.

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i 
området, utan bebyggelsen i området har idag 
enskilda lösning för vatten och avlopp. Det är 
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- 
och avloppslösningar skapas för ny bebyggelse, 
så att sjöns allmänna fysikaliskkemiska förhål-
landen fortsätter att vara goda.

Sannolikt kommer vatten och avlopp lösas 
genom enskilda eller mindre gemensamma 

Balundstorp

Bild 7. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning vid Holmarna-Lövnäsudden. (marke-
rad med pil)

Torrvarpen



ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING48

lösningar. Blir exploateringen av en sådan 
omfattning att bebyggelsen uppfyller lagen om 
allmänna vattentjänsters definition sammanhål-
len bebyggelse kan en anslutning till det kom-
munala VA-nätet bli aktuell. Frågan måste i så 
fall utredas vidare.

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

6.6.5 Landsbygd
En aktiv och högst levande landsbygd utöver sin 
egenproduktion är en drivande motor för Häl-
lefors attraktiva livsmiljö för boende, rekreation 
och turism.

Nya bostäder utanför utpekade områden bör
främst tillkomma på de delar i mark- och vat-
tenanvändningskartan som är markerade som 
landsbygd. På landsbygden bör nya bostäder 
framförallt uppföras i anslutning till befintlig 
bebyggelse, befintliga kommunikationer och 
teknisk försörjning.

Nya bostäder på landsbygden bör främst upp-
föras i form av friliggande enbostadshus, men 
eventuellt även som mindre flerbostadshus. 

Bredsjö
Området är markerat som landsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan och utpekat som 
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin. 
 
I Bredsjö kan befintliga bostäder utvecklas och 
nya bostäder tillkomma i anslutning till den be-
fintliga bebyggelsen.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kultumiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och 

risk.

Hjulsjö
Hjulsjö är markerat som landsbygd i mark- och 
vattenanvändningskartan (se bild 8) och utpekat 
som ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin. 
Områden inom 100-meter från strandlinjen 
utmed del av Kvisseln är del i det område som 
föreslås för LIS. (se även separat bilaga 2, 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Torrvarpen, Lövnäsudden
Bild 8. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning vid Holmarna-Lövnäsudden. 

Rv 63

Kvisseln

Hjulsjön

Lv 767
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I Hjulsjö kan befintliga bostäder utvecklas och 
nya bostäder tillkomma i anslutning till den be-
fintliga bebyggelsen.

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

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,  
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63 och länsväg 767,
• buller från riksväg 63 och länsväg 767,
• vibrationer från riksväg 63 och länsväg 767,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och 

länsväg 767.

Kommunalt vatten och avlopp finns i Hjulsjö
samhälle. Majoriteten av bostadshusen i närom-
rådet har dock enskilda lösningar för vatten
och avlopp. Det är viktigt att se till att långsiktigt
hållbara vatten- och avloppslösningar skapas för
ny bebyggelse, så att sjöns allmänna fysikalisk-

kemiska förhållanden inte påverkas negativt.

Sannolikt kommer vatten och avlopp för tillkom-
mande bebyggelse lösas genom enskilda eller
mindre gemensamma lösningar. Blir exploate-
ringen av en sådan omfattning att bebyggelsen
uppfyller lagen om allmänna vattentjänsters 
definition för sammanhållen bebyggelse kan 
en anslutning till det kommunala VA-nätet bli 
aktuell. Frågan måste i det fall den blir aktuell 
utredas vidare.

6.7 Verksamheter
Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för nya verksamheter (med eller utan omgiv-
ningspåverkan) kan det finnas djur eller växter 
som omfattas av bestämmelserna i artskydds-
förordningen. Vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning ska detta klargöras. 

Flera av de föreslagna områdena för nya verk-
samheter ligger helt eller delvis inom strand-
skyddat område. I några av dessa områden har 
LIS-områden pekats ut. 

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna 
definitioner av vad som menas med landsbygd. 
Det finns heller ingen definition i lagstiftningen 
av vad som menas med landsbygdsutveckling. 
När det gäller LIS bedöms dock att hela kommu-
nen utgör landsbygd. Med landsbygdsutveckling 
avses i Hällefors kommun bland annat:

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

6.7.1 Hällefors 
Utmed riksväg 63
Området är markerat som verksamheter (med 
omgivningspåverkan) i mark- och vattenanvänd-
ningskartan. (Se bild 9)

I planförslaget föreslås två nya områden för 

Hjulsjö
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Bild 10 Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed Sörälgens nordvästra strand. 
(markerat med pil)
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verksamheter utmed riksväg 63 strax söder 
om Hällefors tätort. Inom områdena kan lättare 
verksamheter och tyngre verksamheter, med 
omgivningspåverkan, etablera sig. Huvudsyftet 
med området är att samla användning som inte 
är förenlig med bostäder. 

Området väster om riksväg 63 är ca 30 hektar 
stort och området öster om riksväg 63 är ca 70 
hektar stort. 

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• dagvattenhantering, 
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63,
• buller från riksväg 63,
• vibrationer från riksväg 63,
• transporter av farligt gods på riksväg 63.

6.7.2 Sörälgen
Campingen
Området är markerat som verksamheter (utan 
omgivningspåverkan) i mark- och vattenanvänd-
ningskartan. (Se bild 10)

Området inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för LIS. Syftet 
med LIS-området är att möjliggöra en utveckling 
av befintligt campingområde (se även separat 
bilaga 2, Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge). Därtill föreslås ytterligare område för 
utveckling med samma syfte utanför 100 meter 
från stranden. 

Naturreservatets föreskrifter reglerar uppfö-
rande av anläggningar och byggnader samt ett 
antal åtgärder. För vissa åtgärder krävs tillstånd 
eller dispens från naturreservatets föreskrifter 
från Länsstyrelsen.

Bild 9. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning utmed länsväg 244. (markerad med 
pil)
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Loka brunn

Området är ca 15 hektar stort. 

Området är idag inte anslutet till det kommunala
VA-nätet, utan campingen har idag en enskild
lösning för vatten och avlopp. Området ligger
dock i anslutning till kommunalt VA och anslut-
ning till detta nät är möjlig. Oavsett enskild eller
kommunal lösning för vatten och avlopp är det
viktigt att se till att långsiktigt hållbara vatten- 
och avloppslösningar skapas vid en eventuell 
utveckling av verksamheten, så att sjöns all-
männa fysikaliskkemiska förhållanden fortsätter 
att vara goda.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• eventuell påverkan på naturreservatet,
• eventuell påverkan på riksintresset för 

friluftsliv.

6.7.3 Norr- och södra Loken, 
Loka brunn
Området är markerat som verksamheter (utan 
omgivningspåverkan) i mark- och vattenan-
vändningskartan. (Se bild 11)

Området inom 100-meter från strandlinjen är 
del i det område som föreslås för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen. Syftet med LIS-
området, och området i helhet, är att möjliggöra 
en utveckling av den befintliga verksamheten 
vid Loka Brunn, det vill säga konferens-, res-
taurang-, spa- och hotellverksamheten. Därtill 
föreslås ytterligare område för utveckling med 
samma syfte utanför 100 meter från stranden. 
(se även separat bilaga 2, Landsbygdsutveck-
ling i strandnära läge) 

Området är ca 12 hektar stort. 

Det finns inga kommunala VA-anläggningar i 
området, utan verksamheten har idag en enskild 
lösning för vatten och avlopp. I det fortsatta 
arbetet är det viktigt att säkerställa att anlägg-
ningen har kapacitet för en eventuell utveckling 
av verksamheten och att långsiktigt hållbara 
vatten- och avloppslösningar skapas för ny be-
byggelse. Detta är speciellt viktigt med tanke på 
att Norra Loken ingår i vattenskyddsområdet för 
Loka Brunn. 

Inom området behöver hänsyn tas till:
• riksintresse för kulturmiljövården,
• riksintresse naturvård,
• riksintresse för friluftlivet,

Bild 11. Inzoomad bild av mark- och vattenan-
vändning i Loka brunn.
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• kultumiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• närheten till järnvägen vad gäller buller och 

risk.

Hjulsjö
Området är markerat som landsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan och utpekat som 
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin. I 
Hjulsjö kan befintlig verksamhet utvecklas och 
nya kan tillkomma.

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

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,  
• markradon,
• potentiella förorenade områden,
• den tillståndspliktiga zonen utmed riksväg 

63 och länsväg 767,
• buller från riksväg 63 och länsväg 767,
• vibrationer från riksväg 63 och länsväg 767,
• transporter av farligt gods på riksväg 63 och 

länsväg 767.

6.7.5 Turism 
Utvecklingen av turismen och besöksnäringen
ska främst bygga på de natur-, kultur- och 
rekreationsvärden som finns inom kommunen. 
Befintliga besöksanledningar ska förädlas och 
nya ska utvecklas. Kommunen ska verka för 
ökad tillgänglighet och skyltning till besöksmål, 
aktiviteter och sevärdheter.

• vattenskyddsområdet för Loka Brunn,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• fornlämningar,
• kulturmiljö,
• Skogliga värdetrakter
• fornlämningar
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och 
• markradon,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

205,
• buller från länsväg 205,
• vibrationer från länsväg 205,
• transporter av farligt gods på länsväg 205.

Ett planprogram ska arbetas fram för området 
för att belysa ovan redovisade aspekter.

6.7.4 Landsbygd
En aktiv och högst levande landsbygd utöver sin 
egenproduktion är en drivande motor för Häl-
lefors attraktiva livsmiljö för boende, rekreation 
och turism.

Nya verksamheter utanför utpekade områden 
för verksamheter bör främst tillkomma på de 
delar i mark- och vattenanvändningskartan som 
är markerade som landsbygd. På landsbygden 
bör nya verksamheter i första hand uppföras 
i anslutning till befintlig bebyggelse, befintliga 
kommunikationer och teknisk försörjning.

Bredsjö
Området är markerat som landsbygd i mark- 
och vattenanvändningskartan och utpekat som 
ett utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.
 
I Bredsjö kan befintlig verksamhet utvecklas och 
nya kan tillkomma.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• fornlämningar,
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Behovet av parkeringsplatser för besökande
ska ses över, främst för att tillgodose parke-
ringsbehovet under högsäsong. Detta speciellt
avseende uppställningsplatser för husbilar och
husvagnar.

Turismsatsningar i anslutning till bl a Grythyt-
tan och Loka brunn ska stimuleras. Kommunen 
ska verka för att området fortsätter att utvecklas 
som ett centrum för gastronomi, spáverksam-
het, utbildning och en plats att uppleva unik 
kulturmiljö.

Inom naturområdena bör befintliga verksamhe-
ter inom besöksnäringen kunna expandera och
utvecklas samt nya verksamheter kunna tillkom-
ma. En utveckling av bl a naturturism med fokus 
på t ex fiske, vandring, mountainbike, kanoting 
bedöms stärka värdena inom naturområdena 
ytterligare. 
 
Naturmiljöer såsom t ex Björskogsnäs, Hökhöj-
den och Knuthöjden ska utvecklas och ytterli-
gare tillgängliggöras, samt ges vägvisning och 
information, för att utgöra attraktiva besöksmål. 
Detta gör att skogens värde för ekoturism fram-
hävs yttreligare.

6.7.6 Jordbruk
Enligt 3 kap 4 § i miljöbalken får bruknings-
värd jordbruksmark endast tas i anspråk för 
bebyggelse om det behövs för att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgo-
doses på en annan plats. I de få fall där före-
slagna områden påverkar jordbruksmark hand-
lar samhällsintresset om att skapa attraktiva 
boendemiljöer och verksamhetslokaliseringar, 
ett mer diversifierat bostadsbestånd och en 
bättre fungerande flyttkedja. Genomförandet av 
planen bedöms därmed långsiktigt ge fördelar 
för samhället. 

Den slutliga placeringen, i detalj, av tillkom-
mande bebyggelse kommer ske efter nogrann 

utredning kring var den mest brukningsvärda 
jordbruksmarken är för att bevara så mycket 
jordbruksmark som möjligt och samtidigt reali-
sera projekten. Frågan kommer utredas i detalj i 
samband med framtagande av ny detaljplan för 
respektive område. 

Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse
undvikas på åkermark. Åkermarken inom kom-
munen bör i så stor utsträckning som möjligt
hållas öppen. Kommunen ska verka för att
åkermarken inte växer igen. Igenplantering av
åkermark bör undvikas. För den biologiska 
mångfalden är åkermark i skogslandskapet 
positiv för artdiversiteten. Förändringar ska ske i 
samklang med de gröna näringarna.

6.7.7 Skogsbruk
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse
lokaliseras så att skogsnäringens framtida ut-
vecklingsmöjligheter inte begränsas. Skogsnä-
ringen som förutom de större aktörerna består 
av många familjeskogsbruk och mindre aktörer 
som är viktiga delar i ett skapa en växande skog 
som gör klimatnytta.

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

I skogsbruket ska stor hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden. Skogens vitalitet och flexibilitet in-
för framtida klimatförändringar ska säkerställas 
med hjälp av en ökad diversitet med avseende 
på trädslag och beståndsanpassning utifrån 
markens förutsättningar.

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

6.8.1 Vägar
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Ett bra vägnät inom både kommunen och
regionen är av stor betydelse för kommunens
utveckling. Det underlättar för pendling och
godstransporter samt gör kommunen attraktiv
för boende och verksamheter. Det är av stor
betydelse för utvecklingen av kommunen att det
finns bra vägförbindelser i alla väderstreck.

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

Kommun ska ha en dialog med Trafikverket om 
förslagen som berör det statliga vägnätet. Hälle-
fors kommun ska verka för att det övriga vägnä-
tet inom kommunen håller hög standard, både 
vad det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet.

Kommunen ska har en dialog med Region Öre-
bro län i och med dess roll som regional upprät-
tare av infrastrukturplaner.

Kommunen ska verka för att trafikmiljön inom
utvecklingsstråken, framförallt i Hällefors,
förbättras och blir säkrare.

Kommun ska verka för en väl fungerande lad-
dinfrastruktur för elfordon inom kommunen och 
att nya laddstationer eller laddstolpar anläggs 
vid strategiskt viktiga platser, såsom offentlig 
service och samåknings- samt pendlarparke-
ringar. 

Nya laddstationer eller laddstolpar bör främst 
prioriteras inom och mellan utpekade utveck-
lingsstråk samt längs väg 244, väg 205, riksväg 
63 och väg 767. Bland annat bör laddstationer 
eller laddstolpar anläggas i anslutning till re-
secentrum i Hällefors och järnvägsstationen i 
Grythyttan.

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

Enligt Trafikverket bör generellt sett ingen ny
bebyggelse tillåtas inom 30 meter från järnvä-
gen, räknat från närmaste spårmitt. Skyddsav-
ståndet syftar till att skydda bebyggelse från ur-
spårning av tåg och ger utrymme vid eventuella 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 
Ny bebyggelse ska undvikas inom 30 meter från 
närmaste spårmitt.

6.8.3 Gång- och cykelvägar
Ett gent och sammanhängande gång- och
cykelvägnät är av stor betydelse för ökad gång- 
och cykeltrafik. Det främjar hållbara och miljö-
vänliga kommunikationer samt folkhälsan.

Kommunen ska verka för att gång- och cykel-
vägnätet byggs ut och att nya cykelparkeringar
anläggs vid strategiskt viktiga platser, såsom
offentlig service, kollektivtrafikknutpunkter och 
större arbetsplatser. Nya gång- och cykelvägar 
ska främst prioriteras inom och mellan utveck-
lingsstråken och bör i första hand anläggas som 
separata gång- och cykelvägar. Bland annat bör 

Kollektivtrafiken i Hällefors kommun
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en ny gång- och cykelväg anläggas mellan Häl-
lefors och Grythyttan.

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

En gång- och cykelplan ska tas fram som identi-
fierar var nya gång- och cykelvägar samt cykel-
parkeringar behöver anläggas. 

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

Hällefors kommun ska verka för att buss och
tågtrafiken är god inom, till och från kommunen.
Detta speciellt till och från resecentrum i
Hällefors samt järnvägsstationen i Grythyttan.

Nya busshållplatser bör i första hand anläggas
högst 400 meter från ny bebyggelse.

Vidare ska kommunen verka för att samåknings 
och pendlarparkeringar anläggs vid strategiskt
viktiga platser inom kommunen.

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

6.8.5 Flyg
Luftfartsverket (LFV) ska kontaktas i ett tidigt 

skede vid planläggning, lovgivning och till-
ståndsprövning som avser höga objekt. Till LFV 
ska alla objekt oavsett om det gäller byggna-
der, vindkraftverk, master, torn, reklamskyltar, 
konstverk, osv, som är högre än 20 meter över 
marken remitteras.

6.8.6 Digitala kommunikationer
Hällefors kommun ska verka för att fiber
fortsätter att byggas ut i kommunen. En utbygg-
nad av fiber bör främst prioriteras inom och 
mellan det som pekas ut som utvecklingsstråk 
i utvecklingsstrategin. För att stimulera fortsatt 
fiberutbyggnad ska nedgrävning av fiber alltid 
beaktas vid andra grävningsarbeten, såsom för 
fjärrvärme och el.

Hällefors kommun ska verka för en god
mobiltäckning inom hela kommunen. Nya tele-
master ska utformas och placeras med hänsyn 
till stads- eller landskapsbild och till natur- och 
kulturvärden på platsen. Samlokalisering ska 
eftersträvas för att begränsa antalet master.

Antenner ska dock företrädesvis placeras på 
befintliga höga byggnader och anläggningar 
istället för på nya master, om det medför en 
diskretare placering.

6.9 Naturmiljö
Kommunens naturmiljöer ska uppmärksammas,
lyftas fram och göras mer kända bland invånare
samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska be-
varas och utvecklas samt göras mer tillgängliga.
Informationen om och tillgängligheten till värde-
fulla naturmiljöer ska öka.

Kommunen ska verka för att bevara och utöka
mängden småbiotoper till förmån för den biolo-
giska mångfalden. Inga nyckelbiotoper bör
utsättas för förändringar som kan påverka na-
turvärdena negativt.

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

Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten,
frisk luft och utjämning av lokalklimat ska säkras
vid all planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning. Kommunen ska verka för fiskens fria 
uppvandring i vattensystemen.

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

6.9.1 Natur
I planförslaget föreslås stora områden med 
användningen natur som breder ut sig kring 
kommunikationsstråk, stadsbygd, bostäder, 
verksamheter och landsbygd. Områdenas an-
vändning föreslås bli oförändrad.

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

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

Inom de fyra områdena bedöms pågående
markanvändning kunna fortgå. Områdena är
dock känsliga för visuell påverkan på land-
skapsbilden och exploatering som kan inverka 
på den opåverkade karaktären och upplevelsen 
av den. Exploatering eller andra ingrepp i miljön 

som kan påverka den orörda karaktären, värdet 
för friluftslivet och höga naturvärden, inklusive 
värden för fågellivet och känsliga våtmarker, ska 
inte få tillkomma inom områdena. Särskild hän-
syn ska tas till områdenas vildmarkskaraktär.

Kindla
Området ligger vid kommungränsen mot Lin-
desbergs kommun. Kindlaområdet är högt be-
läget och starkt kuperat. Det är ett av de högsta 
områdena i länet och når hela 426 meter över 
havet. Inom området finns ett flertal natur och 
rekreationsvärden och rymmer bl a ett av de 
största naturreservaten i länet.

Väster om Nittälvsdalen
Området inkluderar Kaljoxdalens och Ställ-
bergsmossens naturreservat och består av 
kuperad terräng, sjöar och mossar. Endast små 
lokala vägar och enstaka hus finns i området. 
Postleden sträcker sig genom området. Inom 
området finns ett flertal natur- och rekreations-
värden.

Västeråsmossen m.m.
Området inkluderar bl a Västeråsmossens 
naturreservat och Nedre- och Övre Sävälvens 
naturreservat. Området består av kuperad ter-
räng som inkluderar naturskogar, myrmarker, 
vattendrag och andra naturtyper. Inom området 
finns ett flertal natur- och rekreationsvärden.

Murstensdalen
Området inkluderar en rad naturreservat där det 
största är Murstensdalens naturreservat. Om-
rådet kring Murstensdalen är det, efter Kindla, 
som är mest vildmarksartat i Örebro län. Inom 
området finns ett flertal natur- och rekreations-
värden.

6.10 Kulturmiljö
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer
och byggnader ska uppmärksammas, lyftas
fram och göras mer kända bland invånare samt
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STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN
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besökare. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader ska vårdas, bevaras samt göras mer
tillgängliga. Informationen om och tillgänglighe-
ten till intressanta miljöer och byggnader ska
öka.

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

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

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

• Områden för rekreation och friluftsliv ska 
utformas så att de uppmuntrar till fysisk 
aktivitet. 

• Skolors och förskolors behov av lättillgäng-
liga områden av hög kvalitet för pedagogisk 
versamhet ska säkras.

• Hällefors kommun ska verka för att öka vat-

tenkontakten i tätorterna.

• Vandrings-, cykel- och kanotleder ska un-
derhållas och utvecklas, bl.a. genom ökad 
tillgänglighet och skyltning. 

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

6.11.1 Grönområden
I planförslaget utgör de större tätortsnära
naturreservaten i och i närheten av Hällefors 
grönområden. Områdena som identifierats är 
Knuthöjdsmossen, Hammarmossen och Hök-
höjden. Knuthöjdsmossen och Hammarmossen 
är också NATURA 2000-områden. Mindre par-
ker och naturområden i Hällefors och Grythyttan 
ingår däremot i användningen stadsbygd.

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

6.12 Teknisk försörjning
6.12.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vatten-
försörjning bedöms kunna utökas till nya om-
rådena för bostäder och verksamheter i de fall 
antal och täthet gör att det räknas som samlad 
bebyggelse. 

Det är dock tveksamt om området för nya bo-
städer vid Torrvarpens västra sida kommer att 
omfattas av kommunens verksamhetsområden 
för vattenförsörjning. Om dessa områden inte 
kan anslutas till kommunalt dricksvatten bör 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Det 
samma gäller för ny bebyggelse på landsbyg-
den.

För att skydda grundvattnet som används till 
vattenförsörjningen finns det vattenskydds-

Grythyttans kyrka
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Kraftledning i kommunen

områden. Där gäller särskilda hänsynsregler 
– skyddsföreskrifter – för att vattnet inte ska bli 
förorenat.

All byggnation inom vattenskyddsområde el-
ler på rullstensåsar ska föregås av noggrann 
utredning för att säkerställa att vattentäkten inte 
riskeras att påverkas.

En ny vattenförsörjningsplan är under framta-
gande och kan leda till att vattenförekomster 
enligt den nya planen kan behöva reserveras.

Vattenförsörjningen till Hällefors och Grythyttan 
sker idag genom vattenverket i Jeppetorp. Vat-
tentäkten på samma ställe består av ett flertal 
borrhål varav ett antal går direkt till bryggeriet. 
Vattenverkets och täktens kapacitet utnyttjas 
idag till ca hälften. En situation där vattenbrist 
uppstår är därför högst osannolikt. 

Det pågår samtidigt ett arbete med att ta fram 
en reservvattentäkt söder om den befintliga. 
Den här täkten ska kunna täcka upp för hela 
behovet om den befintliga vattentäkten slåss ut 
på grund av till exempel föroreningar.

6.12.2 Spillvatten
Kommunens verksamhetsområden för spill-
vatten bedöms kunna utökas till de utpekade 
områdena för nya bostäder och verksamheter 
i Hällefors, Grythyttan och Hjulsjö samt vid sjö-
arna Saxen och Sörälgen. 

Det är dock tveksamt om området för nya bo-
städer vid Torrvarpens västra sida kommer att 
omfattas av kommunens verksamhetsområden 
för vattenförsörjning. Om dessa områden inte 
kan anslutas till kommunalt dricksvatten bör 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Det 
samma gäller för ny bebyggelse på landsbyg-
den.

Enskilda avloppsanläggningar står för en be-

tydande del av utsläppen av närsalter i kom-
munen. Utökade verksamhetsområden för 
spillvatten kan bli aktuella inom några geogra-
fiska områden, utanför utpekade områden för 
ny bebyggelse. Det samma kan vara aktuellt för 
andra områden med sammanhållen bebyggelse 
i nära anslutning till befintliga verksamhetsom-
råden.

6.12.3 Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid
behov renas innan det når recipient. Där det är
möjligt och motiverat kan det behöva anläggas
öppna dagvattenmagasin som fördröjer avrin-
ningen till sjöar och vattendrag. Därigenom 
möjliggörs rening av vattnet innan det återförs 
till det naturliga kretsloppet. Områden för dag-
vattenhantering kan även behöva reserveras vid 
bl.a. planläggning.

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

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

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

För att upprätthålla en god flygsäkerhet så 
rekommenderar Transportstyrelsen att vind-
kraftverk och master med stag med en totalhöjd 
lägre än 50 meter placeras minst 100 meter från 
kraftledning. Vindkraftverk och master med stag 
med en totalhöjd över 50 meter bör placeras 
minst 200 meter från kraftledning. Avståndet 
beräknas med utgångspunkt från kraftrotorns 
periferi. För verk med en rotordiameter på 100 
meter eller mer bör avståndet mellan torn och 
ledning vara större än 200 meter.

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

Vindkraft
I dagsläget finns inte några områden av riks-
intresse för anläggningar för energiproduktion 
inom kommunen. 

Solenergi
Hällefors kommun ska följa utvecklingen av sol-
celler som en möjlighet att bidra till en elförsörj-
ning av exempelvis offentliga byggnader.

6.12.5 Återvinning
Kommun ska verka för att återvinning av de 
material som går att återvinna underlättas.

6.13 Miljö, hälsa och säkerhet
6.13.1 Förorenade områden
Risken för förorenade områden ska beaktas 
tidigt vid exploatering och fysisk planering. I 
samband med detaljplanering ska regelmässigt 
en redovisning av tidigare verksamheter i områ-
det göras. Om förorenade områden ska bebyg-
gas ska exploateringen föregås av en miljötek-
nisk undersökning som klargör föroreningarnas 
omfattning och typ samt fastställer behovet av 
sanering för den planerade användningen.

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

6.13.2 Miljöfarlig verksamhet
Verksamheter med omgivningspåverkan ska 
styras till de områden i kommunen som är utpe-
kade i mark- och vattenanvändningskartan.

För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödom-
stol, för B-anläggningar krävs tillstånd hos 
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och 
C-anläggningar ska anmälas till miljö- och bygg-
nadsnämnden i kommunen.

6.13.3 Gruvhål
Ny bebyggelse bör undvikas i anslutning till 
gruvhål. Byggnation i närhet av gruvhål ska 
föregås av geoteknisk undersökning.

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

Lågpunkter enligt skyfallskarteringen ska ses 
över och vid behov åtgärdas.

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

• I områden som hotas av 100-årsflöde, dvs. 
där sannolikheten för översvämningar be-
räknas till 63 procent eller högre under en 
100-årsperiod, bör det inte tillkomma någon 
bebyggelse alls, med undantag för enkla 
byggnader som garage och uthus., och
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• I områden som hotas av högsta beräknade 
flöde, dvs. där översvämningar beräknas 
ske mer sällan än vart hundrade år kan 
samhällsfunktioner av mindre vikt lokalise-
ras. Exempel är byggnader av lägre värde, 
byggnader av mer robust konstruktion, vä-
gar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor, 
fritidshus och mindre industrier med liten 
miljöpåverkan.

• Endast i områden som inte hotas av 
100-årssflöde eller högsta beräknade flöde 
bör riskobjekt och samhällsfunktioner av 
betydande vikt lokaliseras.

Rekommendationerna föreslår var man kan 
bygga utan att vidta särskilda förebyggande 
åtgärder med avseende på höga flöden. I de fall 
man önskar använda översvämningshotad mark 
till annat än vad som rekommenderas bör en 
riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att begränsa konsekven-
serna av höga flöden.

Punkterna ovan är hämtade ur rapporten Över-
svämningsrisker i fysisk planering, rekommen-
dationer för markanvändning vid nybebyggelse, 
framtagen av länsstyrelserna i Mellansverige, 
anges rekommendationer för markanvändning 
vid ny bebyggelse.

Vidare anges rekommendationer för markan-
vändning vid ny bebyggelse i rapporten Sti-
gande vatten, en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden, framtagen av 
länsstyrelserna i Värmlands och Västra Göta-
lands län.

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

Ny bebyggelse inom områden med erosionsför-
utsättningar och erosionskänsliga jordarter ska 

föregås av geotekniska undersökningar som 
klargör riskerna samt anger vilka åtgärder som 
eventuellt krävs för att undvika erosion.

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

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

6.13.8 Buller
I Förordningen om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader, 2015:216, finns bestämmelser om rikt-
värde för buller utomhus från spår- och vägtrafik 
vid bostadsbyggnader. Inomhusvärdena för 
bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 
I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och an-
nat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder finns riktvärden 
för buller från industri och annan verksamhet 
utomhus vid bostadsfasad.

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

För planläggning av skolor och förskolor finns 
Gör plats för barn och unga! En vägledning för 
planering, utformning, planering och förvaltning 
av förskolans och skolans utemiljö, 2015:1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I rapporten anges riktvärden för olika typer av 
markanvändning som skyddsavstånd till trans-
portleder för farligt gods, inom ett område av 
150 meter från transportleden.

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

Ytterligare information finns i Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods, 2016:4 framtagen 
Länsstyrelsen i Stockholms län.

6.13.12 Elektroniska och magnetiska fält
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas
för miljöer där människor stadigvarande vistas
kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning som
utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med 
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strål-
skyddsinstitut.
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Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse ska
placeras så att magnetfältsnivån från kraftled-
ningar, järnvägens högspänningsledningar och
andra upphovskällor underskrider 0,4 μT.

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

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

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

I Boverkets Vägledning för planering för och
invid djurhållning anges att efter 50-100 meter
från källan är värdena för hästallergener låga
eller under detektionsgränsen. Dock är sprid-
ningen av allergener beroende av de lokala
förutsättningarna på platsen såsom antalet
hästar, avstånd, förhärskande vindriktning, topo-
grafi och vegetation. I öppna landskap och i den
förhärskande vindriktningen kan därför fortsatta
och succesivt avklingande nivåer av allergener 
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar än
50-100 meter.

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

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

till framförallt bostäder.

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

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

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

6.13.16 Övergödning
Kommunen ska fortsätta inventeringen av
enskilda avloppsanläggningar för att minska 
utsläppen till sjöar och vattendrag.

6.13.17 Försurning
Kommunen ska verka för att de sjöar och vat-
tendrag som har problem med försurning kalkas
regelbundet.

6.13.18 Risk och sårbarhet
Översiktsplanen berör många av de risker som 
analyseras i rapporten Risk och sårbarhetsana-
lys (2015). Kommunen ska verka för att dessa, 
och övriga frågor som berörs i rapporten, ska 
vara en del i efterföljande planläggning och 
bygglovsgivning.
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7. PLANERINGSFÖRUT-
SÄTTNINGAR
Planeringsförutsättningar utgör en samlad nu-
lägesbeskrivning med kunskaper om befintliga 
förhållanden, intressen och pågående föränd-
ringar som är nödvändiga förutsättningar för all 
planering. Dessa kunskaper finns på olika håll 
såsom i diverse rapporter, dokument samt hos 
nyckelpersoner inom olika sektorer. 

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

Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade 
riksintressena har förkortats nedan, dessa finns 
i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.
 
7.1.1 Naturvården
Inom kommunen finns 13 områden av riksintres-
se för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB.
 
Björskogsnäs
Representativt odlingslandskap med lång konti-
nuitet och förekomst av träd- och buskbärande 
äng med mycket art- och individrika växtsamhäl-
len.

På den yttre delen av halvön finns ett väl beva-
rat äldre odlingslandskap som till sen tid brukats 
enligt äldre brukningsformer, där bl a den för 
Bergslagen tidigare typiska sloghagen finns 
företrädd. Enligt uppgift var så gott som hela 
halvön skoglös vid 1900-talets början. Nuvaran-
de fördelning åker, sloghage (träd- och buskbä-
rande äng) och lundskog speglar ett relativt sent 
skede där endast de bästa markerna är i bruk 
medan övriga delar efter hand lämnats att växa 
igen.

Vanliga vegetationstyper i ängen är örtrik frisk-
äng, rödvenäng och skogsnävaäng. Växtsam-
hällena är art- och individrika och där växer arter 
som revfibbla, vildlin, rosettjungfrulin, dvärglum-
mer, ormtunga, klasefibbla, ormrot, svinrot och 
guckusko.
 
Skatviken 
Skatviksgrottorna är 4 st grottor utbildade i 
urkalksten. De är mellan 4 och 48 neter långa 
men endast 0,3 – 1 meter höga. Genom två av 
grottorna rinner en bäck. Enstaka droppstenar 
förekommer.

Grängshytteforsarna
Rastälven innehåller mycket fina, delvis helt 
oförstörda forspartier, två vid Grängshyttan och 
ett vid Kräftbo, men är i övrigt lugnt flytande. 

Älvsträckan i Rastälven utgör lek- och tillväxt-
områden dels för öringstammarna i Grängen 
och Sången, dels för den stationära, strömle-
vande Rastälvsöringen. I denna del av Rastäl-
ven förekommer även flodpärlmussla.

I de övre och mellersta delarna är älven omgi-
ven av åker- och betesmarker, längst upp även 
tomtmark. Övriga delar omges av barrskog. 
Älven kantas av en lövbård, där al och björk 
dominerar. 

Hammarmossen 
Hammarmossen är en regelbunden, koncen-
triskt välvd mosse belägen på en plan sandav-
lagring. Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen 
är myren helt oskadd. Den är särskilt koncen-
trisk med Sveriges, och kanske Europas, mest 
regelbundna mossegölkomplex. 

Hammarmossen har flera egenskaper som 
motiverar en hög naturvärdesbedömning, bl a 
den stora riksintressanta gölsamlingen. Den 
har ett intressant fågelliv och har högsta klass i 
Våtmarksinventeringen. Den ingår i Myrskydds-
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planen för Sverige och är av riksintresse för 
naturvården. 
 
Högmossen är sedan länge skyddat som na-
turreservat och mossen har endast mindre 
störningar av hydrologin i form av mänskliga 
ingrepp.  

Hästnäsviken 
Gården Hästnäsviken ligger vid sjön Grängens 
sydöstra strand i ett kuperat och skogsdomine-
rat landskap. Naturbetesmarken utgörs av en 
cirka 14 hektar stor björkhage som ligger i en 
sluttning ner mot sjön. Vanliga vegetationstyper 
i björkhagen är rödvenäng, fårsvingeltorräng, 
stagghed och gräs/lågstarräng. Växtsamhällena 
är art- och individrika och här växer arter som 
darrgräs, ormrot, vanlig ögontröst, smörbollar 
och borsttistel.
 
Kindlamossen/Knuthöjdsmossen 
Kindlamossen är ett topogent kärr representativt 
för den naturgeografiska regionen. Det ligger 
centralt i naturreservatet Kindla som är ett 933 
hektar stort sammanhängande väglöst område 
med äldre barrdominerad skog, föga påverkad 
av senare tids skogsbruk, och med inslag av 
naturskog. Mossens utseende är varierat med 
omväxlande kärr, mossar och fastmarksholmar. 
Den består delvis av en mossetyp som uppstått 
i kraftigt sluttande terräng och kännetecknar 

humida bergsområden i landets norra delar.

Kindlamossens naturvärde ligger i dess mång-
formighet och representativitet. Området utgör 
ett av Bergslagens äldsta av modernt skogsbruk 
icke påverkade skogslandskap med en mycket 
stor andel rödlistade arter. 
 
Knuthöjdsmossen är ett naturreservat som 
består av en vackert excentriskt bildad mosse 
med mängder av gölar spridda på mosseplanet. 
Gölarna sträcker sig djupt ner i torvlagren vilket 
visar att de funnits en lång tid. Mer öppet vatten 
finns i form av en långsmal tjärn i östra kanten. 
Mellan gölarna sträcker sig tallbevuxna riss-
trängar. Förutom gölar och strängar innehåller 
mossen höljor av fastmatte- respektive mjuk-
mattetyp. 

Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen är my-
ren helt oskadad. Knuthöjdsmossen är avsnörd 
på mitten av en lång och hög dyn, Stora Häl-
leforsdynen, längs vilken man anlagt en väg. 
Mossens norra del har liksom Hammarmossen 
ett väl utbildat gölkomplex med ca 180 gölar. 
Mosseplanet lutar dock här mot västra laggen 
och gölarna är därför inte ordnade på samma 
koncentriska sätt. Mellan gölarna finns torra 
torvsträngar med ris och ofta tall.

Fågellivet på mossarna, framför allt Knuthöjds-
mossen, är rikt, med bl a smålom, andfåglar och 
orrspel. Mossen har satts i klass I (tillsammans 
med tre andra objekt) i myrfågelinventeringen. 

Lokadalen 
Lokadalen är en markant sprickdal med älv i 
dalbottnen och med skogklädda dalsidor. Värde-
fulla limniska miljöer i rinnande vatten och klar-
vattensjöar. Värdefulla naturskogsmiljöer med 
rik biologisk mångfald knuten till kryptogamflora 
och vedinsektsfauna. Intressant geomorfologi 
och spännande landskapsbild.

Hammarmossen
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I dalbottnen finns en isälvsavlagring, som i detta 
trånga avsnitt endast visar sig som en låg ter-
rass utefter dalsidorna. Söder om dalmynningen 
finns en stor isälvsavlagring, Hållsjöfältet. I 
dalmynningen utgörs isälvsavlagringen (Hållsjö-
deltats proximaldel) av rundade stenblock. 

Den lilla slingrande landsvägen mellan Karl-
skoga och Grythyttan går fram genom dalen och 
i dess norra del ligger kuranstalten Loka Brunn. 
Smärre grustäkter finns på några ställen. Söder 
om dalen finns en kraftig stam av flodpärlmussla 
i Trösälven, men den har inte anträffats i Loka-
dalen.

Lundsfjärden 
Brunnshyttebäcken är ett litet, ca 1,5 km långt 
vattendrag som avvattnar Vasselsjön och myn-
nar i Brunnshytteviken i Lundsfjärden. Bäcken 
omges av gammal barrblandskog med mindre 
kärrpartier i bäckdråget där björkskog domine-
rar. Vissa partier består av gammal, nu igen-
planterad åkermark. 

Vid utloppet ur Vasselsjön har tidigare funnits 
en damm och hytta. Dammen är nu helt raserad 
och sjön regleras endast av en mindre tröskel 
vilken dock vid lågt vattenstånd innebär att 
vattenföringen i bäcken blir mycket låg. I norra, 
nedre delen av bäcken finns en vägtrumma 
under allmän väg. Vid låg vattenföring är denna 
inte passerbar för fisk då vattnet sipprar under 
trumman och denna blir torr.

Nittälvsdalen
Nittälvsdalen är ca 20 km lång. Topogena kärr 
och platåformigt välvda mossar representativa 
för regionen finns i objekten. Större ingående 
myrar är Salbomossen, Rödmyren, Rostamyren 
och myr vid Rostamossgruvan samt Komora-
mossen där även ett sträng-flarkkärr finns.

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

På flera håll finns öar med tuvor som till viss del 
består av ren mossvegetation. Stora delar av 
myren är översilade vilket ger en något rikare 
flora med växter som jungfrulin, dvärglummer, 
ängsnycklar och sumpnycklar i ett blåtåtelkärr. I 
komplexet ingår även tallsumpskog.

Våtmarkernas naturliga hydrologi, strukturer, 
formelement och vegetation med ingående gölar 
och vattendrag skall bevaras och endast föränd-
ras genom naturliga processer. Skogsbestånden 
skall genom naturliga processer utvecklas i rikt-
ning mot naturskog. 

Nittälvsdalen

signal- och rödlistade arter, främst kryptogamer.

Inom området finns flera forssträckor, bl.a. 
Brattforsen i ett kanjonartat parti i leptitberg-
grund. Dalen präglas av olika slag av barrskogar 
och myrvegetation. Stora delar upptas av torr 
tallhed.

Ställbergsmossen 
Ställbergsmossen är ett värdefullt myrkomplex 
med ett representativt sträng flarkkärr. Området 
har även botaniska värden. Området är stort 
och växlar mellan våtmarker och skogklädda 
fastmarker. Reservatet är lämpligt för vandring 
och upplevelser av storslagen natur och ett rikt 
djurliv.
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Svartälven (Bäcktorpsmossen, norra och södra 
Sifilismossen)
Området utgör den centrala delen av den näst 
Brattforsheden största isälvsavlagringen i länet. 
På isälvsavlagringen har ett flertal gölrika mos-
sar bildats.

Avlagringen är en del i ett stråk av isälvsavlag-
ringar från Degerfors i söder till Västerdalälven 
i norr. Bildningarna utgöra en fortsättning på 
deltakomplexen vid Grythyttan och Hällefors i 
Örebro län.

Svartälven (Vrakhedarna)
Vrakhedarna är avsatt som ett randdelta och är 

största myrarna i länet. Området är också rikt 
på ugglor - både berguv och slaguggla förekom-
mer regelbundet. Vid Björntjärn ligger en riktig 
trollskog med stora stenblock och granar fulla av 
hänglavar.

7.1.2 Kulturmiljövården
Inom kommunen finns fyra områden av riks-
intresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 
MB. På uppdrag av länsstyrelsen har en rapport 
tagits fram med fördjupade beskrivningar av 
sådana områden inom den norra delen av länet.

I rapporten föreslås en revidering av samtliga 
riksintressens beskrivningar samt en geografisk 
utvidgning av dessa områden. Länsstyrelsen 
har inte tagit ställning till de förslag som presen-
teras för de enskilda riksintressena i rapporten 
med arbetet med detta kommer förhoppningsvis  
inledas inom det närmsta året.

En möjlighet att ta tillvara riksintressen för kul-
turmiljövården som ligger utanför detaljplanerat 
område är områdesplan eller bevarandeplan.

Silvergruvorna
Industrimiljö, gruvområde och landets näst 
rikaste silverfyndighet med lämningar efter bryt-
ning under 1600- och 1700-talet. Verksamheten 
har intresse som bygdeskapande och utgjorde 
grunden för sockenbildningen 1645. (Gruvmiljö).

Gruvområde med dagbrott, skrotstensvarp 
och smärre gruvgångar från 1600-talet samt 
1700-talets större krutsprängda orter.

Hjulsjö
Bymiljö, kyrkby med sammanhållen bebyggelse 
och framträdande placering i landskapet. (Od-
lingslandskap).

Bergslagsby med välbevarad 1800-talsbebyg-
gelse grupperad kring träkyrka från 1640-talet 
och landsvägens gamla sträckning. Omgivande 
öppna odlingsmarker. 

Silvergruvorna

en del av den mäktiga glacifluviala avlag-ringen 
längs Svartälvsdalen. Deltabildningen är i viss 
ut-sträckning genom naturliga processer utpla-
nad och om-formad. Sandfältet fortsätter norrut 
in i Värmlands län och är där mer enhetligt och 
flackt.

I jämförelse med andra bildningar i länet av 
liknade slag är Vrakhedarna obetydligt skadat 
av skogsbilvä-gar, dikning, täkter och markbe-
redning.
 
Västeråsmossen
Orre, trana och ljungpipare häckar alla på den 
fågelrika Västeråsmossen, som är en av de 
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Grythyttan
Tätortsmiljö och sockencentrum med välbeva-
rad kyrkbybebyggelse av bergslagskaraktär, 
anlagd som stad och i stadsmässiga former 
(stadsprivilegier 1641-1682) och med träbebyg-
gelse präglad av 1700-och 1800-talen.

Tätortens centrala område med torgbildning, 
kyrka från 1632, gästgiveri med anor sedan 
1640 och omgivande tätt liggande gårdsbilning-
ar som formar slutna gatupartier. Många äldre 
hus har taktäckning av skiffer.

Loka brunn
Bad- och brunnsanstalt med ett stort antal för 
brunnsanläggningar typiska bostads-, sällskaps- 
och behandlingsbyggnader från 1760-talet och 
framåt.

Sedan 1700-talet kontinuerligt bebyggd anlägg-
ning som avviker från andra brunnsmiljöer ge-
nom att avsaknad av styrning genom plan eller 
strävan efter enhetlig stilkaraktär präglar miljön.

7.1.3 Friluftslivet
Inom kommunen finns tre områden av riksintres-
se för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. 

Finnekroken
Området är ett höglänt vildmarksområde med 
lite bebyggelse och påverkan från infrastruktur. 
Flera stora skogliga naturreservat finns i områ-
det. Det största av dem är Murstensdalen. 

Här finns ett småskaligt jordbrukslandskap med 
en mosaik av artrika myrar med till exempel 
häckande storspov. Själva Trösälven har en av 
länets längsta oreglerade älvsträckor med riklig 
förekomst av öring och flodpärlmussla. För den 
som vill uppleva tysta orörda områden med 
höga naturvärden är området mycket lämpligt.

Området har höga natur- och upplevelsevärden 
kopplat till naturskogsmiljöer och paddlingsleder 

vilket gör att det finns god förutsättningar att 
utveckla verksamheter kopplat till friluftsliv och 
fiske.

Kindlaområdet
Kindlaområdet är ett särpräglat vildmarksområ-
de med storslagen och intresseväckande natur-
värden, orördhet, stillhet och tystnad. Området 
har en tilltalande landskapsbild med flera vackra 
utsiktsplatser från utsiktstorn samt en varierad 
och kuperad terräng med vidsträckta skogar. I 
området finns både sällsynta växter och djur.

Naturreservatet Kindla är ett av länets största 
skogliga naturreservat och ett av få stora och 

Kindla naturreservat

ofragmenterade vildmarksområden. Inom områ-
det finns också naturreservatet Salboknös som 
är lättillgängligt och har en anordnad led upp till 
en utsiktspunkt. Området är även rikt på beva-
rade kulturlämningar.

Drygt hälften av Bergslagsledens 23 km långa 
tredje etapp går genom området och området 
har av många anledningar mycket god potential 
för vildmarksturism

Svartälven-Nittälven
Svartälven-Nittälven är ett stort vildmarksar-
tat område i norra Örebro län med väldigt lite 
bebyggelse och få vägar. Området är riksintres-
sant att värna på grund av de breda friluftsmöj-
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ligheter som området erbjuder idag och den 
potential för utveckling som finns. Området har 
idag ett mycket rikt friluftsliv, framför allt i sam-
band med kanoting men i området pågår även 
ett brett friluftsliv inom många andra aktiviteter.

7.1.4 Anläggningar för kommunikationer
Inom kommunen finns tre områden av riksintres-
se för anläggningar för kommunikationer enligt 3 
kap. 8 § MB.

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

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

Hällefors, Grythyttan och Bredsjö järnvägssta-
tioner är riksintressen för stationer för resande-
byten.

7.1.5 Totalförsvar
Inom kommunen finns fyra områden av riksin-
tresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. 
Härutöver finns anläggningar, utspridda över 
landets yta, av riksintresse för totalförsvaret som 
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet och 

Riksväg 63 som passerar genom Hällefors

Riksintresse för totalförsvaret
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som kan påverkas av höga objekt. Med anled-
ning härav utgör hela landets yta influensom-
råde för höga objekt, objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre 
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Riksintresse influensområde: Västeråsmossen, 
Långtjärn, Gårdvikaberget
Västeråsmossen, Långtjärn, Gårdvikaberget 
är riksintressen som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. Då riksintresset har omgiv-
ningspåverkan som har betydelse för plan- och 
lovärenden finns dock ett influensområde för 
det. Influensområdet utgör ett samrådsområde, 
dvs. ett område där samråd måste ske med 
Försvarsmakten i samband med plan- och 
lovärenden. Det exakta geografiska läget och 
omfattningen av riksintresset inom influensom-
rådet redovisas däremot inte.

Hinderfitt område (Villingsberg)
Ett område runt skjutfältet Villingsberg, som lig-
ger i Karlskoga, Nora och Örebro kommun, är 
markeras som riksintresse hinderfritt område. 
Objekt högre än 20 meter kan medföra påtaglig 
skada på verksamheten som bedrivs vin Vil-
lingsbergs skjutfält. 

7.1.6 Natura 2000-områden
Inom kommunen finns 11 st Natura 2000-områ-
den. Områdena är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena i sin helhet 
av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Västerås-
mossen, Knuthöjdsmossen, Hammarmossen, 
Murstensdalen, Kindla och Römyren omfattas 
både av habitat- och fågeldirektivet, medan öv-
riga Natura 2000-områden endast omfattas av 
habitatdirektivet.

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

Under åren 2014-2015 pågick en översyn av 
Natura 2000-områden i länet. Inom kommunen 
föreslog länsstyrelsen 11 nya eller utökade 
områden; Björskogsnäs, Brunnshyttebäcken, 
Kittelmyren, Knuthöjdsmossen-Hammarmossen, 
Murstensdalen-Lokadalen, Nittälvsdalen, Norra 
Hällefors skogar, Sundsjömarken, Tjuråsen, 
Västeråsmossen och Ängsmossetjärnarna-Gäll-
sjöhöjden. Regeringen kommer att fatta beslut 
om länsstyrelsens förslag och därefter kommer 
EU-kommissionen fatta beslut om förslaget.

Björskogsnäs 
Björskogsnäs är beläget ute på en halvö i södra 
delen av sjön Torrvarpen. Området består av ett 
äldre småskaligt odlingslandskap med omväx-
lande åker, äng och betesmark.

Björskogsnäs

Natura-2000 områdets huvudsakliga naturvärde 
är den värdefulla floran knuten till den långa 
hävdtraditionen och den unika geologin. 

Grängshytteforsarna 
Grängshytteforsarna är en av länets mest vär-
defulla forssträckor. Forsarna ligger i Rastälven, 
som är en del av Arbogaåns vattensystem. For-
sträckorna finns främst i områdets övre delar. 
Områdets nedre delar är mer flacka och vattnet 
är där lugnare. 

Grängshytteforsarna omges av variationsrik na-
tur med inslag av barrskog, odlad mark, betes-
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marker och sumpskogar. Den nordligaste delen 
bär spår efter vattenkraftsutnyttjande och det 
ligger en damm vid områdets början. Ingen aktiv 
reglering förekommer. Generellt är forsarna 
förhållandevis opåverkade. 

Hammarmossen 
Hammarmossen är en regelbunden koncentriskt 
välvd mosse belägen på en plan sandavlagring. 
Mossen är översållad av gölar ordnade i kon-
centriska ringar. 

Frånsett smärre torvtäkter i kantskogen är 
myren helt oskadad. Hammarmossen har flera 
egenskaper som motiverar en hög naturvärdes-
bedömning, bl.a. den stora riksintressanta göl-
samlingen. Den har även ett intressant fågelliv 
och har högsta klass i våtmarksinventeringen. 
Den ingår i myrskyddsplan för Sverige och är av 
riksintresse för naturvården.

Kampjärnsbrännan 
Den drygt 100-åriga lövbrännan på Kampåsen 
består av en olikåldrig och flerskiktad lövrik 
barrblandskog i småkuperad delvis blockig ter-
räng. Skogen är olikåldrig, av naturskogskarak-
tär och de äldsta tallarna är minst 300 år gamla. 
Lövandelen utgörs av björk, asp, rönn, sälg och 
al. Spår av skogsbrand finns överallt i form av 
tallbrandstubbar och mindre lövdominerade 
bestånd. Enstaka levande tallar med brandljud 
finns utspridda i området. 

Myrmarkerna utgörs av mossar, kärr och myr-
gölar, samt en mosaik av tjärnar. Inventeringar 
har visat på ett rikt fågelliv, flertalet arter av 
krävande mossor, lavar och svampar, samt en 
myllrande skalbaggsfauna. 

Kindlamossen 
Kindlamossen är ett topogent kärr representativt 
för den naturgeografiska regionen. Det ligger 
centralt i naturreservatet Kindla som är ett 933 
ha stort sammanhängande väglöst område med 
äldre barrdominerad skog och med inslag av 

naturskog. Mossens utseende är varierat med 
omväxlande kärr, mossar och fastmarksholmar. 

Kindlamossens naturvärde ligger i dess mång-
formighet och representativitet och utgör ett av 
Bergslagens äldsta av modernt skogsbruk icke 
påverkade skogslandskap med en mycket stor 
andel rödlistade arter.

Kindla utgörs av ett väglöst gränsland där vid-
sträckta myrmarker och skogsklädda berg ger 
karaktär åt naturen. Det är ett höglänt område 
i vattendelarläge med tre dominerande höjder 
som når sin högsta punkt på Kindlahöjden med 
425 meter över havet. 

I Kindla finns det ett rikt djur- och växtliv, bland 
annat förekommer här ibland lodjur. Det finns en 
stor mängd rödlistade arter av fåglar, kärlväxter, 
insekter, svampar, lavar och mossor. 

Knuthöjdsmossen 
Knuthöjdsmossen är ett naturreservat som 
består av en vackert excentriskt bildad mosse 
med mängder av gölar. Knuthöjdsmossen är 
till stora delar skadad av tidigare ingrepp, men 
det fredade partiet har ett praktfullt gölkomplex. 
Stora Hälleforsdynen är den största och mest 
intressanta dynen i denna del av landet. 

Det finns höga naturvärden knutna till den 
gölrika mossen. Fågellivet är mycket intressant 
med bl.a. mängder av änder och smålom.

Murstensdalen 
Murstensdalen är en väglös barrskogsbevuxen 
höjdplatå som i öster avslutas i sprickdalar med 
bergsbranter. Högsta punkten ligger på 306 
meter över havet. I området finns ett stort antal 
små och stora sjöar, tjärnar och myrar. Sjöarna 
är näringsfattiga och många har varit naturligt 
fisklösa, men fisk har planterats in i flera av 
dem.
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Den största myren Mosserudsmossen-Björn-
hålsmossen består av tre delar skilda åt av 
skogsklädda fastmarkstungor. Den västra delen 
är en mosaik av topogena kärr och svagt välvda 
mosspartier. Den centrala delen är en högmos-
se med strängar och några mindre gölar medan 
den östra delen har både ett högmosseparti och 
flera kärrpartier.

Skogen i området består av naturskogsartad 
barrskog. På de magra hällmarksplatåerna och 
myrarna växer tallskog medan den näringsrika 
dalgången i öster domineras av granskog. 

I Murstensdalen finns ett stort antal rödlistade 
arter av svampar, lavar och mossor, till exempel 
blackticka, norsk näverlav och sydlig knapp-
nålsmossa. I barrskogen och på myrarna trivs 
många specialiserade fågelarter.

Römyren 
Römyren är ett myrkomplex som ligger på en 
glacifluvial avlagring och i myren ligger några 
långsträckta fossila dyner. Myren är till stor del 
orörd av mänsklig påverkan i form av dikning. 
Den består huvudsakligen av mossar som skiljs 
åt av antingen topogena kärr, dråg eller fast-
mark. 

Den norra delen av myren är en koncentriskt 
välvd mosse med tallbevuxna rissträngar och 
ristuvor. Söder om de fossila sanddynerna finns 
en relativt blöt sluttande excentrisk mosse. I 
myrens omgivningar växer tallskog på en mager 
lavrik mark och de skogliga kantzonerna har till 
stor del höga naturvärden. Tack vare de många 
blöta delarna är myren av stor betydelse för 
fågellivet. 

Ställbergsmossen 
Ställbergsmossen är ett myrkomplex som ligger 
i ett barrskogsdominerat område. Ställbergs-
mossen domineras av kärr med inslag av små 
platåmossar. I södra delen av objektet ligger ett 

Västeråsmossen

strängflarkkärr. Strängarna är fattiga med starr 
och vitmossor. 

Skogen som till största delen består av barrskog 
med varierande dominans av gran eller tall är 
ovanligt opåverkad och gammal. Området har 
även ett rikt fågelliv.

Naturvärdet består främst i en orörd myrskogs-
mosaik. Området är i det närmaste helt opåver-
kat av ingrepp och det förekommer mindre ytor 
med relativt rika miljöer. Den gamla barrskogen 
har höga naturvärden knutna till lång skoglig 
kontinuitet med tydlig brandpåverkan och gott 
om gamla träd och död ved. 

Uttertjärnsberget 
Området består huvudsakligen av barrnatur-
skog och naturskogsartad barrskog med äldre 
brandpåverkan. I delar av bergssluttningarna 
står lövinblandad granskog och lövbrännor, hu-
vudsakligen av asp och björk. I rasbranter med 
blandskog ingår flerstädes lind. 

Fågellivet är och alla de större rovdjuren före-
kommer sporadiskt i området. I området finns 
många arter av lavar och svampar knutna till 
död ved och kärlväxtfloran i rasbranterna är 
intressant. 

Naturvärdet består främst i de naturskogsfrag-
ment som finns i området. 
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Västeråsmossen 
Västeråsmossen är ett mångformigt myrkom-
plex med värden för fågellivet och representa-
tiva topogena kärr. Myren är komplext uppbyggd 
med flera myrtyper, som kärr, mossar, blandmy-
rar och en svagt sluttande ostrukturerad mosse. 

Vattendrag finns i form av tjärnarna samt i 
nordväst Igeltjärnsbäcken. Myrarna är till stor 
del tallbevuxna men trädbestånden glesas ut 
emellanåt. I fältskiktet dominerar ljung med ett 
stort inslag av dvärgbjörk. I kärr och mjukmat-
tor växer bland annat starr, säv och vitmossor. 
Myren är i det närmaste orörd. 

Det barrskogsbeklädda områdets berggrund 
dominerar av granit. 

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

7.2.1 Utomhusluft
För utomhusluft finns MKN vad gäller kvävedi-
oxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly. När det gäller utom-
husluft brukar det vara minst skillnad mellan 
normer och uppmätta halter av luftföroreningar, 
i kommuner likt Hällefors, för partiklar, bensen 
och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast nor-
merna för partiklar och bensen och i andra hand 
för kvävedioxid.
 
I Hällefors finns inga särskilda mätningar
gjorda. Utifrån mätningar i andra liknande kom-

muner och med beaktande av centralortens 
topografi, det utbyggda fjärrvärmenätet och 
trafikmängderna har en objektiv skattning gjorts 
att nivåerna ligger under miljökvalitetsnormerna.

Av de faktorer som är lättast att påverka har tra-
fikmängden störst betydelse. Den enskilt mest 
effektiva åtgärden för att reducera halten par-
tiklar torde, enligt olika försök, vara att minska 
dubbdäcksanvändningen.

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

7.2.3 Omgivningsbuller
Så som miljökvalitetsnormerna för omgivnings-
buller är formulerade idag gäller bara skyldighe-
ten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram 
för kommuner med fler än 100 000 invånare 
vilket gör att det inte är aktuellt för Hällefors 
kommun. 

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

Målet är att normen god status ska uppnås till
år 2015 och att statusen inte får försämras. För
vissa vattenförekomster har tidpunkten för statu-
sen skjutits fram till år 2021 eller 2027.

Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag
överlag god till måttlig ekologisk status, men
en enstaka sjö, Mången, uppnår i dagsläget 
otillfredsställande ekologisk status. Vad det 
gäller den kemiska statusen uppnår inga sjöar 
eller vattendrag i kommunen god kemisk status. 
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Detta beror på att gränsvärdet för kvicksilver 
och PBDE, vilket i nuläget överskrids i alla ytvat-
tenförekomster i landet.

Den kemiska och kvantitativa statusen är däre-
mot god i samtliga grundvatten i kommunen.

7.3 Bostäder
Orten har haft en vikande befolkningsutveckling 
sedan 1980 talet. Det överskott av lägenheter 
som över tid har uppstått har huvudsakligen 
reglerats genom rivningar av hela eller delar av 
de ursprungliga områdena. 

Det senaste året har den tidigare årsvisa riv-
ningen av ett antal lägenheter inte utförts. I 
stället för att ha ett stigande antal lägenheter 
lediga under året, så som det varit tidigare år, 
har det under 2015 vänt och i stället förbytts mot 
en bostadskö. Denna utveckling är tack vare en 
stor inflyttning från utlandet vilket har medfört en 
ökad efterfrågan på bostäder.

7.3.1 Bostadsbestånd
Merparten av bebyggelsen i Hällefors kommun 
är koncentrerad till centralorten Hällefors och 
tätorten Grythyttan samt de mindre samhällena 
Hjulsjö och Bredsjö. Tätorterna och de mindre 
samhällena inhyser ca 84 procent av innevåna-
rna, resterande bor på landsbygden.

I Hällefors kommun finns ca 3800 bostäder va-
rav majoriteten, cirka 2300 bostäder, utgörs av 
småhus. De flesta av dem är äganderätter. 

Det finns cirka 1400 bostäder i flerbostadshus. 
Av dessa omfattas idag 775 hyresrättslägen-
heten av kommunens allmännyttiga bestånd. 
Flertalet områden ligger i centrala delarna i 
Hällefors men de två största, Polstjärnan och 
Millesparken ligger i ortens norra och östra yt-
terområden. Hällefors bostads AB har också ett 
antal byggnader i Grythyttan samt en byggnad i 
Hjulsjö. 

Bostäderna som finns i kommunen utgörs 
huvudsakligen av en- och tvåbostadshus, såväl 
som flerbostadshus som främst är lokaliserade 
i tätorterna. På landsbygden är de flesta bostä-
derna en del i gamla gårdar, jordbruksfastighe-
ter eller avstyckade bostadsfastigheter.

I kommunen finns även 7 särskilda boenden 
såsom boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Samtliga är i kommunal 
regi.

Fritidsbebyggelsen i kommun återfinns framför 
allt vid kommunens många sjöar. Där många 
av fritidshusen är samlade i grupper i områden 
med tydlig karaktär av fritidsområden.

Det minskade befolkningsunderlaget har re-
sulterat i att flerbostadshus rivits för att skapa 
balans på bostadsmarknaden och anpassas 
gentemot dagens nivå.  De tidigare bebyggda 
och numera obebyggda fastigheterna ingår nu 
som del av ortens grönstruktur och utgör dess-
utom en resurs för framtida bebyggelseutveck-
ling. Nyproduktionen av bostäder i kommunen 
är i stort sett obefintlig. 

Radhus i Hällefors
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PLANLAGDA OMRÅDEN
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7.3.2 Planlagda områden
Kommunen har viss planberedskap när det gäl-
ler bostäder. Främst på grund av detaljplaner 
som inte har genomförts. Uppskattningsvis finns 
möjlighet att uppföra ca 30 nya bostäder inom 
kommunen.

Det är främst i villaområden mellan Hällefors 
och Grythyttan som kommunen har planlagda 
områden för bostäder med lediga byggrätter.

Bostadsbeståndet har brist på tillgänglighetsan-
passade lägenheter för äldre och personer med 
funktionsnedsättning, samt studentbostäder, 
främst i Grythyttan. 

Idag saknas även servicebostad enligt Lag och 
Stöd och Service (LSS) samt trapphusboende 
för socialpsykiatrin, behov av detta föreligger.

I och med att kommunen inkluderar LIS-områ-
den i översiktsplanen kan det leda till en ökad 
byggnation av både bostadshus och fritidshus i 
strandnäralägen.  

7.3.3 Bostadsbehov
Enligt den senste rapporten Läget på bostads-
marknaden i Örebro län 2016 så råder det under 
senaste inrapporterade året 2015 att det råder 
underskott på lägenheter i centralorten Hällefors 
och till viss del även i Grythyttan. Kommunen 
bedömer att det beror på den nationella asyl-
mottagningen och det återstår att se hur läget 
kommer förändras framöver och hur kommunen 
kan möta detta förhållandevis nya behov. I öv-
riga kommundelar bedöms det vara balans vad 
gäller lägenheter. 

Uppdelat på grupper så råder det i kommunen 
underskott på bostäder för ungdomar, studenter 
och nyanlända. Särskilt boende för äldre och 
boenden för personer med funktionsnedsättning 
är i balans. Generellt ser kommunen positivt på 

att boendeformer blandas för att skapa goda 
förutsättningar för socialt hållbara områden.

7.4 Verksamheter
Hällefors tätort är kommunens servicecentrum 
både gällande offentlig och kommersiell service. 
I Grythyttan finns även ett mindre utbud av kom-
mersiell service.

7.4.1 Offentlig service
Offentlig service såsom skolor, vård och omsorg 
är idag i princip helt koncentrerad till tätorterna 
Hällefors och Grythyttan. 

I kommunen finns fem kommunala förskolor, en 
i Grythyttan och resterande i Hällefors tätort. 

Hällefors vårdcentral

Kommersiell service i centrala Hällefors
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Det finns även en fristående förskola i Hällefors 
tätort och samt en pedagogisk omsorg i privat 
regi i Sikfors. 

Det finns två grundskolor i kommunen, Klock-
arhagsskolan i Hällefors tätort som är en F-9 
skola och i Grythyttan skola i Grythyttan som är 
en F-5 skola. I anslutning till grundskolorna finns 
det fritidshem.

Kommunen har en gymnasieskola med yrkes-
inriktade- och studieförberedande program 
samt introduktionsprogrammet. Kommunen har 
även ett samverkansavtal med kommunerna 
i Region Örebro län som täcker upp de natio-
nella programmen inom gymnasieskolan som 
kommunen inte själva tillhandahåller. Det finns 
även kommunal vuxenutbildning (Komvux) samt 
svenska för invandrare (SFI). 

I kommunen finns sju särskilda boenden Fyr-
klövern, Nya Björkhaga, Gamla Björkhaga, 
Sörgården, Klockarvägen 42, Källvägen 8 samt 
Mogrensvägen med sammanlagt 83 platser. 
Kommunens vårdcentral ligger vid resecentrum i 
Hällefors tätort. Närmaste sjukhus finns i Lin-
desberg.

Turistbyrå och biblioteket finns i Hällefors tätort. 

7.4.2 Kommersiell service
Dagligvaruhandel och annan kommersiell ser-
vice är koncentrerad i, mellan och i anslutning 
till Hällefors och Grythyttans tätorter, med det 
största utbudet i Hällefors. 

Vakanta lokaler har under de senaste åren 
minskat. Idag finns ett fåtal lediga lokaler i Gryt-
hyttan.

7.4.3 Näringsliv
I Hällefors kommun finns ca 700 registrerade 
företag. Hällefors tätort har varit en utpräglad 
bruksort där företaget OVAKO utgjort en mycket 

Loka brunn, Rockesholm, Hjulsjö, Bredsjö och 
Sikfors. 

Skogs- och jordbruket står för det största antalet 
registrerade företag, 100 stycken, där flertalet är 
enskilda näringsidkare, utan några anställda.  

Grythyttan som varumärke är rankat som Öre-
bro regionens näst starkaste varumärken natio-
nellt. Det starka varumärket är till stor nytta för 
näringslivet. Kommunen har flera aktörer med 
erkänt hög gastronomi och erbjuder ett stort 
utbud av måltidsupplevelser. 

7.4.4 Turism
Under de senaste åren har besöksnäringen 

Ovako steel AB

viktig del av samhällets livsnerv. Ett antal min-
dre företag med 5 – 50 anställda ingår i leveran-
törskedjan och har en stor del av sin omsättning 
kopplad till den stora industrin. 

I kommunen finns ett varierat näringsliv med 
tyngdpunkt på tillverkningsindustri, byggverk-
samhet, handel, transport, hotell och restau-
rangverksamhet. Majoriteten av dessa har färre 
än fem anställda. 

På landsbygden och i flera av byarna finns 
både mindre och större verksamheter b.la. i 
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kraftigt ökat. Hällefors kommun erbjuder intres-
santa natur- och kulturupplevelser, rekreations-
områden, intressanta besöksmål, evenemang, 
trevliga restauranger, handel och mycket mer. 

I kommunen finns en gammal kunglig kurort, 
Loka Brunn, som har anor från 1700-talet. I dag 
är det en konferens- och spaanläggning som 
lockar många besökare. Hela Loka Brunnsom-
rådet är intressant för turister då det är ett sam-
manhängande område med höga kulturvärden. 
Utöver Loka Brunn kan nämnas Skräddartorp 
(Grythyttans hembygdsgård), 

Norr om Loka finns Grythyttan med bl.a. en 
kyrka från 1600-talet och Grythytte Qvarn, en 
gammal kvarn som har anor från tidigt 1600-tal. 
I Grythyttan finns även Måltidens hus som är 
ett gastronomiskt centrum för måltid med butik, 
kokboksmuseum samt restauranghögskola.

Hällefors ligger i Bergslagen som har höga 
natur- och kulturvärden. I området finns många 
byggnadsminnen, naturreservat och arkeolo-
giska fornlämningar, vilket innebär eftertanke 
vid utveckling för framtiden. I Hällefors ligger en 
av Sveriges äldsta folkparker, Krokbornsparken. 
Där finns även en skulpturpark och Hällefors 
hembygdsgård. I Bredsjö finns finnstigen och 
Bredsjö mjölkfår.

Övernattning erbjuds på herrgårdar, gästgivare-
gård och vandrarhem. Även camping kan erbju-
das som en alternativ övernattningsmöjlighet. 

I hela kommunen finns ett sammanhängande 
område för sport och friluftsliv. Här finns bl.a. 16 
ädelfiskesjöar och ett stort antal sportfiskesjöar. 
en höghöjdsbana, mountainbike- och leisurecyk-
ling, kanotleder i både Rastälven och Svartäl-
ven, samt vandring i flera naturreservat.

7.4.5 Planlagda områden
Viss planberedskap för verksamhetsområden 
finns i kommunen. Tillgänglig mark för etablering 
och expansion av ny  småindustri finns strax 
söder om Hällefors tätort samt strax norr om 
Spendrups Bryggerier. Totalt ca 20 hektar.

7.4.6 Jordbruk
Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för ett 
levande och öppet landskap. Av landarealen 
utgörs huvuddelen av skogsmark och endast ca 
6 km2 är åkermark. 

Åkermarken är huvudsakligen lokaliserad till 
södra och sydöstra delen av kommunen. Den 
största sammanhängande jordbruksmarken 
finns i Saxhyttan.

7.4.7 Skogsbruk
Hällefors kommun är helt barrskogsdominerat. 
Den allra största delen av skogen är påverkad 
av det moderna skogsbruket, trakthyggesbruket, 
men Hällefors sticker ut nationellt i och med att 
mer än 5 procent av den produktiva skogen har 
höga naturvärden och är skyddad.

Hällefors ligger intill gränsen mellan norra 
barrskogsregionen och södra barrskogsregio-
nen med huvuddelen av kommunen i den norra 
barrskogsregionen. Denna region domineras 
av barrträd. De lövträd som förekommer är till 
övervägande del björk, asp och sälg. En särprä-
gel för regionen är att den har många och stora 

Loka brunn
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myrområden.

Ägarförhållandet av skogsmarken karaktäriseras 
av enskilda markägare och några större aktörer 
såsom Bergvik Skog AB m fl. 

7.5 Kommunikationer
Med kommunikationer avses alla de olika tra-
fiknät och stråk som på olika sätt används för 
transport av människor och gods. 

Goda kommunikationer inom, till och från kom-
munen är en nyckelfråga för att Hällefors ska 
kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer med ett ak-
tivt och vardagligt utbyte med omvärlden. Kom-
munikationerna är inte minst viktiga för näringsli-
vets utveckling och för att understödja tillgången 
till ett rikt utbud av utbildningar och upplevelser. 
I dagsläget kan pendling till arbete, utbildning 
samt natur- och kulturupplevelser i kommunen 
ske med cykel, bil, tåg och buss. 

7.5.1 Vägar
Förbindelserna via vägnätet till, från och inom 
Hällefors kommun är relativt goda. Riksväg 63 
mellan Kopparberg – Karlstad som passerar 
genom kommunen i öst-västlig riktning, läns-
väg 205 Grythyttan - Askesund, samt länsväg 
244 vilken ansluter till riksväg 63 vid Hammarn 
i Hällefors kommun och ansluter till riksväg 50 
vid Järle i Nora kommun, är de största kommu-
nikationslederna. Länsväg 244 tillsammans med 
riksväg 50 utgör en viktig länk mot regionens 
centralort Örebro där även den största delen 
pendlig sker. 

Riksväg 63 som ansluter till riksväg 50 i Koppar-
berg har mycket stor betydelse för kommunika-
tionerna österut mot Kopparberg och Dalarna. 

Övriga vägar av betydelse är länsväg 767 Hjul-
sjö – Järnboås mot Nora, samt vägarna Tolvs-
börd – Siggebohyttan – Lindesberg.

Det är av stor betydelse för både kommunens 
och regionens utveckling att det finns goda väg-
förbindelser i alla vädersträck. Det underlättar 
för pendling och godstransporter samt skapar 
förutsättningar för boende och verksamheter.   

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

7.5.2 Järnvägar
Kommunens enda tågförbindelse utgörs av 
Bergslagsbanan som omfattar sträckan Gävle 
i nordost och Kil i sydväst och är en betydande 
infrastruktur länk.

Sträckan trafikeras primärt av godståg men 
även persontåg i mindre omfattning. De flesta 
godstransporter går från Stålämnen i Hofors 
- skrot till Ovako. Rundvirke transporteras till 
Grums och Borlänge. Vagnslasttrafik till och 
från Hallsberg och därifrån till hela Sverige och 
Europa. 

Genomgående persontrafik går Göteborg – 
Karlstad – Hällefors – Falun. Det går ca 15 
enkelturer/vecka.

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

7.5.3 Gång- och cykelvägar
Separat gång- och cykelvägnät finns främst i 
Hällefors och delvis i Grythyttan. Det är framfö-
rallt mellan områden, till stora arbetsplatser och 
längs större vägar. Ett särskilt projekt gällande 
säkra skolvägar pågår i Hällefors tätort där 
barns vägar till skolan har prioriterats. 

Gång- och cykeltrafik i övriga delar av kom-
munen sker i form av s.k. blandtrafik, dvs. ute i 
gatumiljö. 
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7.5.4 Kollektivtrafik
Samhällsbyggnadsnämnden inom Region 
Örebro län utgör kollektivtrafikmyndighet. Myn-
digheten tar beslut om trafikplikt och tillhörande 
förvaltning upphandlar och planerar trafiken på 
kort och lång sikt. 

Från Hällefors finns direktförbindelser med buss 
till b.la. Örebro, Nora, Karlskoga, och Hjulsjö. 
Till/från Örebro kan resenärer resa med ex-
pressbussar som går direkt mellan Örebro - Häl-
lefors. Busstrafiken både söderut, mot Örebro 
och Karlskoga, är av mycket stor betydelse för 
arbets- och studiependling, inköpsresor och 
som matartrafik till tåg och flyg. Värmlandstrafi-
ken (VTAB) binder ihop Filipsstad och Hällefors 
med ett flertal avgångar.

Resecentrum finns på Stationsvägen i Hällefors, 
samt en station på Magasinsgatan i Grythyttan. 
Från resecentrum går dagligen fyra busslinjer.

Med tåg finns direktförbindelser från både 
Hällefors och Grythyttan till bl.a. Karlstad och 
Göteborg i söder samt Borlänge och Falun i 
norr. Tågåkeriet i Bergslagen svarar för person-
trafiken. 

7.5.5 Flyg
Det finns fler flygplatser som är belägna inom 
drygt tre timmars bilresa från Hällefors. De 
närmsta flygplatserna finns i Örebro och Karl-
stad, båda ligger ca 100 km söder om Hällefors. 

Örebro flygplats har under de senaste åren 
vuxit till att bli en av Sveriges största charter- 
och fraktflygplatser. Trots att flygplatsen har 
en förhållandevis liten marknadsandel när det 
gäller persontransporter är den en viktig del av 
det regionala transportsystemet. Flygplatsen är 
särskilt strategiskt viktig för näringslivet med in-
ternationell marknad. Från Örebro flygplats kan 
resenärer bl.a. resa med reguljärflyg till Malmö 
och Köpenhamn. 

Karlstad erbjuder bland annat reguljärflyg till 
Stockholm och flygtrafiknavet Frankfurt.

Arlanda flygplats, Sveriges största flygplats med 
flest destinationer och avgångar ligger ca 280 
km från Hällefors. Vidare ligger Skavsta flygplats 
i Nyköping ca 210 km och Stockholm-Västerås 
flygplats i Västerås ca 180 km från Hällefors. 

En annan närliggande flygplats är Borlänge 
Dala flygplats i Borlänge, ca 125 km från Häl-
lefors kommun. Från Dala Airport kan man bl.a. 
resa med reguljärflyg till Göteborg och Malmö.

Inom kommunen finns även ett mindre flygfält 
lokaliserat vid Dammshöjden som disponeras 
av Hällefors flygklubb. Flygfältet är av mindre 
karaktär och är endast anpassat för mindre 
flygplan. 

Alla flygplatser har dagligen flera avgångar 
inrikes och utrikes samt både reguljärflyg och 
charterflyg till flera olika destinationer. Under 
vinterhalvåret har de flesta flygplatser förutom 
Arlanda, övervägande fler avgångar på reguljär-
flyg än charterflyg. 

Kollektivtrafiken i länet
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Luftfartsverket (LFV) är samrådspart vid frågor 
som rör höga byggnadsverk, i samband med 
detaljplan och bygglov, som kan påverka civil 
flygtrafik.

7.5.6 Digitala kommunikationer
Snabba och driftsäkra digitala kommunikationer 
är en mycket viktig del av samhällets infrastruk-
tur, särskilt på landsbygden där tillgången på 
service är mer begränsad än i tätorterna Hälle-
fors och Grythyttan.

Regeringens målsättning är att 95 procent av 
alla hushåll ska ges möjlighet att ansluta till, s.k. 
bredbandsanslutningar med hög anslutnings-
hastighet år 2020. 

Hällefors kommun har i nuläget en fiberutbygg-
nad som kommer nå 90 procent målet under 
2017. Återstående områden är i nuläget grov-
planerade.

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

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

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

planeringen, men som inte regleras i svensk lag. 

7.6.1 Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrel-
sen eller kommunen förklaras som naturreservat 
i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose 
behov av områden för friluftslivet. Även om-
råden som behövs för att skydda, återställa 
eller skapa värdefulla natur- eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter får förklaras naturreservat.

I Hällefors kommun finns 29 naturreservat, 
varav Saxhyttan är det enda kommunala natur-
reservatet, I två ytterligare reservat, Hökhöjden 
och Björskogsnäs äger kommunen huvuddelen 
av marken. Kommunen förvaltar Hökhöjden och 
de kommunägda husen i Björskogsnäs. 

Länsstyrelsen har inventerat och utvärderat 
områden som är lämpliga att bli naturreservat. 
Blivande statliga naturreservat är Knuthöjds-
mossen (utvidgning), Kittelmyren, Fulberget, 
Nordsjömyren, Gränsjön, Mettjärn, Lustigberget, 
Hänglandsbergen, Mången, Samuelsåsen-
Karvalaksmossen, Eskilsberget, Svinhöjden, 
Vraket, Västeråsmossen (utvidgning), Små-
sjömarken, Tomsjöälven, Björnhöjdsmossen-
Tommossen, Jordan, Skatvikens östra strand, 
Tjocke Per, Fjärhanaflyet, Brunnsjöns kalkbarr-
skog, Tebroängen, Sirsjöbäcken, Kärvingeborn-

Knuthöjdsmossen
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sön, Murstensdalen södra och Brunnshytte-
bäcken.

7.6.2 Biotopsskyddsområde
Biotopskyddsområden är små mark- och vatten-
områden som är livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda.

Det finns två olika former av biotopskyddsom-
råde, den första innebär ett generellt skydd för 
vissa biotoper, den andra innebär att skydd för 
en biotop beslutas i det enskilda fallet. 

De biotoper, som är generellt skyddade i hela 
landet är allé, källa med omgivande våtmark i 
jordbrukslandskapet, odlingsröse i jordbruks-
mark, pilevall, småvatten och våtmark i jord-
bruksmark, stenmur i jordbruksmark och åker-
holme. Dessa biotoper har minskat starkt som 
en följd av rationaliserad markanvändning. 

Den andra formen av biotopskyddsområde 
utgörs av enskilda biotoper som Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller kommunen kan besluta 
om, exempelvis ängar och äldre naturskogsarta-
de skogar. Ett beslut om biotopskydd innebär att 
samtliga åtgärder som skadar naturvärdena är 
förbjudna. Det går att söka dispens mot förbudet 
hos den myndighet som har beslutat om biotop-
skyddet.    

I Hällefors kommun finns 18 biotopskyddsområ-
den. Dessa omfattar sammanlagt ca 48 hektar.  

7.6.3 Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelsen 
eller kommun och markägare på upp till 50 år 
med markägare. Syftet med avtalen är att områ-
den med höga naturvärden ska bevaras, utveck-
las eller skapas.  

I Hällefors kommun finns nio naturvårdsavtal 
som omfattar ca 20 hektar.

7.6.4 Strandskydd
Vid stränderna till hav, sjöar och vattendrag gäl-
ler strandskydd.  Syftet med strandskyddet är att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden samt bevaran-
det av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten.

Det generella strandskyddet omfattar land- och 
vattenområden intill 100 meter från strandlinjer 
vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får 
i enskilda fall besluta om utvidgning av strand-
skyddsområdet till högst 300 meter från strand-
linjen, om det behövs för att säkerställa något 
av strandskyddets syften. I Hällefors kommun 

Illustration av generellt strandskydd på 100-meter och utökat på max 300-meter.
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gäller idag endast det generella strandskyddet.

Inom strandskyddsområde får exempelvis 
inte nya byggnader uppföras eller vissa andra 
åtgärder vidtas utan att strandskyddet upphävs 
eller att särskilt tillstånd har beviljats, så kallad 
strandskyddsdispens. Särskilda skäl enligt mil-
jöbalken krävs för att upphäva eller få dispens 
inom ett område med strandskydd. 

Som särskilda skäl får beaktas om området:
• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 

att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften,

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,

• behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området,

• behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genom-
föras utanför området,

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.

I detaljplanelagda områden som ligger inom 
strandzonen kan strandskyddet vara upphävt. 
När en ny detaljplan upprättas som ersätter en 
äldre plan återinträder alltid strandskyddet. Vid 
detaljplaneläggning kan man pröva om strand-
skyddet kan upphävas, förutsatt att det finns 
särskilda skäl.

Mindre vattendrag, som är redovisade med 
enkeldragen linje i skala 1:10 000, på Lant-
mäteriets GSD-fastighetskartan, omfattas inte 
det generella strandskyddet enligt beslut från 
länsstyrelsen 2008. Undantagna från beslutet är 
dock vattendrag med höga naturvärden. I Häl-
lefors kommun gäller det Brunnshyttebäcken, 

Limmingsbäcken och Sirsjöbäcken.

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

7.6.5 Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS

Riksdagen beslutade 2009 om förändringar i 
miljöbalken samt plan- och bygglagen avse-
ende strandskyddet. De förändringar som avsåg 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen trädde i kraft den 1 februari 2010.

Förändringarna innebar att som särskilda skäl 
för att upphäva strandskyddet även ska beaktas 
om området utgör ett område för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen om ett strandnära 
läge för en byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbyg-
den. 

Med område för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen avses ett område som:
• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• är av ett sådant slag och har en så begrän-

sad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt, och

• endast har en liten betydelse för att tillgo-
dose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter.

Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt 
från ett fortsatt generellt strandskydd, bättre 
anpassa strandskyddet till de lokala förhållan-
dena och förutsättningarna. Det differentierade 
strandskyddet skapar möjligheter till en ökad 
nybyggnation längs stränderna inom vissa 
områden som ska redovisas i den kommunala 
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översiktsplanen. Avsikten är att främja utveck-
lingen av landsbygden i de delar av landet där 
bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte 
har exploaterats i hög grad.

Syftet med att redovisa områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen är att sti-
mulera den lokala och regionala utvecklingen i 
områden som har god tillgång till fria strandom-
råden och där en viss byggnation kan ske utan 
att strandskyddets syften åsidosätts.

Ett upphävande av eller dispens från strand-
skyddet ska inte omfatta ett område som be-
hövs för att mellan strandlinjen och byggnader-
na eller anläggningarna säkerställa fri passage 
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan 
användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggna-
dernas eller anläggningarnas funktion.

Området för fri passage bör inte vara smalare 
än några tiotals meter, men dess bredd kan 
variera beroende på förhållandena på platsen 
såsom topografi och vegetation. Passagen ska 
vara så bred att den upplevs som tillräckligt bred 
för att människor inte ska avhålla sig från att 
vistas på platsen och passera.

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

Via inrapporteringar till Artportalen kan man få 
en indikation på om det finns djur och växter 

som omfattas av bestämmelserna inom ett spe-
cifikt område.

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

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

Länsstyrelsen gjorde år 2006 en första bedöm-
ning av stora opåverkade områden utifrån hur 
stor inverkan infrastruktur, såsom allmänna vä-
gar, har. Enligt denna bedömning finns ett flertal 
stora opåverkade områden i Hällefors kommun 
med en yta större än 50 kvadratkilometer.

7.6.8 Ramsarområden
I länder som har anslutit sig till den globala
naturvårdskonventionen Ramsarkonventionen 
kan internationellt värdefulla våtmarker pekas 
ut som Ramsarområden. Ramsarkonventionens 
medlemsländer har åtagit sig att peka ut sina 
värdefullaste våtmarker som Ramsarområden 
och bevara dessa områden. Till våtmarker 
räknas enligt Ramsarkonvention grunda havs-
områden, sjöar, vattendrag, myrar och fuktig 
mark som mader, sumpskog, strandängar m.m. 
De flesta av de svenska Ramsarområdena är 
utpekade som riksintressen för naturvården.

Nittälven, som är en oreglerad älv vid gränsen 
till Ljusnarsbergs kommun, har mycket höga 
naturvärden och omfattas av den internationella 
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våtmarkskonventionen Ramsar. Sverige har där-
med nationellt åtagit sig att bevara Nittälven.

7.6.9 Övriga naturmiljöer
Skogliga värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat 
ut särskilda landskapsavsnitt, värdetrakter, där 
skogliga värdekärnor med höga naturvärden 
är koncentrerade. Arbetet med skydd av skog 
prioriteras inom dessa områden, eftersom där är 
större chans att behålla naturvärden än i områ-
den utanför värdetrakterna. 

Hällefors kommun berörs av fyra av de skogliga 
värdetrakterna, samtliga är barrskogstrakter: 
Rastälven-Nittälven-Svartälven, Torrvarpen-
Åbengtshöjden, Grythyttan-Hjulsjö och Lokada-
len-Rockesholm. De skogliga naturreservat som 
planeras är belägna inom dessa värdetrakter.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden, som gör att de är viktiga för 
att hotade eller missgynnade arter ska överleva. 
Samråd ska ske med Skogsstyrelsen innan 
åtgärder görs i en nyckelbiotop.

Ett stort antal nyckelbiotoper finns inventerade, 
mest på bolagsmark. Skogsstyrelsen har regist-
rerat 277 nyckelbiotoper på totalt 1090 hektar 
i Hällefors kommun, men det omfattar inte alla 
som finns på bolagsmark. Fortfarande finns 
många oregistrerade nyckelbiotoper i länet.

Länsstyrelsens naturvårdsprogram
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från år 1984 
redovisas de mest värdefulla naturområdena i 
länet. I Hällefors kommun finns drygt 100 om-
råden som enligt länsstyrelsens naturvårdspro-
gram har höga naturvärden, varav ca en tredje-
del är områden med få motsvarigheter i landet 
eller länet.

Ängs- och betesmarksinventeringen
Ängs- och betesmarker är naturtyper, som 

minskat avsevärt i och med rationaliseringen 
inom jordbruket. I början av 2000-talet gjordes 
en landsomfattande inventering av värdefulla 
ängs- och betesmarker, Ängs- och betesmarks-
inventeringen. Där finns 126 områden på totalt 
210 ha i kommunen klassade som värdefulla 
eller möjliga att restaurera. De allra flesta är 
betesmarker.

Tysta områden
Tystnad är en kvalitet som värdesätts och bör 
värnas. Behovet att bevara bullerfria områden 
har betonats i flera sammanhang, bl.a. i de na-
tionella miljökvalitetsmålen. 

Tillgången till tysta områden minskar. Det är lätt 
att förstöra en tyst miljö genom utbyggnad av 
exempelvis infrastruktur, men det är ofta mycket 
svårt att reparera skadan. I natur- och frilufts-
områden dit man söker sig för rekreation och 
avkoppling är i princip alla ovidkommande ljud 
störande. Kraven på bullerfrihet varierar mellan 
olika områden beroende på vilken typ av om-
råde det är och till vad det används. Ju närmare 
tätorter områdena ligger desto mer buller bör 
man kunna acceptera, men även i tätorter bör 
man belysa och värdesätta frågan om bullerfri-
het. 

Länsstyrelsen deltar i ett nationellt projekt med 
att ta fram tysta områden i landet. Kommunen 
har i dagsläget inte tagit ställning till tysta områ-
den. 

Värdefulla vattenområden natur och fiske
Värdefulla vatten, som kan behöva skyddas för 
naturvården, togs fram av länsstyrelsen år 2005. 
Ett flertal av dem är skyddade i naturreservat. 
Nätsjön, Örlingen, Västra Gäddsjön, Stora och 
Lilla Sirsjön, Stora och Lilla Gloppsjön, Kvidden 
samt Brunnsjöbäcken är inte skyddade alls.

För fisket värdefulla områden togs fram samti-
digt och utgörs av ett fåtal sjöar och vattendrag, 
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de flesta även värdefulla för naturvården. Ett 
flertal för fisket skyddsvärda strömförande vat-
ten har senare tagits fram av länsstyrelsen. 

Våtmarker
Sverige är ett av de tio länder, som är rikast på 
våtmarker och har därigenom ett särskilt ansvar 
vad gäller dessa naturtyper.
I våtmarksstrategin för Örebro län berörs Hälle-
fors kommun av två prioriterade våtmarkstrakter, 
d v s trakter där arealen myrar och sumpskogar 
är stor och närheten mellan dem underlättar 
spridning av växter och djur. Det är dels Norra 
länsdelens myrkomplex som omfattar mer än 
halva kommunen, dels Västra länsdelens myr-
komplex, som berör en liten del längst söderut i 
kommunen. I dessa trakter finns en högre lång-
siktig överlevnadspotential för den biologiska 
mångfalden knuten till våtmarkerna jämfört med 
de myrar och sumpskogar som ligger utanför.           

Enligt nationell strategi för Myllrande våtmar-
ker bör de våtmarker som är högst klassade 
(klass 1 och 2) i Naturvårdsverkets nationella 
våtmarksinventering, bevaras och så långt som 
möjligt undantas från ingrepp.    

Myrskyddsplanen
Myrmarker, främst mossar, förekommer över 
hela Hällefors kommun, de större myrområ-
dena är lokaliserade till de norra, västra och 
östra delarna. Kommunens mest framträdande 
naturområden är framförallt de karakteristiska 
gölmyrarna, t ex Knuthöjdsmossen och Ham-
marmossen.

I myrskyddsplanen för Sverige redovisas de av 
landets mest värdefulla myrar som ännu inte 
har något långsiktigt skydd. Dessa avsågs få 
ett långsiktigt skydd senast år 2015. I Hällefors 
kommun återstår utvidgning av Knuthöjdsmos-
sen samt skydd av Römyren-Nittälvsdeltat och 
Björnhöjdsmossen-Tommossen.

Rikkärr

I närheten av Hällefors finns ett flertal artrika 
rikkärr, en naturtyp som oftast återfinns där det 
är kalk i berggrunden eller i de lösa jordlagren. 
Rikkärr är en mycket artrik naturtyp dit en spe-
ciell biologisk mångfald är knuten. En lång rad 
specialiserade arter är beroende av rikkärr för 
sin existens.

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

I Hällefors kommun finns flera hundra sumpsko-
gar utspridda inom kommunen.

Avrinningsområden
Vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön 
går genom kommunen. Största delen av kom-
munen tillhör huvudavrinningsområdet Göta älv, 
där vattnet avrinner till Svartälven, som tillhör 
Gullspångsälvens avrinningsområde. 

Kommunens östra del tillhör huvudavrinnings-
området Norrström och vattnet där avrinner till 
Östersjön huvudsakligen via Dyltaån, men till 
liten del via Borsån, båda i Arbogaåns avrin-
ningsområde.

7.7 Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses den av människan på-
verkade fysiska miljön som vittnar om histo-
riska och geografiska sammanhang. I Hällefors 
kommun finns många kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer. 

7.7.1 Fornminnen
Formlämningar är spår efter mänsklig verksam-
het. Det ska vara lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiv-
na. Fasta fornlämningar inklusive ett skydds om-
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råde runt fornlämningen är lagskyddade enligt 
2 kap. kulturmiljölagen. Skyddet innebär att det 
är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen 
på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka 
över en fornlämning.

Vid nybebyggelse eller anläggande av t ex vä-
gar som kan innebära att kända eller okända 
fornlämningar berörs är det lämpligt att kontakta 
länsstyrelsen i ett tidigt skede.

I Hällefors kommun finns flera hundra fornläm-
ningar utspridda inom kommunen. 

7.7.2 Byggnadsminnen
En byggnad med ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseom-
råde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde får förklaras byggnadsminne av länssty-
relsen. Dessa skyddas enligt 3 kap. kulturmiljö-
lagen. Bestämmelserna om byggnadsminnen 
kan även tillämpas på parker, broar eller andra 
anläggningar. 

I Hällefors kommun finns tre byggnadsmin-
nen, Krokbornsparken, Skommerudden och 
Skräddartorp.
  
7.7.3 Kyrkliga kulturminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyr-
kotomter och begravningsplatser är skyddade 
enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Med kyrkobyggna-
der avses enligt kulturmiljölagen byggnader som 
före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska 
kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 
ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller 
någon av dess organisatoriska delar. 

I Hällefors kommun är Grythyttan kyrka, Hjulsjö 
kyrka och Hällefors kyrka kyrkliga kulturminnen. 

7.7.4 Värdefulla vattenområden kultur
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och länssty-
relserna sammanställt områden med Sveriges 

mest värdefulla sötvattenmiljöer. Av de nationellt 
värdefulla natur- och kulturmiljöer som har be-
hov av skydd är målet att 50 procent ska skyd-
das och 25 procent av de nationellt värdefulla 
vattendragen restaureras till år 2010. Fler av de 
presenterade områdena är redan idag skyddade 
i natur- eller kulturreservat. Fler av de presente-
rade områdena är redan idag skyddade i natur- 
eller kulturreservat.

I Hällefors kommun finns ett utpekat vattenom-
råde. Området Svartälven – Letälven är omfat-
tande och visar hur en bergslagsälv utnyttjats 
för ett stort antal vattenanknutna verksamheter 
med tonvikt på järn- och bergshantering men 
även träindustrier och andra vattenkraftdrivna 
verksamheter. Älven passerar väster om Häl-
lefors tätort. 

7.7.5 Byggnadsinventering
Bergslagens kulturlandskap har sin särskilda 
storhet genom mångtagliga minnesmärken från 
det välkända och anrika bergsbruket. Vackert 
belägna hyttbyar med ståtliga bergsmansgår-
dar från 1800-talet eller äldre tiders mer rustika 
manbyggnader och loftbodar berättar om gång-
na tiders verksamheter.

Man kan tydligt avläsa bergsmännens fram-
gångsrika näringsfång genom de välbyggda 
gårdarna, där olika generationer låtit sin tid 
komma till uttryck. Men här finns också små 
oansenliga torpställen byggda och bebodda av 
de mångtaliga arbetare, som en gång behövdes 
till bergsmännens och brukspatronernas gruvor, 
hyttor och bruk samt för att frakta deras värde-
fulla varor. Överallt finns industriminnen i form 
av byggnadsverk, ruiner m.m.

Hällefors tätort är ett utmärkt exempel på svensk 
bruksort med näst intill totalt beroende av en ar-
betsplats, järnbruket, som också är upphovet till 
samhällets existens. Utvecklingen av befolkning 
och bebyggelse har i stort sett följt brukets. Ett 
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särdrag för bruksorterna är att de har fyllts med 
arbetarbostäder av olika generationer. 

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

De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och 
industrimiljöerna i Hällefors utgör en mycket 
viktig resurs för kommunens framtida utveckling. 
Hällefors kommun har under 2008 genomfört en  
fotodokumentation av all bebyggelse inom Häl-
lefors centrala delar, samt under 2006 genom-
fördes en fotodokumantation inom Grythyttans 
centrala delar. I arbetet har dock ingen bedöm-
ning gjorts av kulturmiljöernas och byggnader-
nas kulturhistoriska värden.

7.8 Rekreation och friluftsliv
Närheten till natur- och friluftsområden samt en 
aktiv fritid är av stor betydelse för människors 
hälsa och välmående. Naturen och friluftslivet 
har även stor betydelse för kommunens attrakti-
vitet samt besöks- och turistnäring.

7.8.1 Tätortsnära grönområden
Den tätortsnära naturen är ett prioriterat område 
i den svenska naturvårdspolitiken eftersom den 
har ett särskilt värde för rekreation och folkhälsa 
då den nyttjas ofta och av många. För natur-
upplevelser är det viktigt att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i kombination med frilufts- 
och kulturmiljövärden. Närheten till grönområ-
den är speciellt viktig för barn och gamla som 
har mindre möjligheter än andra att ta sig ut från 
bebyggelsen. Även skolor behöver områden i 
närheten för att kunna bedriva utomhuspedago-
gik. Närmiljöns utformning är av stor betydelse, 
särskilt för att barn och ungdomar ska uppmunt-
ras och ges förutsättningar till fysisk aktivitet i 
bostadens närhet. 

För Hällefors är naturreservaten Hökhöjden och 
Knuthöjdsmossen stora områden som är speci-
ellt viktiga för rekreation och friluftsliv. I Grythyt-
tan är Jordanområdet speciellt viktigt. Förutom 
dessa finns många mindre parker och naturom-
råden som är lokalt viktiga.

7.8.2 Idrotts-, motions- och sportområ-
den
I Hällefors kommun finns flertalet anläggningar 
för idrotts- och motionsaktiviteter, friluftsliv 
och rekreation. I kommunen finns bland annat 
friluftsområdet, idrottsplatser, elljusspår och 
golfbana. Några är kommunalt ägda andra ägs 
av föreningar. 

Nordost om Hällefors tätort ligger motionsan-
läggningen Hurtigtorpet. Där finns motionsspår 
med skidspår vintertid, pulkabacke, vallabod, 
styrkehall samt spinninglokal. Elljusbana finns 
upp till 5 km.

I Hällefors tätort finns Hällevi idrottsplats. Där 
finns idag fotbollsplaner, löparbana, tennisbanor, 
bandyplan och en ishall.

I Grythyttan finns även en idrottsplats belägen 
intill Grythyttans skola. Där tränas fotboll under 
sommarhalvåret och under vinterhalvåret spolas 
is som används av skolan och allmänheten. 

I Hjulsjö finns motionsspår som kan nyttjas så-
väl sommar- som vintertid. 

I kommunen finns även ett stort antal lokaler 
och anläggningar för idrott och motion såsom 
sport- och idrottshallar, fotbollsplaner, vattensa-
long, ridanläggning och bowlinghall.

7.8.3 Vandringsleder
I kommunen finns flera vandringsleder. Vid 
hurtigtorpet i Hällefors går Silverleden som är en 
rundslinga på drygt 6 mil. Den går genom trak-
ter där silverbrytningen var omfattande under 
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1600-talet. 

Postleden är en 45 km lång vandringsled som 
binder samman Silverleden och Bergslagsle-
den. Leden går efter den gamla postvägen där 
dåtidens brevbärare transporterade brev och 
andra försändelser. Postleden går genom fem 
naturreservat och bjuder på vackra vyer, myrar, 
gammelskog och vildmark.

I Sävsjön cirka 20 km norr om Hällefors finns 
Hänglandstjärn vilken är en naturstig som går 
runt sjön Hänglandstjärn som är en del av Sä-
välven.

7.8.4 Cykelleder
I Hjulsjö finns åtta mountainbikeleder i varieran-
de svårighetsgrad. Lederna startar vid Hjulsjö 
motionscenter och ingår i Bergslagenscykel-
leder. En mountainbikebana finns även anlagd i 
Hjulsjö.

7.8.5 Kanotleder
Kanotleden Svartälven startar i Tyfors i Dalarna 
och avslutas i sjön Skagern i Karlskoga och är 
regionens längsta kanotled. Mestadels rinner 
leden genom Hällefors kommun. Många valmöj-
ligheter finns efter leden för att göra avstickare i 
andra sjösystem.

Rastälven startar norr om Hjulsjö och avslutas i 
Nora och består av en blandning av små sjöar, 
smala älvpartier och forssträckor. 

7.8.6 Badplatser
I kommunen finns god tillgång till sjöar vilka er-
bjuder fina möjligheter till bad vid både naturliga 
och anlagda badplatser. Inom kommunen finns 
två kommunala badplatser. I Grythyttan vid Torr-
varpensstrand finns ett strandbad förlagt vid en 
fin sandstrand. I Hällefors vid Lill-Sången ligger 
ytterligare en kommunal badplats. 

7.8.7 Fiske och jakt
I Hällefors med sina över 400 sjöar och vatten-
drag finns stor potential för fiske. Här finns över 
16 ädelfiskevatten med möjligheter till flug- och 
spinnfiske eller mete. I kommunen finns också 
ett stort antal vitfiskevatten för fiske av gädda, 
abborre, lake, gös m.m.

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

7.9.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområde för vattenför-
sörjning är idag uppdelad på fyra allmänna vat-
tentäkter Jeppetorps, Nyhammars, Älvestorps 
och Sävsjöns vattenverk. Hushåll och verksam-
heter inom verksamhetsområdena är anslutna 
till det kommunala ledningsnätet. Hushåll och 
verksamheter utanför verksamhetsområdena ha 
enskilda brunnar för vattenförsörjningen. Inom 
kommunens verksamhetsområden finns kapaci-
tet att ansluta ca 2500 nya hushåll. 

Hällefors, Grythyttan, Saxhyttan, Hammarn, Sik-
fors samt Spendrups bryggeri försörjs av Jep-
petorps vattenverk där vattentäkten utgörs av en 
grundvattentäkt i Jeppetorp som tar sitt vatten 
från Svartälvsåsen. Bredsjö och Hjulsjö med 
omnejd försörjs av Nyhammars vattenverk där 
råvattnet hämtas ur grundvattenbrunnar. Älves-
torps samhälle försörjs av Älvestorps vattenverk 
där råvattnet utgörs av ytvattenpåverkat grund-
vatten. Sävsjön försörjs av Sävsjöns vattenverk 
där råvattnet utgörs av grundvatten från borrad 
brunn. 

Inom kommunen finns idag fyra vattenskydds-
områden. Jeppetorps och Nyhammars tillhör de 
kommunala vattentäkterna. Därtill finns två vat-
tenskyddsområden i Loka. För respektive vat-
tenskyddsområde finns föreskrifter som reglerar 
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vilka typer av verksamheter och åtgärder som 
får vidtas inom den inre och yttre skyddszonen 
för området. 

Samhällsbyggnadsförbundet håller på med en 
översyn av de kommunala vattenskyddsom-
rådena för att säkra dricksvattenförsörjningen 
långsiktigt. 

Hällefors kommun saknar idag reservvattentäkt. 
Det finns ett förslag till reservvattentäkt söder 
om den befintliga täkten vid udden Hedvreten. 
Fler undersökningar behöver göras och ett vat-
tenskyddsområde behöver inrättas.

7.9.2 Spillvatten
Kommunens verksamhetsområde för spillvat-
ten är idag uppdelad på sju områden. Hushåll 
och verksamheter inom verksamhetsområdena 
är anslutna till det kommunala ledningsnätet. 
Hushåll och verksamheter utanför verksamhets-
områdena ha enskilda avloppsanläggningar för 
spillvatten. Inom kommunens verksamhetsom-
råden finns kapacitet att ansluta ca 2500 nya 
hushåll. 

Hällefors och Spendrups bryggeri försörjs av 
Fjällbo avloppsreningsverk. Grythyttan och 
försörjs av Grythyttans avloppsreningsverk. 
Infiltrationsanläggningar finns i Sävsjön, Hjulsjö, 
Sikfors; Bredsjö och Älvestorp.

Omkring 1500 fastigheter i kommunen har en-
skilda avlopp. 

7.9.3 Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på 
markytan. Oftast menar man vatten från hård-
gjorda ytor så som hustak, vägar, parkerings-
platser och stenläggningar. Det mesta dagvatt-
net är smältvatten från snö och is samt skyfall. 
Omhändertagande av dagvatten hanteras van-
ligen genom naturlig infiltration, LOD-dammar 
(Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) eller 

via ledningsnät.

Det finns stora utmaningar gällande dag-
vattenhantering i Hällefors. Dagvattennätet är 
förhållandevis lite utbyggt och det finns dräne-
ringsdiken längs med villaområdena. Det ligger 
dessutom fortfarande många ledningar kvar 
som är kombinerade spillvatten/dagvattenled-
ningar. 

7.9.4 Energi 
I kommunen finns flera olika typer av energikäl-
lor. 

Elförsörjning
Elnätet inom Hällefors kommun matas huvud-
sakligen via transformering i Hällefors, men det 
finns även en inmatning i Fredriksberg.

I dag finns tre bolag som är elnätsägare i Häl-
lefors kommun, Ellevio AB, EON Elnät AB och 
Karlskoga Elnät AB. Ellevio AB täcker till ytan 
det största området.

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

Vattenkraft
Vattenkraften i Hällefors kommun ägs och
förvaltas till största delen av Karlskoga Energi 
AB. De har vattenkraftverk utmed Svartälven 
vid Grythyttan, Hammaren, Hällefors, Mången, 
Rockesholm, Sikfors, Silvergruvan, Sävenfors, 
Älvestorp och Örling. Samtliga vattenkraftverk 
i kommunen producerar sammanlagt omkring 
27,9 GWh per normalår.

Fjärrvärme
Värmevärden AB producerar och distribuerar 
fjärrvärme till Hällefors tätort och till Grythyttan.
 
Råvaran för värmeproduktionen består framfö-
rallt av förnyelsebar energi i form av förbränning 
av biobränsle. Bolaget använder över 75 % 
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förnyelsebar energi i form av sågspån, bark och 
flis samt 20 % spillvärme från Ovako  

I Hällefors finns en fastbränslepanna på 8 MW 
och en rökgaskondensor på 2 MW samt en 
oljepanna för spets-och reservproduktion. På 
OVAKO Steels fabriksområde finns en gas-
panna för spillvärmeåtervinning i stålverket, 
samt två oljepannor för reservproduktion som är 
ihopkopplat till fjärrvärmenätet. På detta sätt kan 
spillvärme från OVAKOs produktion omhänder-
tas.

Det finns möjlighet att ansluta nya kunder utifrån 
dagens kapacitet och struktur i fjärvärmenätet. 

Vindkraft
I dagsläget finns inga vindkraftsverk i kommu-
nen och heller några vindkraftverk i angräns-
ande kommuner som berör Hällefors kommun.

7.9.5 Återvinning 
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för all 
hantering av hushållsavfall i kommunen. Det 
finns 22 återvinningsstationer lokaliserade i hela 
kommunen. Återvinningscentralen Gyltbo finns i 
södra delen av Hällefors tätort. 

År 2015 antog Hällefors kommun en avfallsplan. 
I Avfallsplanen ligger fokus på ökad resurshåll-
ning med bl.a. utsortering av matavfall, minsk-
ning av avfallets farlighet, att se avfallet som 
en resurs genom att exempelvis införa återbruk 
samt att ha en användar- och miljövänlig avfalls-
hantering. 

7.10 Miljö, hälsa och säkerhet
Människan, miljön och samhället i sin helhet 
utsätts dagligen för hot i varierande grad och 
omfattning. Samhället måste arbete förebyg-
gande men samtidigt ha beredskap för plötsliga 
händelser och gardera sig mot hotfulla händel-
ser som utvecklas över tid.

Nedanstående miljö- och riskfaktorer måste 
tas hänsyn till i samband med förändringar av 
bebyggelsen samt vid beslut om hur mark och 
vatten ska användas.

7.10.1 Förorenade områden
I Hällefors kommun finns ett antal förorenade 
områden enligt länsstyrelsens inventering och 
MIFO-bedömning av förorenade områden i 
länet. Flera är inte riskklassade. Det kan även 
finnas föroreningar som idag inte är kända. Sär-
skild risk finns där massor använts vid fyllning 
vid exempelvis byggnader och vägar. I de fall 
inga åtgärder genomförs för att sanera förore-
nade områden kan det innebära risker för både 
människor, djur och miljö. 

Stora markområden inom Hällefors kommun är 
påverkade av tidigare gruvdrift och hantering 
av malmer. I Silvergruvan har en stor sane-
ring genomförts och föroreningar i marken har 
även konstaterats i Silvergruvans samhälle. 
Övriga större gruvområden med föroreningar är 
Norrälgsulfidgruvan-Bertilsgruvan och Örnviken-
Stensgruvan. Inom Sikfors fd bruk finns flera 
områden med konstaterade föroreningar.

Övriga verksamheter inom kommunen där föro-
reningar konstaterats eller misstänks är fd Hel-
lefors såg, några skjutbanor och ca 20 nedlagda 
deponier. 

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

Miljöfarliga verksamheter delas, beroende på 
verksamhetsslag och storlek, in i A-, B- och C 
anläggningar samt övriga s.k. U-anläggningar. 
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För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödomstol, 
för B-anläggningar krävs tillstånd hos länssty-
relsens miljöprövningsdelegation och C-anlägg-
ningar ska anmälas till miljö- och byggnads-
nämnden i kommunen.

I Hällefors kommun utgör Ovako Steel AB
AB en s.k. A-anläggning. Därtill finns ett större 
antal B-anläggningar och U-anläggningar i kom-
munen.

7.10.3 Gruvhål
Rester av gruvindustrin och gruvbrytningen finns 
runt om i Bergslagen, främst i form av gamla 
gruvhål. Oskyddade gruvhål utgör en fara för 
människor och djur. I Hällefors kommun finns 
flera hundra gruvhål. 

Vidare genomförde länsstyrelsen år 1984 en 
översiktlig inventering av oskyddade gruvhål i 
länet. Inventeringen ledde fram till att många av 
de gruvhål som bedömdes som mest kritiska 
åtgärdades genom stängsling.

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

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

Värme ökar påtagligt risken att dö för vissa
människor såsom personer som tidigare har 

vårdats på sjukhus för KOL, psykiska sjukdomar 
och diabetes. Dessutom är äldre personer mer 
utsatta än yngre personer. Värmeböljans längd 
har också stor betydelse för vilka grupper och 
hur många personer som påverkas.

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

Länsstyrelsen har tagit fram en skyfallskartering 
för Örebro län. Karteringen visar lokala flödes-
vägar och lågpunkter där vatten kan samlas 
samt flödesriktningen för vattnet. 

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

7.10.5 Översvämningsrisk
I Sverige orsakas översvämningar främst av
stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från
kraftiga regn eller snösmältning. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har

Gruvhål
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regeringens uppdrag att förse landets kommu-
ner och länsstyrelser med översiktliga över-
svämningskarteringar över områden som kan 
översvämmas utmed landets vattendrag.

I Hällefors kommun finns en översiktlig
översvämningskartering för Gullspångsälven 
och Svartälven från år 2016 som visar de 
områden som hotas av översvämning när vat-
tenflödena uppnår en viss nivå. Karteringen 
visar vattnets utbredning för tre olika flöden, ett 
100-årsflöde, ett 200-årsflöde och ett beräknat 
högsta flöde. 100- och 200-årsflödet har klima-
tanpassats för att motsvara den flödessituation 
som förväntas gälla i slutet av seklet. Enligt 
den översiktliga översvämningskarteringen 
ligger endast mindre delar av områden intill 
Gullspångsälven och Svartälven i risk för att 
översvämmas. Detta pga av den kuperade land-
skapsbild som finns i området.

Ett historiskt högt flöde inträffade 1977 då delar 
av kommunen drabbades av översvämning.

De vanligaste orsakerna till översvämning är 
genom att sjöar och vattendrag svämmar över 
efter perioder med riklig nederbörd eller i sam-
band med snösmältning och isproppar. I dessa 
lägen påverkar även avrinningsområden, topo-
grafi samt geologi hur översvämningen utveck-
ling och omfattning. Översvämningar kan även 
orsakas av brustna dammar och fördämningar 
eller i samband med kraftiga skyfall. Vattenan-
samlingar kan på kort tid orsaka stora skador på 
fastigheter och infrastruktur samt påverka sani-
tets- och hygienförutsättningar genom att störa 
vattenrening och skapa grogrund för smittsprid-
ning. Frekvensen på översvämningar förväntas 
öka i ett framtida klimat. 

Under 2017 har startats ett samordnad bered-
skapsplanering för dammbrott i Svartälven och 
Gullspångsälven. Projektet har initierats av Karl-

skoga Vattenkraft AB och samtliga dammägare, 
kommuner och länsstyrelser i Gullspångsälvens 
avrinningsområde deltar.

I Hällefors kommun ligger övervägande del av 
bebyggelse och infrastruktur inte i riskutsatta 
områden. Det gör att Hällefors kommun inte 
nämnvärt påverkas i och med att det kuperade 
landskapet gör att huvuddelen av bebyggelsen 
ligger högt över medelvattennivåerna i sjöar och 
vattendrag.

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

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

I Hällefors kommun finns inga vatten sjöar eller 
vattendrag som inkluderats i inventeringen.

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

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

Länsstyrelsen gjorde år 2013 en översiktlig
analys över områden med förutsättningar för ras
och skred inom länet, dvs. potentiella ras- och
skredområden. Enligt den översiktliga analysen
finns ras- och skredrisk främst utmed Svartån 
och Bornsälven i Hjulsjö och i anslutning till 
vissa sluttningar i Hällefors kommun.

Ras och skred skiljer sig åt och bör betraktas 
som två separata risker. SGU (Sveriges Geolo-
gisk Undersökning) har tagit fram en beräkning 
över Förutsättningar för skred i en finkorning 
jordart, som är mer avancerad än analysen som 
gjordes 2013. De två karteringarna bör ses som 
att de kompletterar varandra. 

Kartan som redovisar ras och skredrisk i detta 
dokument har sammanvägt ras och skredrisk. 
Vid vidare exploatering av områden bör dessa 
faktorer studeras mer detaljerat och som sepa-
rata risker.

7.10.8 Buller
Buller är alla oönskade ljud. Vanliga källor till
buller och höga ljudnivåer är exempelvis väg-,
järnväg- och flygtrafik, industrier, byggnadsarbe-
ten samt skjutbanor. I Hällefors kommun är
det främst väg- och järnvägstrafik samt indu-
striverksamhet som alstrar störande buller. De 
vägar som alstrar mycket buller är främst länsäg 
244 och riksväg 63.

7.10.9 Vibrationer
Vibrationer från väg- och järnvägstrafik kan
orsaka skador på byggnader samt ge upphov
till störningar och obehag för människor. Det
är dock mycket sällan vibrationer från väg- och
järnvägstrafik orsakar skador, som exempelvis

sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda
byggnader. Vibrationer från spårbunden trafik
kan dock accelerera åldrandet av konstruktio-
nen. Indikationer finns om att risken för skador
på byggnader är mycket liten vid nivåer under
5,0 mm/s. Människor kan dock störas av vibra-
tioner vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln
är ca 0,1-0,3 mm/s (RMS 10-100 Hz).

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

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

För transporter av farligt gods på väg har 
länsstyrelsen rekommenderat särskilda s.k. 
trans-portvägar. Primär transportväg för farligt 
gods genom kommunen är länsväg 244. Vidare 
utgör riksväg 63 och länsväg 785 sekundära 
transportvägar för farligt gods. I dagsläget finns 
ingen heltäckande information om vilka kemika-
lier som framförallt transporteras på Bergslags-
banan genom Hällefors kommun.

7.10.12 Elektromagnetiska fält
Kring elektriska ledningar och apparater såsom
kraftledningar, järnvägens kontaktledningar
samt hushållsmaskiner alstras elektriska och
magnetiska fält i någon omfattning. Även trådlös
kommunikationsteknik som exempelvis radiovå-
gor från mobiltelefoner och basstationer för mo-
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biltelesystem, master, ger upphov till elektriska
och magnetiska fält. 

Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst 
magnetfälten som är svårast att avskärma. 
Magnetfältets styrka minskar med avståndet 
och ökar med strömstyrkan. Utifrån elsäkerhets-
synpunkt finns dessutom behov av skyddsav-
stånd mellan spänningsförande ledningar och 
olika verksamheter.
 
7.10.13 Djurhållning
Olika former av djurhållning kan ge upphov till
störningar i form av lukt, flugor, damning, buller
från bl.a. fläktar och risken för spridning av
allergener. Hästallergener anses särskilt starka
varför s.k. hästgårdar nära bostadsområden kan
behöva hanteras med särskild hänsyn.

7.10.14 Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en
god och säker miljö för exempelvis bostadsbe-
byggelse, men även för att verksamheter ska
kunna bedrivas utan att medföra olägenheter för
omgivningen.

Riskerna inom de befintliga industrierna varierar 
mycket och därför även behovet av skyddsav-
stånd.

Några verksamheter som berörs av skydds-
avstånd är Ovako Steel i väster om Hällefors 
tätort, fjärrvärmecentralen i Hällefors samt kom-
munens avloppsreningsverk och drivmedelsan-
läggningarna i Hällefors samt Grythyttan.

7.10.15 Räddningstjänsten
Räddningstjänstens möjligheter att rädda liv,
egendom och miljö beror bl.a. på insatstiden,
dvs. tiden från det att ett larm kommer in till
stationen till dess räddningsarbetet kan påbör-
jas.

Vilken insatstid som krävs bestäms av den

bebyggelse som finns inom det aktuella områ-
det. Omvänt kan även insatstiden styra utform-
ningen av bebyggelsen. Dialog ska föras med 
Bergslagens räddningstjänst inför nybyggnation 
av vägar och bebyggelse för att tidigt aktuali-
sera frågan om framkomlighet för utryckande 
fordon. Hällefors kommun ingår i Bergslagens 
räddningstjänst, som är ett samarbete mellan 
Hällefors, Lesjöfors, Filipstads, Storfors, Karl-
skoga, Kristinehamn och Degerfors kommuner.

Vid utrymning där räddningstjänstens utrustning
utgör den alternativa utrymningsvägen, via 
exempelvis ett fönster eller en balkong, ska 
hänsyn tas till vad den berörda räddningstjäns-
ten har för utrustning. 

7.10.16 Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av
kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa
näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp
till luft av exempelvis kväveoxider från biltrafik,
sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till övergöd-
ning är läckage från jordbruket samt utsläpp
från avloppsreningsverk och industrier. Ämnena
förs i sin tur med vattendrag till sjöar och hav.

Övergödning leder till syrebrist, igenväxning,
algblomning och ofta även till minskad biologisk
mångfald. I Hällefors kommun finns
problem med övergödning drygt 70 sjöar och en 
rad vattendrag.

7.10.17 Försurning
Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir
försurade om de utsätts för ett stort nedfall av
svavel- och kväveoxider eller ammoniak utan att
samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att
neutralisera de syror som bildas. Försurningen
påverkar den biologiska mångfalden, främst i
sjöar och vattendrag. Försurande ämnen skadar
även olika material vilket kan leda till skador på
exempelvis byggnader, konstverk och fornläm-
ningar.
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Förutom skador på material kan människors
hälsa påverkas genom att skadliga metaller
kommer i omlopp via till exempel grundvattnet.

I Hällefors kommun finns problem med försur-
ning i drygt 70 sjöarna. De vattendrag som 
har problem med försurning är främst belägna 
uppströms de försurade sjöarna. Större vatten-
drag som är försurade och som är påverkade av 
pågående kalkning är t.ex. Brunnshyttebäcken, 
Mångsälven, Nordtjärnsälven, Rötjärnsbäcken, 
Flosjöbäcken, Sävälven. De drygt 70 st påver-
kade sjöarna kalkas eller är påverkade av kalk-
ning uppströms. 
 
7.10.18 Risk och sårbarhet
Kommunens säkerhetsarbete styrs bl a av lag 
2006:544 om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid förhöjd beredskap. Syftet med 
lagen är att minska sårbarheten i olika verksam-
heter samt skapa en god förmåga att hantera 
krissituationer i kommunen och samhället i sin 
helhet. Denna lag reglerar bl a att kommunen 
ska ta fram en risk och sårbarhetsanalys.

Hällefors kommun tog 2015 fram en Risk och 
sårbarhetsanalys. Analysen ger en överskådlig 
bild av de allvarligste risker och sårbarhet som 
kan drabba kommunen och utgör ett viktigt 
underlag för kommunens krisledning, verksam-
hetsplaner och handlingsprogram.
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