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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Plankarta med bestämmelser (separat kartblad)
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INLEDNING
Bakgrunden till planläggningen är att planintressenten år 2015 ansökte
om planbesked för att utveckla projektet Lake Resort Bergslagen på
Hälgsnäsudden, vilket meddelades positivt planbesked i början av år
2016.
År 2015 beslutade Hällefors kommun att revidera sin översiktsplan och
även peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LISområden). I och med att det aktuella planområdet omfattas av strandskydd, har planarbetet inväntat den nya översiktsplanen och utpekat LISområde.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ca 260 fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i
sjönära lägen.
Planen upprättas med s.k. utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget på Hälgsnäsudden, vid Sör-Älgen, drygt fyra
kilometer öster om Grythyttan i Hällefors kommun.
Området avgränsas i öster, väster och söder av Sör-Älgen samt i norr av
skogsmark.

Areal

Planområdets areal är ca 102 hektar, varav 78,5 hektar mark och 23,5
hektar vatten.

Markägoförhållanden

Marken inom det berörda området är i privat ägo.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga
planer

Gällande översiktsplan för Hällefors kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-04-24. I översiktsplanens utvecklingsstrategi utgör planområdet ett utvecklingsstråk för ny bebyggelse. Vidare utgör planområdet ett
område för bostäder och verksamheter samt är utpekat som ett LISområde.
Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Detaljplaner,
områdesbestämmelser,
förordnanden
m.m.
områdesbestämmelser

Det aktuella planområdet är i dag till viss del detaljplanelagt och omfattas
av en områdesbestämmelse, Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid sjön Sörälgen, vilken vann laga kraft 1991-11-06.
Områdesbestämmelserna omfattar inom planområdet främst sjön SörÄlgen och marken kring fastigheten Hälgsnäs 1:3, och anger bestämmelser för fritidshus.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Markens lämplighet

Enligt 3 kap. 1 miljöbalken § ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Sör-Älgen

Det aktuella området ligger strategiskt till för den tänkta användningen
och med närhet till fungerande infrastruktur. Området är även utpekat för
landsbygdsutveckling i strandnära läge och ligger naturskönt till i anslutning till Sör-Älgen.
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Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken.
Värdefulla områden

Enligt 3 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada.
Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska,
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
Planförslaget tar inte i anspråk något sådant område som avses i 3 kap.
3 § miljöbalken.
Planområdet är däremot ett sådant område som avses i 3 kap. 2 § miljöbalken, dvs. ett stort mark- och vattenområde som endast obetydligt är
påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Syftet med
planläggningen bedöms dock, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov, medföra en från allmän synpunkt god hushållning som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat

Delar av planområdet utgörs även av skogsmark. Skogsmarken bedöms
dock inte ha stor betydelse för skogsnäringen.
Föreslagen planering tar inte i anspråk något sådant område som avses i
3 kap. 6 § miljöbalken.
Tillgången till grönområden är god i närområdet.
Riksintressen

Enligt 3 kap. 5-9 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada
eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen.
Planområdet omfattas inte av några områden av riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken.
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Några kilometer norr om planområdet finns dock två Natura 2000områden, Hammarmossen och Knuthöjdsmossen, vilka är av riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. Mossarna utgör kända häckningsplatser för smålom, vilken födosöker i bl.a. Sör-Älgen.
Norconsult har gjort en Naturvärdesinventering i samband med den nu
aktuella detaljplanen, daterad 2019-06-18.
Smålommen häckar, enligt inventeringen, vid små och oftast fisktomma
skogstjärnar och myrgölar och endast undantagsvis vid större sjöar. Vidare fiskar smålommen byten till ungarna i näringsfattiga klarvattensjöar,
vilka kan ligga upp till tio kilometer från boplatsen, i sällsynta fall även
längre. Smålommen övervintrar nästan uteslutande till havs.
Lommar tillhör enligt naturvärdesinventeringen de arter av fåglar som
anses mest störningskänsliga. Smålom är framförallt känslig för störningar vid häckningstjärnarna under ruvningstiden.
Enligt naturvärdesinventeringen finns ett flertal observationer i Artportalen av smålom i Sör-Älgen, även under häckningstid, vilket indikerar att
smålommen födosöker i området. Vid fältinventeringen bedömdes dock
inga lämpliga häckningsmiljöer för smålom finnas inom det nu aktuella
planområdet. Däremot hördes smålom ropa från Sör-Älgen, öster om
Hälgsnäsudden.
Vad det gäller sjöar, såsom Sör-Älgen, kan båttrafik och friluftsliv på
vattnet medföra störningar för smålommen. Förhållandevis lite är dock,
enligt naturvärdesinventeringen, känt om hur fåglar reagerar på buller.
Konstruktionsarbete kan störa fågellivet, men om påverkan är begränsad
till byggtiden torde långsiktiga konsekvenser kunna utebli.

Sör-Älgens östra strand

I ett längre perspektiv finns, enligt naturvärdesinventeringen, studier som
pekar på att fåglar i olika grad kan anpassa sig till kontinuerliga störningar i form av exempelvis buller eller båttrafik. Plötslig störning såsom en
knall eller liknande är däremot mer stressande.
Det är rimligt att anta att vissa negativa störningar för smålom kommer
att ske under byggnadsfasen, men effekterna är enligt naturvärdesinventeringen svåra att förutse. Den direkta effekten av störningarna kan dock
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mildras genom att undvika vissa åtgärder, såsom sprängningar, under
häckningsperioden. Indirekta störningar kan dock uppstå om smålommen undviker uddens närområde, vilket kan leda till högre täthet och
konkurrens inom andra områden.
Utifrån ovanstående bedöms ett plangenomförande inte kunna påverka
smålommen i en sådan utsträckning att det påtagligt skadar Natura
2000-områdenas natur- och kulturvärden. Bedömningen görs därför att
den föreslagna planläggningen inte kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken (Natura 2000-tillstånd).
Under häckningsperioden, april till augusti, behöver dock hänsyn tas till
smålommen. Därför ska ett exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och exploatören/planintressenten innan planen ställs ut för granskning, som reglerar vilka störningar som får ske inom planområdet under
häckningsperioden.
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med
stöd av 5 kap. miljöbalken. I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft, för olika föroreningar i fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt för vattenförvaltningen.

utomhusluft

I dag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft vad gäller kvävedioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar,
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. När det gäller utomhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och uppmätta halter av
luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och kvävedioxid.
Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra
hand för kvävedioxid.
I Hällefors kommun finns inga särskilda mätningar gjorda. Utifrån mätningar i andra liknande kommuner och med beaktande av centralortens
topografi, det utbyggda fjärrvärmenätet och trafikmängderna har en objektiv skattning gjorts att nivåerna ligger under miljökvalitetsnormerna.
Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partiklar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen.
Planläggningen innebär att ca 260 fritidshus, handel, service och rekreationsanläggningar byggs samt att en mindre marina med byggnader i
sjönära lägen anläggs. Därmed kommer trafikmängden att öka.
Mot bakgrund av det geografiska läget, låga bakgrundsnivåer och omständigheterna i övrigt bedöms dock förutsättningarna för att uppfylla
normerna vad gäller luftkvalitet inte komma att påverkas i nämnvärd grad
av ett plangenomförande.

fisk- och musselvatten

Det finns inga sjöar eller vattendrag inom kommunen som ingår i Naturvårdsverkets förteckning över fisk- och musselvatten som ska skyddas.
Ett plangenomförande bedöms därför inte medföra någon ökad risk för
att gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att
överskridas.

omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formulerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 invånare.
Planläggning bedöms dock inte avsevärt komma att försämra bullersitu5

ationen i området.
vattenförvaltning

Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvatten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens ekologiska, kemiska och kvantitativa status gjorts, miljökvalitetsnormer har
antagits.
Sör-Älgen, Torrvarpen samt ån mellan Sör-Älgen och Halvtorn uppnår i
dag s.k. måttlig ekologisk status och inte god kemisk ytvattenstatus. Den
kemiska ytvattenstatusen beror på att gränsvärdet för kvicksilver i nuläget överskrids i alla ytvattenförekomster i landet.

Sör-Älgen

För Sör-Älgen beror detta bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i form
av zink, koppar, metaller, kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE).
Dessutom beror det på att sjön är påverkad av flödesförändringar och
vandringshinder.
För Torrvarpen beror detta bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i form
av kadmium och kadmiumföreningar, bly och blyföreningar, metaller,
kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE). Dessutom beror det på
att sjön är påverkad av flödesförändringar och vandringshinder.
För ån mellan Sör-Älgen och Halvtorn beror detta bl.a. på miljöproblem
såsom miljögifter i form av kvicksilver och bromerade difenyletrar
(PBDE). Dessutom beror det på att ån är påverkad av flödesförändringar
och vandringshinder.
Sikforsån, mellan Sör-Älgen och Torrvarpen, uppnår i dagsläget otillfredsställande ekologisk status och inte god kemisk ytvattenstatus. Detta
beror bl.a. på miljöproblem såsom miljögifter i form av kvicksilver och
bromerade difenyletrar (PBDE). Dessutom beror det på att ån är påverkad av flödesförändringar och vandringshinder.
Halvtorn uppnår i dag s.k. god ekologisk status, men inte god kemisk
ytvattenstatus.
Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till de kommunala
ledningsnäten och dagvattnet kommer att omhändertas lokalt och renas
på ett betryggande sätt innan det når recipienten. Ett plangenomförande
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bedöms därför inte komma att påverka förutsättningarna för att uppnå
god ekologisk och kemisk status i vattnen.
Undersökning
om betydande
miljöpåverkan

Slutsatsen är att ett genomförande av planförslaget kan antas innebära
betydande miljöpåverkan. Med anledning av detta har en strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), upprättats.
Vidare har ett antal undersökningar/utredningar tagits fram. Till planförslaget finns ett antal bilagor omfattande en arkeologisk utredning för den
södra delen av planområdet samt en naturvärdesinventering. Vidare ska
en arkeologisk utredning tas fram för den norra delen av planområdet
innan planen ställs ut för granskning.
Kunskaperna från gjorda undersökningar/utredningar har inarbetats i
planförslaget.

Strandskydd

För den berörda delen av Sör-Älgen gäller det generella strandskyddet
om 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Delar av
planområdet ligger inom strandskyddat område.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
I detaljplanen föreslås att strandskyddet upphävs för den berörda kvartersmarken och vattenområdena. Strandskyddet föreslås däremot kvarstå i full utsträckning för naturmarken inom planområdet.

Sör-Älgens östra strand

Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i detaljplanen förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18c-d §§ miljöbalken. Vid
prövning av upphävande av strandskyddet för ett visst område får man
endast beakta något eller några av de sju särskilda skälen som anges
nedan:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan ex7

ploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen
inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, eller
7. är utpekat som s.k. LIS-område, dvs. område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
En förutsättning för upphävandet av strandskyddet är, förutom att särskilt
skäl föreligger, att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt
sätt och att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. En
annan förutsättning är att intresset av att ta området i anspråk på det sätt
som avses med planen väga tyngre än strandskyddsintresset.
Ett upphävande av strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 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 byggnadernas 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 eller passera.
I det nu aktuella fallet anses skäl enligt punkten 7 i 7 kap. 18 c § miljöbalken föreligga.
För de tillkommande fritidshusen, handeln, servicen och rekreationsanläggningarna samt den mindre marina med byggnader i sjönära lägen
hänvisas till punkt 7, dvs. området är utpekat som ett LIS-område i gällande översiktsplan.
I planen säkerställs en fri passage på minst 30 meter längs med strandlinjen samt kring fastigheten Hälgsnäs 1:3. Vidare säkerställs sammanhängande passager mellan de naturvärdesklassade områdena enligt
naturvärdesinventering inom planområdet. Inom den nordöstra, sydvästra och sydöstra kvartersmarken finns även en zon på 4,5 meter mot
Sör-Älgen där marken inte får förses med byggnader. Zonen säkerställer
att bebyggelse inom kvartersmarken inte påverkar den fria passagen
kring udden.
För den nordvästra kvartersmarken, som bl.a. möjliggör för en småbåtshamn, säkerställs däremot ingen fri passage. Detta eftersom en sådan
användning av området närmast strandlinjen bedöms som omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas och anläggningarnas funktioner.
Utifrån ovanstående bedöms ett upphävande av strandskyddet inte påverka den fysiska tillgången till strandområdet eller allmänhetens uppfattning av möjligheterna att vistas i strandområdet. Det finns heller inga
dokumenterade höga biologiska värden, värdefulla naturtyper, hotade
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eller särskilt skyddsvärda arter eller livsmiljöer för sådana arter inom de
områden där strandskyddet föreslås upphävas.
Sammantaget bedöms ett upphävande av strandskyddet inte påverka
strandskyddets syften, dvs. djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras
inte. Vidare bedöms intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väga tyngre än strandskyddsintresset.
Den del som berörs av upphävandet har på plankartan markerats med
en administrativ bestämmelse och förtydligats med en kartillustration.

FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR
Natur
topografi

Planområdets marknivåer varierar mellan +182.0 och +226.0 meter (RH
2000), där de lägsta nivåerna finns i anslutning till Sör-Älgen och de
högsta i mitten av planområdet.

Marknivåerna inom planområdet varierar

Inga större förändringar kommer att ske vid ett plangenomförande, bortsett från mindre justeringar av marknivåerna som kan bli aktuella i anslutning till den nya bebyggelsen för att bl.a. klara tillgängligheten.
landskapsbild

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av skogsmark.
Ett plangenomförande kommer att innebära visuella förändringar jämfört
med dagens situation och påverka landskapsbilden på Hälgsnäsudden.
I planen säkerställs en fri passage på minst 30 meter längs med strandlinjen samt kring fastigheten Hälgsnäs 1:3. Vidare säkerställs sammanhängande passager mellan de naturvärdesklassade områdena enligt
naturvärdesinventering inom planområdet. Därutöver har utformningsbestämmelser införts i planen, bl.a. avseende andelen glasad och ljusreflekterande yta på fasader samt färgsättning på tak och fasader.
Utifrån ovanstående bedöms ett plangenomförande inte komma att påverka landskapsbilden negativt. Vidare är de strategiska ställningstagandena gjorda i översiktsplanen för Hällefors kommun med tillhörande LIS9

bilaga.
naturmiljö

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av skogsmark.
Udden domineras av mark med produktionsskog. Vegetationen inom
planområdet utgörs av barrskog med främst tall och gran, med inslag av
lövträd såsom björk och al. Vidare finns två områden med föryngringsavverkningar inom planområdet, på den västra respektive den sydöstra
delen av udden.
Enligt Artportalen finns flera nära hotade eller sårbara fåglar inom planområdet såsom duvhök, fjällvråk, gröngöling, hussvala, kungsfågel,
lappuggla, smålom, spillkråka och svärta. Arterna är inrapporterade mellan åren 2000-2019, då man bl.a. såg duvhök, lappuggla och smålom
födosöka inom området. Samtliga fynd är validerade.
Vidare ligger delar av planområdet inom strandskyddat område. Därför
har en Naturvärdesinventering gjorts i samband med den nu aktuella
detaljplanen av Norconsult, daterad 2019-06-18.
Naturvärdesinventeringen omfattar även en fördjupad artinventering med
fokus på fågelarterna smålom och storlom samt en kartläggning av förekomsten av och förutsättningarna för grod- och kräldjur.
Enligt naturvärdesinventeringen finns tio naturvärdesklassade områden
(A-J) inom planområdet. Två av dessa områden (G och H) tillhör naturvärdesklass 2, högt naturvärde. Vidare tillhör fyra av dessa områden
naturvärdesklass 3 (C-E och I) respektive naturvärdesklass 4 (A-B, F och
J), påtagligt naturvärde respektive visst naturvärde.

Naturvärdesklassade områden enligt naturvärdesinventeringen

De naturvärden som har identifierats i inventeringen återfinns främst i
fuktigare miljöer, lövträdsrika miljöer eller i branta partier som är mer
opåverkade av mänsklig aktivitet.
Flera av de naturvärdesklassade områdena utgör även sparade hänsynsytor, dvs. ytor som har sparats som hänsyn vid olika skogsbruksåtgär10

der. Längs strandkanten finns dessutom en del naturvärdesträd i form av
äldre tallar samt asp, björk, klibbal, rönn och en.
Område A tillhör naturvärdesklass 4 och omfattar talldominerad barrblandskog med gott om stående samt liggande död ved. Inom området
finns spår efter hackspettar.
Område B tillhör naturvärdesklass 4 och omfattar grandominerad barrblandskog med gott om stående och liggande död ved. Inom området
finns spår efter hackspettar.
Område C tillhör naturvärdesklass 3 och omfattar sammanhängande
system med sumpskog samt bäckdråg som sparats som hänsyn vid intilliggande skogsbruksåtgärder. Norra delen av bäcken går längs med en
hyggeskant. Bäcken ansluter därefter till partier med sumpskog för att
sedan mynna ut vid uddens södra del. Vegetationen utgörs bl.a. av vitoch björnmossor, tuvull, kråkklöver samt spridda förekomster av naturvårdsarter.

Del av område C

Område D tillhör naturvärdesklass 3 och omfattar alsumpskog samt
bäckdråg med goda förekomster av klibbal i bukettform samt på socklar.
Området har sparats som hänsyn vid intilliggande skogsbruksåtgärder.
Område E tillhör naturvärdesklass 3 och omfattar brant som sluttar ner
mot Sör-Älgen samt hällmarksskog i de högre partierna. Inom området, i
nedre delen av branten, finns beskuggade lodytor.
Område F tillhör naturvärdesklass 4 och omfattar sammanhängande
skog i östsluttning och branter ned mot Sör-Älgen samt hällmarksskog i
de högre partierna. I sluttningen finns i övrigt varierad skog såsom
hänglavsrika granar och produktionsskog. Produktionsskogen innehåller
en del död ved.
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Del av område F

Område G tillhör naturvärdesklass 2 och omfattar ett örtrikt område (frisk
rikört) med utspridda gamla klibbalar. Inom området finns rik lövföryngring och hög diversitet av kärlväxter. Vidare finns liljekonvalj och revlummer samt indikatorer för näringsrik mark inom området. Kransmossan
i bottenskiktet indikerar också näringsrik mark.
Område H tillhör naturvärdesklass 2 och omfattar en hänsynsyta med
gamla aspar och björkar som lämnats vid omgivande föryngringsavverkningar. Inom området finns hög diversitet av trädslag såsom asp, björk,
klibbal, sälg, lönn, hägg, rönn, tall och gran. Vidare finns det gott om död
lövved inom området, även grövre sådan. Området är dessutom örtrikt
och viktigt för fågellivet. Inväxande gran bedöms på sikt kunna påverka
området negativt.
Område I tillhör naturvärdesklass 3 och omfattar en hänsynsyta med
aspdunge som sparats vid intilliggande föryngringsavverkning. Området
är örtrikt.
Område J tillhör naturvärdesklass 4 och omfattar grandominerad barrblandskog med gott om stående och liggande död ved.
Enligt naturvärdesinventeringen hördes spillkråka, kungsfågel, smålom
och härmsångare under själva inventeringen. Vidare noterades spår efter spillkråka. Inget permanent revir för spillkråka noterades dock inom
planområdet. I övrigt uppvisade de lövträdsrika miljöerna inom planområdet högst diversitetet vad det gäller fåglar. Under inventeringen gjordes
däremot inga syn- eller hörselobservationer av storlom.
Övriga fynd avseende nära hotade eller sårbara fåglar enligt Artportalen
bedöms enligt naturvärdesinventeringen antingen ligga utanför själva
planområdet eller avse aktiviteter som enbart indikerar tillfällig vistelse
inom planområdet.
Varken vid sökning i Artportalen eller under inventeringen påträffades
heller några grod- eller kräldjur inom planområdet. Däremot påträffades
under inventeringen ett antal vattenmiljöer på udden som kan vara intressanta för groddjursföryngring. Samtliga vattenmiljöer finns inom de
naturvärdesklassade områdena C och D.
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I planen är en fri passage på minst 30 meter längs med strandlinjen och
kring fastigheten Hälgsnäs 1:3 samt de naturvärdesklassade områdena
och sammanhängande passager mellan dem avsedda som naturmark.
Med naturmark menas friväxande grönområden som inte sköts mer än
enligt skötselplan eller genom viss städning. Även mindre park-, vattenoch friluftsanläggningar samt andra komplement för naturområdets användning ingår.
Naturmarken föreslås utformas som skogsmark. Ett plangenomförande
innebär att skogsmarken längs strandlinjen samt inom de naturvärdesklassade områdena och i de sammanhängande passagerna mellan dem
kommer att bibehållas. Detta säkerställer bl.a. möjligheten att upprätthålla den biologiska mångfalden inom planområdet samt spridningskorridorer för växt- och djurlivet. Vidare säkerställer detta lövträdsrika miljöer
för fåglar och vattenmiljöer för groddjursföryngring.
I övrigt kommer vegetationen inom planområdet vid ett plangenomförande till stor del att ersättas av den nya bebyggelsen. Ambitionen bör
dock vara att om möjligt spara naturlig trädvegetation i någon omfattning.
Det kan gälla enstaka karaktärsträd, vackra gruppbestånd eller träd med
avgränsande eller skyddande funktion.
geotekniska
förhållanden
och stabilitet

Det har inte gjorts specifika geotekniska undersökningar inom det nu
aktuella området.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom planområdet
av morän, torv och berg med ytlager av morän. I stort sett all mark inom
planområdet klassas som s.k. fastmark enligt SGU:s översiktliga fastmarkskarta. Det bedöms inte finnas någon ras- eller skredrisk inom
planområdet.
Kunskaperna från de översiktliga jordartskartorna och fastmarkskartan
bedöms tillräckliga för planskedet. Planområdets totalstablitet bedöms
vara tillfredsställande. Normala grundläggningsmetoder bedöms kunna
tillämpas och inga särskilda åtgärder bedöms behöva vidtas med hänsyn
till stabiliteten inom området.
I samband med bygglovsansökningar när bebyggelsens exakta lägen
och belastningar är kända kan krav komma att ställas på en objektsanpassad geoteknisk undersökning.

markradon

Det har inte gjorts någon specifik markradonundersökning inom planområdet. Enligt kommunens översiktliga markradonutredning utgör det aktuella området inte något s.k. riskområde för markradon. Erfarenheter
visar dock att markradonförekomsten kan variera mycket inom små geografiska områden.
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken och vidta erforderliga
skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. Detta kommer att bevakas i
samband med bygglovshanteringen.
Rekommenderat radonskydd för nybyggnad finns formulerat i Boverkets
rapport Åtgärder mot radon i bostäder.

förorenade områden

Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits
verksamheter inom eller i närheten av planområdet som kunnat medföra
föroreningar av markområden, grundvatten, ytvatten, byggnader eller
sediment. Området har historiskt sett utgjorts av skogs-, åker- och betesmark.
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Enligt EBH-stödet finns det heller inga potentiellt förorenade områden
inom planområdet. Utanför planområdet finns, enligt EBH-stödet, däremot ett potentiellt förorenat område ca 2,5 kilometer nordväst om planområdet. Det potentiellt förorenade området tillhör riskklass tre och omfattar fastigheterna Grythyttan 6:211, 6:249 och 6:361. Inom fastigheterna har det tidigare funnits gruvor med upplag, såsom Miljongruvan. Inom
det potentiellt förorenade området finns i dag flera skifferbrott.
Avståndet mellan det potentiellt förorenade området och planområdet är
så pass stort att det inte bedöms kunna påverka planområdet.
Utifrån ovanstående och omständigheterna i övrigt görs bedömningen att
någon särskild hänsyn inte behöver tas till riskerna kring potentiellt förorenade områden.
Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas
föroreningar eller misstänkta föroreningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, för samråd om hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske.
höga vattenstånd

Planområdet ligger inte inom ett område med betydande översvämningsrisk och ingår därför inte i någon av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) översvämningskarteringar.

Sör-Älgens västra strand

Marknivåerna är sådana att risk för höga vattenstånd föreligger inom
delar av planområdet. Sör-Älgen är dock reglerad i Grythyttan, varpå
vattennivån varierar i sjön. Enligt gällande vattendom är dämningsgränsen för verksdammen vid Grythyttan kraftverk +181.55 meter (RH 2000)
och sänkningsgränsen +180.75 meter (RH 2000). I planen säkerställs en
fri passage på minst 30 meter längs med strandlinjen samt kring fastigheten Hälgsnäs 1:3. Dessutom finns inom den nordöstra, sydvästra och
sydöstra kvartersmarken en zon på 4,5 meter mot Sör-Älgen där marken
inte får förses med byggnader. Den fria passagen och zonen på 4,5 meter säkerställer att ny bebyggelse som lägst kan byggas på marknivån
+183.0 meter (RH 2000), dvs. som minst ca 1,5 meter över dämningsgränsen.
Mot bakgrund av detta och omständigheterna i övrigt görs bedömningen
14

att någon särskild hänsyn inte behöver tas till riskerna kring höga vattenstånd.
fornlämningar

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, fyra kända fornlämningar inom planområdet. Dessa utgörs av ett stenröse och tre gruvhål.
Områdena har markerats på plankartan.
För den södra delen av planområdet, del av fastigheten Hälgsnäs 1:1,
genomfördes under år 2017 en Arkeologisk utredning etapp 1 och 2.
Under etapp 1 påträffades totalt tolv lämningar inom den södra delen av
planområdet. Dessa utgörs av fem kolbottnar efter resmilor med tillhörande kojruiner, tre gruvhål, ett mindre stenröse och tre fossila åkrar.
Under etapp 2 grävdes 17 provgropar, men inget material som kan kopplas till stenåldern påträffades i någon av provgroparna. Däremot påträffades ett större avslag av hälleflinta 2-3 meter ut i vattnet. Vidare bestämdes efter diskussion med länsstyrelsen att de fossila åkrarna, både
inom och utanför utredningsområdet för den södra delen av planområdet, skulle anmälas som ett sammanhängande område med fossil åkermark.
De lämningar som påträffades i samband med den arkeologiska utredningen för den södra delen av planområdet motsvarar de fyra kända
fornlämningarna inom planområdet samt utgör i övrigt övriga kulturhistoriska lämningar.
Samtliga fornlämningar inom planområdet kommer vid ett plangenomförande att behållas. Samtliga fornlämningar inom planområdet, både stenröset och gruvhålen, ligger inom naturmark. På plankartan säkerställs
även en antikvarisk skyddszon inom naturmarken på omkring fem meter
för fornlämningarna. Skyddszonerna bedöms tillräckligt stora för att
kunna bevara fornlämningarna och ge dem ett tillräckligt utrymme med
hänsyn till deras art och betydelse, dvs. fornlämningsområdena. Vidare
ska stängsel eller staket till en höjd av minst 1,1 meter anläggas kring
gruvhålen.
Utifrån ovanstående bedöms ett plangenomförande inte hota fornlämningarna inom planområdet. Ett plangenomförande bedöms heller inte
kräva en ansökan om tillstånd till förändring av fornlämning enligt 2 kap.
12 § kulturmiljölagen (KML).
Även för den norra delen av planområdet behöver dock en arkeologisk
utredning göras. Denna kommer att tas fram innan planen ställs ut för
granskning.
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas
med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

Verksamheter
inom planområdet

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av skogsmark.
Planområdet är avsett för centrum, kontor, tillfällig vistelse, fritidshus,
besöksanläggningar och småbåtshamn.
Med centrum (C) avses områden för kombinationer av handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.

15

Användningen kontor (K) avser områden för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering.
Tillfällig vistelse (O) avser områden för alla typer av tillfällig övernattning
samt konferenslokaler, såsom hotell, motell, vandrarhem och pensionat. I
planen preciseras den tillfälliga vistelsen för delar av planområdet som
fritidshus (O1).
Med besöksanläggningar (R) avses områden för verksamheter som riktar
sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa verksamheter, idrotts- och
sportanläggningar med tillhörande byggnader samt övriga besöksanläggningar.

Med hamn (V) avses områden för sjötrafik och hamnverksamhet, inklusive kompletterande handel och service. I planen preciseras användningen som småbåtshamn utan båtuppläggning och arbeten med båtar
(V1).
Verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas till ett uthålligt system som ger så liten påverkan på människor och miljö som möjligt.
utom planområdet

Väster respektive norr om planområdet finns ett enbostadshus. I övrigt
omges planområdet av skogsmark och Sör-Älgen.

Befintlig bostadsbebyggelse i anslutning till planområdet

Bebyggelse
inom planområdet

Inom planområdet finns i dagsläget ingen bebyggelse.
Planen har getts en enkel struktur. För fritidshusbebyggelsen (O1) gäller
en högsta byggnadshöjd på 5,0 meter samt att det endast ska vara friliggande fritidshus och att huvudbyggnader får uppföras i högst 200
kvadratmeter vardera.
För den tillfälliga vistelsen (O) gäller en högsta byggnadshöjd på 10,0
meter samt att byggnader, inom den nordöstra, sydvästra och sydöstra
kvartersmarken, får uppföras i högst 1 000 kvadratmeter vardera. Inom
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strandskyddat område gäller dock en högsta byggnadshöjd på 5,0 meter
för den tillfälliga vistelsen.
Inom den nordöstra kvartersmarken gäller en högsta byggnadshöjd på
25,0 meter för centrum, kontor och besöksanläggningar (C, K och R)
samt att byggnader får uppföras i högst 15 000 kvadratmeter vardera.
Inom den nordvästra kvartersmarken gäller en högsta byggnadshöjd på
10,0 meter för centrum, kontor och småbåtshamn (C, K och V1).
För komplementbyggnader inom planområdet gäller en högsta tillåten
byggnadshöjd på 3,0 meter.
Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett tänkt
plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.
Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent
av respektive egenskapsområde. Med byggnadsarea menas den area
byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse, dvs. även
olika komplementbyggnader såsom förråd, garage och liknande. I planen
anges att 10 procent av egenskapsområdena
får bebyggas
inom den sydvästra och sydöstra kvartersmarken.
Inom den nordvästra kvartersmarken får 20
procent av egenskapsområdet bebyggas. Vidare får bryggor anläggas
på totalt högst 500 kvadratmeter.
Anläggandet av bl.a. bryggor utgör s.k. vattenverksamhet som omfattas
av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 11 kap. miljöbalken. Sådan anmälan eller tillstånd ska inhämtas innan genomförandet av planen påbörjas.
För den nordöstra kvartersmarken får 20 procent av egenskapsområdet
bebyggas.
Inom den nordöstra, sydvästra och sydöstra kvartersmarken finns även
en zon på 4,5 meter mot Sör-Älgen där marken inte får förses med
byggnader. Zonen säkerställer att bebyggelse inom kvartersmarken inte
påverkar den fria passagen kring udden.
Vidare finns fem stycken åtta meter breda områden med kvartersmark
där marken inte får förses med byggnader. De fem områdena möjliggör
att gator kan anläggas mellan kvartersmarken inom planområdet.
För ny bebyggelse inom den nordöstra, sydvästra och sydöstra kvartersmarken har generella utformningsbestämmelser införts med hänsyn
till landskapsbilden och naturmiljön. Dessa anger att ny bebyggelse ska
utformas med fasader med totalt högst 30 procent glasad och ljusreflekterande yta, varav högst 50 procent av fasader mot Sör-Älgen får utformas med glasad och ljusreflekterande yta. Vidare ska ny bebyggelse
inom den nordöstra, sydvästra och sydöstra kvartersmarken ha mörkare
tak och fasader som inte är ljusreflekterande. Dessutom finns en bestämmelse om att sadeltak på ny bebyggelse ska utformas med en
takvinkel på 25-45 grader.
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utom planområdet

Bostadsbebyggelsen närmast utanför planområdet består av friliggande
enbostadshus uppförda i en och en halv våningar, med gråa eller gula
träfasader samt tegeltak.

tillgänglighet

Arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde samt tillhörande tomter ska vara utformade på sådant sätt att de kan användas av
personer med funktionsnedsättning.
Bestämmelserna gäller inte de arbetslokaler där det är obefogat med
hänsyn till arten av den verksamhet för vilken lokalerna är avsedda.

Service
samhällelig

I Grythyttan, ca fyra kilometer väster om planområdet, finns viss samhällelig service såsom Grythyttans skola med verksamhet för år F-6.

Bebyggelse i Grythyttan

I kommunens huvudort Hällefors, ca 13 kilometer från planområdet, finns
Klockarhagsskolan med verksamhet för år F-9, gymnasieutbildningar på
Pihlskolan och vårdcentral. Närmaste sjukhus finns i Lindesberg, drygt
fem mil sydost om planområdet.
Ett plangenomförande bedöms inte ställa krav på ytterligare samhällelig
service.
kommersiell

Närmaste livsmedelsbutik och annan kommersiell service finns i Grythyttan.
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Kommersiell service i Grythyttan

Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 260 fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Vidare möjliggör planen anläggandet
av en mindre marina med byggnader i sjönära lägen. Ett plangenomförande innebär därmed förutsättningar för ny kommersiell service. Vidare
bedöms ett plangenomförande innebära att underlaget för redan befintliga verksamheter, utanför planområdet, förbättras.
Friytor
rekreation

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av skogsmark.
Både skogsmarken och Sör-Älgen nyttjas i dag för rekreation.
I Grythyttan, ca fyra kilometer från planområdet, finns idrottsplats intill
Grythyttans skola. Vidare finns både motionsanläggning och idrottsplats i
Hällefors.
Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 260 fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Vidare möjliggör planen anläggandet
av en mindre marina med byggnader i sjönära lägen. Ett plangenomförande innebär därav att tillgången på friytor kommer att minska något
och ersättas av kvartersmark. Samtidigt innebär ett plangenomförande
att rekreationsmöjligheterna ökar inom planområdet.
De strategiska ställningstagandena är gjorda i översiktsplanen för Hällefors kommun med tillhörande LIS-bilaga. Vidare är tillgången till rekreationsområden mycket god inom närområdet.

lek

Det finns ingen allmän lekplats i närområdet. Däremot finns det god tillgång till grönområden som inbjuder till spontanlek.
Ett plangenomförande möjliggör att det går att anlägga både lekplatser
på kvartersmark och platser för naturlek.
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Vattenområden

Planområdet omfattar en del av Sör-Älgen.
Det södra vattenområdet inom planområdet är avsett som vattenområde
(W). I planen preciseras användningen som öppet vattenområde med
bryggor (W 1). Inom vattenområdet får totalt högst sex bryggor anläggas,
på högst 100 kvadratmeter vardera. På två av bryggorna får en bastu på
högst 20 kvadratmeter vardera uppföras. I övrigt ska vattenområdet vid
ett plangenomförande även fortsättningsvis vara öppet och allmänt tillgängligt enligt de regler som gäller på platsen, dvs. samma förhållanden
som råder i dag.

Sör-Älgen

Anläggandet av bryggor utgör s.k. vattenverksamhet som omfattas av
anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 11 kap. miljöbalken. Sådan anmälan eller tillstånd ska inhämtas innan genomförandet av planen påbörjas.
Trafik
biltrafik

Planområdet nås via Helgsnäsvägen som ansluter till Breviksvägen och
länsväg 244. Skyltad hastighet är 70 km/tim på berörda vägar.
Helgsnäsvägen och Breviksvägen är enskilda vägar som sköts av vägsamfälligheter, Brevik-Jordans respektive Smalvikens, medan Trafikverket är väghållare för länsväg 244.
Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) uppgår årsdygnstrafiken på länsväg 244, vid korsningen till Breviksvägen, till 2358 fordon
varav ca 13 procent är tung trafik. För Helgsnäsvägen och Breviksvägen
finns ingen information om årsdygnstrafiken. Vägarna bedöms dock trafikeras av få fordon.
I planen har Helgsnäsvägen, fram till och med fastigheten Hälgsnäs 1:3,
användningen gata. Med gata menas område för trafik inom en tätort
eller för trafik som har sitt mål vid gatan. Området för gata är i planen
åtta meter brett och avslutas, i anslutning till fastigheten Hälgsnäs 1:3,
med en vändplats. Vändplatsen har getts diametern 18 meter så att renhållningsfordon kan vända utan backningsrörelser.
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Befintlig väg inom planområdet

Vidare finns fem stycken åtta meter breda områden med kvartersmark
där marken inte får förses med byggnader. De fem områdena möjliggör
att gator kan anläggas mellan kvartersmarken inom planområdet. Vid ett
plangenomförande kommer nya gator i övrigt att anläggas inom kvartersmark.
Skyltad hastighet på Helgsnäsvägen och Breviksvägen samt vägarna
inom planområdet kommer, enligt kommunen, att vara 50 km/tim.
Planläggningen innebär att ca 260 fritidshus, handel, service och rekreationsanläggningar byggs samt att en mindre marina med byggnader i
sjönära lägen anläggs. Därmed kommer trafikmängden att öka. Detta
bedöms medföra förändrade krav även på det anslutande vägnätet utanför planområdet, främst på Helgsnäsvägen och Breviksvägen. Exploatören/planintressenten ska bekosta nödvändiga åtgärder på Helgsnäsvägen och Breviksvägen, i samråd med berörda vägsamfälligheter. Efter
genomförda åtgärder ska andelstalen höjas i vägsamfälligheterna, så att
även fastigheterna inom planområdet ingår i vägsamfälligheterna.
parkering

I dagsläget finns inga parkeringsplatser inom planområdet.
Parkeringsbehovet kommer vid ett plangenomförande att lösas inom
kvartersmarken.

kollektivtrafik

Från Grythyttan går det att ta sig med buss till bl.a. Hällefors, Örebro,
Lindesberg och Karlskoga. Avståndet från planområdet till Grythyttan är
ca fyra kilometer. Region Örebro län svarar för busstrafiken.
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Järnvägsstationen i Grythyttan

Genom Grythyttan sträcker sig Bergslagsbanan. Från järnvägsstationen i
Grythyttan går veckovis ett fåtal turer i vardera riktningen mellan Göteborg och Falun. Tågab svarar för järnvägstrafiken.
Inga förändringar kommer att ske vid ett plangenomförande. Med dagens
turtäthet är det inte rimligt att tro att kollektivtrafiken kommer att vara ett
konkurrenskraftigt alternativ till bil. På sikt, allt eftersom området byggs
ut, skapas dock nya förutsättningar för kollektivtrafiken.
varutransporter

I dagsläget sker inga varutransporter inom planområdet.
Vid ett plangenomförande kommer varutransporter att anlända via länsväg 244, Breviksvägen och Helgsnäsvägen för att angöra till verksamheterna. Lossning och lastning ska i huvudsak ske inom kvartersmarken.

gång- och cykeltrafik

Det finns i dagsläget inget separat gång- och cykelvägnät inom eller till
planområdet. Separata gång- och cykelvägar finns däremot delvis i Grythyttan.
Inga förändringar kommer att ske vid ett plangenomförande. Planen möjliggör dock att gång- och cykelvägar kan anläggas inom planområdet,
framförallt på kvartersmark.

Störningar
buller

Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur för det nationella miljöarbetet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Regeringen
beslutade 2012 om preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i
miljömålssystemet, bl.a. för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. En
del av miljökvalitetsmålet precisering handlar om att människor inte ska
utsättas för skadliga ljudnivåer såsom trafikbuller. Vidare är besvär av
trafikbuller en av flera indikatorer som används för uppföljning av miljökvalitetsmålet.
I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns be22

stämmelser om riktvärden för buller utomhus från spår- och vägtrafik vid
bostadsbyggnader.
Enligt 3 § förordningen bör buller från spår- och vägtrafik inte överskrida:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör:
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.
Med bostadsrum avses i förordningen rum för daglig samvaro, utom kök,
och rum för sömn.
I Boverkets vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder finns riktvärden för industrioch annat verksamhetsbuller utomhus vid bostadsfasad.
Enligt vägledningen bör buller från industrier och andra verksamheter
främst inte överskrida:
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid (kl. 06-18),
45 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid (kl. 18-22) och helger (kl. 06-22),
45 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid (kl. 22-06), och
55 dBA maximal ljudnivå nattetid (kl. 22-06) vid bostadsfasad.
Inomhusvärdena för bostäder och lokaler regleras i Boverkets byggregler
(BBR).
vägtrafik

Planläggningen innebär att antalet personer ökar inom området och
därmed kommer trafikmängden att öka. Bullret från vägtrafiken bedöms
kunna påverka planområdet och befintlig bostadsbebyggelse längs
Helgsnäsvägen och Breviksvägen i någon omfattning.
Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) uppgår årsdygnstrafiken på länsväg 244, vid korsningen till Breviksvägen, till 2358 fordon
varav ca 13 procent är tung trafik. Skyltad hastighet är 70 km/tim på berörd sträcka av länsvägen.
I och med att det inte finns någon information om årsdygnstrafiken för
Helgsnäsvägen och Breviksvägen har denna uppskattats till 100 fordon
per årsmedeldygn, varav ca fem procent tung trafik. Vidare kommer den
skyltade hastigheten på Helgsnäsvägen och Breviksvägen, enligt kommunen, behöva sänkas till 50 km/tim i samband med ett plangenomförande.
En exploatering av planområdet i enlighet med planen bedöms generera
ca 1500 fordonsrörelser per årsmedeldygn, varav ca fem procent tung
trafik. Skyltad hastighet på vägarna inom planområdet kommer, enligt
kommunen, att vara 50 km/tim.
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I och med att de verksamheter som medges i planen främst kommer att
generera buller i samband med varutransporter bedöms riktvärdena för
trafikbuller vara mer tillämpliga i det nu aktuella fallet än riktvärdena för
industri- och annat verksamhetsbuller, i enlighet med Boverkets vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.
För att få en indikation på ljudnivån utomhus har det gjorts en bullerberäkning med applikationen Nordic Road Noise. Applikationen är baserad
på den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller utifrån Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller och har utvecklats på akustikavdelningen på Tyréns i Stockholm. I applikationen lägger man in trafikflöde
och hastighet samt på vilket avstånd från vägmitt man vill få en bullerindikation.

Enligt bullerberäkningen uppgår den ekvivalenta ljudnivån till 57 dBA och
den maximala ljudnivån till 82 dBA tio meter från Helgsnäsvägen och
Breviksvägen. Riktvärdena för uteplats i anslutning till bostad klaras,
enligt bullerberäkningen, 30 meter från vägarna.

Bullerberäkningen indikerar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus
vid fasad för bostadsbebyggelse klaras för all kvartersmark inom planområdet samt all befintlig bostadsbebyggelse längs Helgsnäsvägen och
Breviksvägen. Vidare indikerar bullerberäkningen att riktvärdena för ek24

vivalent ljudnivå och maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad
klaras för all befintlig bostadsbebyggelse längs Helgsnäsvägen och Breviksvägen, inom befintliga bostadsfastigheter.
Utifrån ovanstående görs bedömningen att någon särskild hänsyn inte
behöver tas till risken för störande vägtrafikbuller, varken för all kvartersmark inom planområdet eller all befintlig bostadsbebyggelse längs
Helgsnäsvägen och Breviksvägen.
småbåtshamn

Inom den nordvästra kvartersmarken möjliggör planen bl.a. för en småbåtshamn. Bullret från småbåtshamnen bedöms kunna påverka planområdet och intilliggande bostadsbebyggelse i någon omfattning.
I planen preciseras användningen som småbåtshamn utan båtuppläggning och arbeten med båtar. De störningar som kan uppstå inom kvartersmarken bedöms därav framförallt komma från båtmotorer samt båtisättning och båtupptagning.
Dessa störningar är av ringa karaktär och bedöms därför inte påverka
planområdet eller den intilliggande bostadsbebyggelsen i en sådan omfattning att det påverkar möjligheterna att klara riktvärden för industrioch annat verksamhetsbuller vid bostadsfasad.
Mot bakgrund av detta och omständigheterna i övrigt görs bedömningen
att någon särskild hänsyn inte behöver tas till riskerna för störningar från
småbåtshamnen.

Teknisk försörjning
dricks- och
spillvatten

Området är inte anslutet till de kommunala ledningsnäten.

dagvatten

Inom planområdet finns i dag i stort sett inga hårdgjorda ytor, utöver den
befintliga gatan. Dagvattnet omhändertas i dag lokalt, genom markinfiltration.

Vid ett plangenomförande kommer den nya bebyggelsen att anslutas till
de kommunala ledningsnäten. Exakt hur detta kommer att ske kommer
att tas fram och säkerställas innan planen ställs ut för granskning.

Vid ett plangenomförande kommer inga större förändringar att ske. Dagvattnet bedöms även fortsättningsvis kunna omhändertas lokalt, dvs.
genom naturlig avrinning och infiltration.
På plankartan säkerställs detta med en bestämmelse om att minst 30
procent av marken inom egenskapsområdena ska vara genomsläpplig
och inte får hårdgöras. Därtill möjliggörs lokalt omhändertagande av
dagvatten genom att det för kvartersmarken gäller att högst 10-20 procent av egenskapsområdena får bebyggas.
För att lokalt kunna omhänderta dagvattnet kan även olika typer av lösningar för fördröjning av dagvatten komma att bli aktuella, såsom fördröjningsmagasin. Ansvaret för att vidta erforderliga dagvattenlösningar åligger fastighetsägaren. Detta kommer att bevakas i samband med bygglovshanteringen.
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brandvatten

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är
säkerställd i samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska säkerställas inom området i samband med att byggherren ansöker om bygglov.

värme

I dagsläget sker ingen uppvärmning inom planområdet.
Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet i Grythyttan. Vid ett plangenomförande kan området komma att anslutas till fjärrvärmenätet, alternativt kommer uppvärmningen att ske genom individuella eller andra gemensamma lösningar. Exakt hur detta kommer att ske kommer att tas
fram och säkerställas innan planen ställs ut för granskning.

el

Strömförsörjning finns i anslutning till planområdet. Ellevio är nätägare.
Inom planområdet finns en underjordisk elledning, vilken strömförsörjer
fastigheten Hälgsnäs 1:3.
Vid ett plangenomförande kommer anslutning att ske till befintligt ledningsnät som kommer att byggas ut inom området. Exakt hur detta
kommer att ske kommer att tas fram och säkerställas innan planen ställs
ut för granskning.

tele, data

Telenät finns i anslutning till planområdet. Skanova Access är nätägare.
Vid ett plangenomförande kommer ny bebyggelse att anslutas till befintligt ledningsnät som kommer att byggas ut inom området.

avfall

Gällande avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg samt Nora
innehåller mål och strategier för avfallshantering som ska följas.
Kommunens återvinningscentral finns söder om Hällefors tätort, ca tolv
kilometer från planområdet. Närmaste återvinningsstation ligger i Grythyttan, ca fyra kilometer från planområdet.

Konsekvenser
av planens
genomförande

En exploatering enligt planen innebär att ett ca 102 hektar i stort sett
oexploaterat skogsområde tas i anspråk för ca 260 fritidshus, handel,
service, rekreationsanläggningar samt en mindre marina med byggnader
i sjönära lägen. Det innebär visuella förändringar jämfört med dagens
situation och påverkar landskapsbilden på Hälgsnäsudden.
Ett plangenomförande innebär också att belastningen på området kommer att öka både vad det gäller mängden trafik och antalet människor.
I översiktsplanen med tillhörande LIS-bilaga utgör planområdet ett utvecklingsstråk för ny bebyggelse samt är ett område för bostäder och
verksamheter som är utpekat som ett LIS-område. Den aktuella planeringen är ytterligare ett steg i genomförandet av översiktsplanen.
Ett plangenomförande innebär även att det tillskapas förutsättningar för
ny kommersiell service samt att underlaget för redan befintliga verksamheter, utanför planområdet, förbättras.
Sammantaget görs bedömningen att ett plangenomförande bidrar till
utvecklingen av Grythyttan, Hällefors kommun och regionen i stort.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen upprättas med s.k. utökat förfarande enligt PBL 2010:900.
Detta då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.

Tidsplan
planprocessen

Samråd med berörda samt remiss till myndigheter
och kommunala nämnder
Granskning

december -19
mars -20

Godkännande för antagande

KS maj -20

Antagande

KF juni -20

Laga kraft

juli -20

infrastruktur

Utbyggnad av infrastruktur kommer att ske när erforderliga planbeslut är
fattade, behov föreligger och när exploatören/planintressenten finner det
lämpligt samt vad som särskilt avtalas i exploateringsavtal.

bebyggelse

Bebyggelse kan uppföras när erforderliga planbeslut är fattade, bygglov
erhållits och när exploatören/planintressenten finner det lämpligt samt
vad som särskilt avtalas i exploateringsavtal.

fastighetsbildning

Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade, behov
föreligger och när exploatören/planintressenten finner det lämpligt samt
vad som särskilt avtalas i exploateringsavtal.

Genomförandetid

Genomförandetiden är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga
kraft.

Huvudmannaskap

Inom planområdet är huvudmannaskapet enskilt.
Det enskilda huvudmannaskapet kommer att organiseras genom bildandet av en gemensamhetsanläggning för naturmarken respektive höjning
av andelstalen i vägsamfälligheterna för gatan, där alla fastigheter inom
planområdet ska delta.
Huvudmannen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll
av de allmänna platserna inom planområdet.
Motivet till enskilt huvudmannaskap är att planområdet ligger klart utanför kommunens tätorter samt att trafiken inom området i allt väsentligt
kommer att alstras av verksamheterna inom området. Vidare är samtliga
vägar öster om länsväg 244 redan i dag enskilda.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
- förbindelsepunkter för VS-ledningar, och
- bygglovsprövning.
Exploatören/planintressenten ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
- förvärv av erforderlig mark,
- fastighetsbildning (lantmäteriet),
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Avtal

nödvändiga åtgärder på Helgsnäsnäsvägen och Breviksvägen,
höja andelstalen i vägsamfälligheterna (vägsamfälligheternas styrelser/lantmäteriet),
bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndigheter och andra,
nybyggnadskarta,
utsättning,
anslutningsledningar till kommunens ledningsnät,
uppförande av bebyggelsen, och
iordningsställande av allmän platsmark samt kvartersmark.

Planavtal har tecknats mellan exploatören/planintressenten och kommunen.
Exploateringsavtal, som reglerar de närmare omständigheterna kring
exploatering, ska upprättas mellan kommunen och exploatören/planintressenten innan planen ställs ut för granskning.

Tillstånd och
dispenser

Anläggandet av bl.a. bryggor utgör s.k. vattenverksamhet som omfattas
av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 11 kap. miljöbalken. Sådan anmälan eller tillstånd ska inhämtas innan genomförandet av planen påbörjas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
fastighetsbildning

Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder
kan genomföras.
Nya fastigheter ska bildas genom avstyckning av fastigheten Hälgsnäs
1:1. Exploatören/planintressenten initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen.

gemensamhetsanläggning/vägsamfälligheter

Ett plangenomförande förutsätter att en gemensamhetsanläggning inrättas för naturmarken samt att andelstalen i vägsamfälligheterna höjs för
gatan, dvs. de allmänna platserna. Alla fastigheter inom planområdet ska
delta i dessa.
Naturmarken och gatan är gemensamma anläggningar som kommer att
tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse och vara av väsentlig
betydelse för alla fastigheter som kommer att finnas inom planområdet.
Anläggningarna ska trygga fastigheternas möjlighet att nyttja naturmarken samt gatan inom planområdet.
Inrättande av gemensamhetsanläggningen och höjning av andelstalen i
vägsamfälligheterna har stöd i planen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen får inga direkta kostnader för planens genomförande. Kommunens direkta intäkter blir i form av bygglovsavgifter och anslutningsavgifter.
Planavgift kommer inte att tas ut.
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TEKNISKA FRÅGOR
Utbyggnaden av området kan komma att ske i etapper.
I samband med bygglovsansökningar när bebyggelsens exakta lägen
och belastningar är kända kan krav komma att ställas på en objektanpassad geoteknisk undersökning.
I samband med bygglovsansökningar när bebyggelsens exakta lägen är
kända kan krav komma att ställas på lösningar för fördröjning av dagvatten.
Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med
bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid upprättandet av planbeskrivningen har enhetschef Isabella Lohse,
stadsarkitekt Sara Hallström och planarkitekt Frida Nilsson på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen medverkat.

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Från KLARA arkitekter har även planeringsarkitekterna Axel Lönnqvist
och Johan Stenson medverkat.

20XX-XX-XX

Kristina Grape
planeringsarkitekt FPR/MSA
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Detaljplan för del av HÄLGSNÄS 1:1
(del av Hälgsnäs 1:1)

FASTIGHETSFÖRTECKNING
HANDLINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse (tillkommer efter samråd)
Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskning)
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan samt utredningar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Plankarta med bestämmelser (separat kartblad)
Grundkarta (separat kartblad)

Fastighetsägare enligt bifogad fastighetsförteckning har bedömts ingå i
samrådskretsen. För avgränsning av samrådskretsen, se kartbilaga på
följande sida.

Fastighetsförteckning upprättad 2019-12-10

Fastigheter inom planområdet
Fastighetsbeteckning
HÄLGSNÄS 1:1

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Hällefors Tierp Skogar Ab (publ)
Fyrisborgsgatan 4
754 50 Uppsala

Lagfaren ägare

Bergvik Skog Väst Ab
Trotzg 25
791 71 Falun

Taxerad ägare

Gemensamhetsanläggningar inom planområdet
BREVIK GA:1
HÄLLEFORS GA:1
Jordan-Brevik samfällighetsförening
Brevik 8
712 60
Grythyttan

Officialservitut (väg)

Belastande rättigheter inom planområdet
Belastad fastighet
HÄLGSNÄS 1:1

Förmånstagare

Akt, ändamål, övrigt
Officialservitut, VÄG
1863-93/22.4

HÄLGSNÄS 1:2
Officialservitut, VÄG
1863-97/36.1
HÄLGSNÄS 1:3
Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM
1863IM-02/16364.1
DINGELSUNDET 2:65

GULLSPÅNG NÄT AB

Ledningsrätt, STARKSTRÖM
1863-86/8.1
Ledningshavare
Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM
1863IM-06/19069.1

DINGELSUNDET 2:65

Fastigheter med last av rättighet(er)
Fastighetsbeteckning
DINGELSUNDET 2:65
HÄLGSNÄS 1:2

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Lagfaren ägare

HÄLGSNÄS 1:3
Lagfaren ägare

Fastigheter utanför planområdet
Fastighetsbeteckning
GRYTHYTTAN 6:393

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt
Lagfaren ägare

GRYTHYTTAN 6:397
Lagfaren ägare

GRYTHYTTAN 6:408
Lagfaren ägare

HÄLGSNÄS 1:2
Lagfaren ägare

HÄLGSNÄS 1:3
Lagfaren ägare

HÄLGSNÄS 1:4
Lagfaren ägare

Belastande rättigheter utanför planområdet
Belastad fastighet

Förmånstagare

Akt, ändamål, övrigt

GRYTHYTTAN 6:393
Officialnytttjanderätt, TELE
18-IM2-61/3496.1

GRYTHYTTAN 6:408
Officialnytttjanderätt, TELE
18-IM2-61/3496.1

HÄLGSNÄS 1:4
Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM
1863IM-02/16364.1
DINGELSUNDET 2:65

GULLSPÅNG NÄT AB

Ledningsrätt, STARKSTRÖM
1863-86/8.1
Ledningshavare
Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM
1863IM-06/19069.1

DINGELSUNDET 2:65

Fastigheter med last av rättighet(er) utanför planområdet
Fastighetsbeteckning
DINGELSUNDET 2:65

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Gemensamhetsanläggningar utanför planområdet
SMALVIKENS GA HÄLLEFORS
Officialservitut (väg)

Detaljplan för del av HÄLGSNÄS 1:1
(del av Hälgsnäs 1:1)

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
HANDLINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse (tillkommer efter samråd)
Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskning)
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan samt utredningar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Plankarta med bestämmelser (separat kartblad)
Grundkarta (separat kartblad)

ALLMÄNT
Syftet med undersökningen är att ta ställning till om ett genomförande av
planförslaget kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet
ska en ska en strategisk miljöbedömning göras som en del av planprocessen. Dokumentationen görs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Skyldigheten att genomföra en undersökning om betydande miljöpåverkan regleras i 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken. I 5 § miljöbedömningsförordningen redogörs för hur omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan ska identifieras.
Som stöd för undersökningen används en checklista där de vanligast
förekommande typerna av miljöpåverkan bedöms.
Efter undersökningen ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
eller inte.
Då bedömningen sker i ett tidigt skede kan ny kunskap tillkomma under
planprocessen, vilken kan innebära att bedömningarna i checklistan
måste omvärderas och beslutet omprövas.

PLANDATA
Berörda fastigheter

Del av Hälgsnäs 1:1.

Markägare

Marken inom det berörda området är i privat ägo.

Planens
syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ca 260 fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i
sjönära lägen.

Planområdets läge

Planområdet är beläget på Hälgsnäsudden, vid sjön Sör-Älgen, och är ca
102 hektar. Området är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av
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skogsmark, främst produktionsskog, och ligger drygt fyra kilometer från
Grythyttan.
Gällande
planer

Gällande översiktsplan för Hällefors kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-04-24. I översiktsplanens utvecklingsstrategi utgör planområdet ett utvecklingsstråk för ny bebyggelse. Vidare utgör planområdet ett
område för bostäder och verksamheter samt är utpekat som ett LISområde.
Det aktuella planområdet är i dag till viss del detaljplanelagt och omfattas
av en områdesbestämmelse, Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid sjön Sörälgen, vilken vann laga kraft 1991-11-06. Områdesbestämmelserna omfattar inom planområdet främst sjön Sör-Älgen och
marken kring fastigheten Hälgsnäs 1:3, och anger bestämmelser för fritidshus.

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Platsens
förutsättningar och
känslighet

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av skogsmark,
främst produktionsskog. Planområdets marknivåer varierar mellan +
185.0 och + 220.0 meter (RH 2000), där de lägsta nivåerna finns i anslutning till Sör-Älgen och de högsta i mitten av planområdet.
Vidare är planområdet ett stort mark- och vattenområde som endast obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, i
enlighet med 3 kap. 2 § miljöbalken.
Norr om planområdet finns två Natura 2000-områden, Hammarmossen
och Knuthöjdsmossen, vilka är av riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. Mossarna utgör kända häckningsplatser för smålom, vilken födosöker i bl.a. Sör-Älgen. Delar av planområdet ligger därutöver inom strandskyddat område. Dessutom finns det, enligt Riksantikvarieämbetets
Fornsök, kända fornlämningar inom planområdet.
Enligt Artportalen finns vidare flera nära hotade eller sårbara fåglar inom
planområdet.

Nuvarande
miljöbelastning inom
planområdet

Marknivåerna är sådana att risk för höga vattenstånd föreligger inom
delar av planområdet.

Nuvarande
miljöbelastning från
omgivningen

Det bedöms inte föreligga några nuvarande miljöbelastningar från omgivningen.
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CHECKLISTA
VERKSAMHETER ELLER ÅTGÄRDER
SOM SKA ANTAS MEDFÖRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Medför planförslaget verksamheter eller åtgärder så att det ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 2 § miljöbedömningsförordningen:
JA (X)
kommentar

NEJ ( )

Ett plangenomförande bedöms kunna påverka smålommen, då planen
kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd), se punkten ”3-4
kap. MB grundläggande hushållningsbestämmelser och riksintressen”
nedan.

REGLERINGAR OCH ERKÄNDA
SKYDDSVÄRDEN
Får planförslaget negativ påverkan på följande regleringar eller erkända
skyddsvärden:
3-4 kap. MB
grundläggande hushållningsbestämmelser
och riksintressen

JA, BETYDANDE (X)

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ ( )

kommentar

Planförslaget tar inte i anspråk något sådant område som avses i 3 kap.
3 § miljöbalken. Vidare omfattas inte planområdet av några områden av
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.
Planområdet är däremot till viss del ett sådant område som avses i 3
kap. 2 § miljöbalken, dvs. ett stort mark- och vattenområde som endast
obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Syftet med planläggningen bedöms dock, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov, medföra en från allmän synpunkt
god hushållning som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i
anspråk.
Delar av planområdet utgörs även av skogsmark. Skogsmarken bedöms
dock inte ha stor betydelse för skogsnäringen.
Norr om planområdet finns dock två Natura 2000-områden, Hammarmossen och Knuthöjdsmossen, vilka är av riksintresse enligt 4 kap. 8 §
miljöbalken. Mossarna utgör kända häckningsplatser för smålom, vilken
födosöker i bl.a. Sör-Älgen. Ett plangenomförande bedöms kunna påverka smålommen, då planen kan komma att omfatta en verksamhet
eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura
2000-tillstånd). Bedömningen görs därför att den föreslagna planlägg-
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ningen kan komma att påtagligt skada Natura 2000-områdenas naturoch kulturvärden.
Utifrån att planområdet till viss del är ett stort mark- och vattenområde
som endast obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön samt att ett plangenomförande kan komma att kräva ett
Natura 2000-tillstånd bedöms ett plangenomförande kunna medföra betydande miljöpåverkan.
5 kap. MB
miljökvalitetsnormer
och miljökvalitetsförvaltning

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

kommentar

Planförslaget möjliggör byggnation av ca 260 fritidshus samt handel,
service och rekreationsanläggningar. Vidare möjliggör planen anläggandet av en mindre marina med byggnader i sjönära lägen. Utifrån det
geografiska läget med låga bakgrundsnivåer, bedöms ett plangenomförande inte komma att påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till de kommunala
ledningsnäten och dagvattnet kommer att omhändertas lokalt. Ett plangenomförande bedöms därför inte komma att påverka förutsättningarna
för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för vattenförvaltning.

7 kap. MB
skydd av
områden

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

kommentar

För den berörda delen av Sör-Älgen gäller det generella strandskyddet
om 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Delar av
planområdet ligger inom strandskyddat område. Ett plangenomförande
bedöms dock inte påverka strandskyddets syften.
I övrigt berörs inga sådana områden.

2-4 kap. KML
fornminnen,
byggnadsminnen och
kyrkliga kulturminnen

JA, BETYDANDE (X)

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ ( )

kommentar

Det finns inga byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen inom eller i
närheten av planområdet. Däremot finns det, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, fyra kända fornlämningar inom planområdet. Dessa utgörs
av ett stenröse och tre gruvhål.
För den södra delen av planområdet har en arkeologisk utredning, etapp
1 och 2, genomförts. Det samma behöver göras för den norra delen av
planområdet. Det bör därför tas fram en arkeologisk utredning för den
norra delen av planområdet.
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Nationella
miljökvalitetsmål samt
regionala
och lokala
miljömål

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

kommentar

Ett plangenomförande bedöms inte påverka förutsättningarna för att
uppnå nationella miljökvalitetsmål eller regionala och lokala miljömål.

Internationella konventioner

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Det finns inga kända sådana värden inom eller i närheten av planområdet.

JA ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

NEJ (X)

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA
Får planförslaget negativa effekter på befolkning eller människors hälsa
på grund av/med avseende på:
Buller eller
vibrationer

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Planområdet ligger på stort avstånd från närliggande vägar. Utifrån detta
bedöms risken för vibrationer som mycket små.

JA ( )

OSÄKERT (X)

NEJ ( )

Planläggningen innebär dock att antalet personer ökar inom området och
därmed kommer trafikmängden att öka. Bullret från vägtrafiken kan påverka planområdet och befintlig bostadsbebyggelse längs Helgsnäsvägen och Breviksvägen i någon omfattning. Hänsyn till detta ska tas i planen.
Översvämning

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

kommentar

Marknivåerna är sådana att risk för höga vattenstånd föreligger inom
delar av planområdet. Hänsyn till detta ska tas i planen.

Geotekniska
förhållanden

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom området morän, torv och berg med ytlager av morän. Kunskaperna från de översiktliga jordartskartorna bedöms tillräckliga för planskedet.

Utsläpp av
miljö- eller
hälsofarliga
ämnen

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Ett plangenomförande bedöms inte innebära att utsläppen av miljö- eller
hälsofarliga ämnen ökar i någon nämnvärd omfattning.

Historiska
föroreningar

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits
verksamheter inom eller i närheten av planområdet som kunnat medföra

JA ( )

JA ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

NEJ (X)

NEJ (X)

NEJ (X)
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föroreningar av markområden, grundvatten, ytvatten, byggnader eller
sediment.
Utanför planområdet finns, enligt EBH-stödet, däremot ett potentiellt förorenat område ca 2,5 kilometer nordväst om planområdet. Det potentiellt
förorenade området tillhör riskklass tre och omfattar fastigheterna Grythyttan 6:211, 6:249 och 6:361. Inom fastigheterna har det tidigare funnits
gruvor med upplag, såsom Miljongruvan. Inom området finns i dag flera
skifferbrott. Det potentiellt förorenade området utanför planområdet bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön inom det
aktuella planområdet.
Ljus, skarpt
sken eller
skugga

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

kommentar

Ett plangenomförande bedöms inte kunna medföra några sådana risker.

Elektriska
eller magnetiska fält

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Planområdet ligger på stort avstånd från kraftledningar. Utifrån detta bedöms ingen hänsyn behöva tas till riskerna kring elektroniska och magnetiska fält.

Radon

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning utgör det aktuella
området inte något s.k. riskområde för markradon. Erfarenheter visar
dock att markradonförekomsten kan variera mycket inom små geografiska områden. Hänsyn till detta kan behöva tas i samband med bygglovsprövningar.

Transporter
eller hantering av farligt gods

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Ingen av de närliggande vägarna utgör primära eller sekundära transportvägar för farligt gods.

Trafik eller
trafiksäkerhet

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Planläggningen innebär att antalet personer ökar inom området och
därmed kommer trafikmängden att öka. Mot bakgrund av det geografiska
läget med låg trafikmängd bedöms dock inte trafik eller trafiksäkerhet
komma att påverkas i nämnvärd grad.

Övriga riskoch säkerhetsaspekter

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Det bedöms inte föreligga några övriga risk- och säkerhetsaspekter.

JA ( )

JA ( )

JA ( )

JA ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

NEJ (X)

NEJ (X)

NEJ (X)

NEJ (X)

NEJ (X)
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Övriga
hälsoaspekter
samt social
hållbarhet

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Det bedöms inte föreligga några övriga hälsoaspekter eller aspekter
kopplade till social hållbarhet.

Övrig miljöpåverkan
från omgivningen

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Det bedöms inte föreligga någon övrig miljöpåverkan från omgivningen.

Rekreation

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Ett plangenomförande innebär att tillgången på friytor kommer att minska
något. Tillgången till rekreationsområden är dock mycket god inom närområdet. Vidare möjliggör planen för rekreationsanläggningar.

JA ( )

JA ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

NEJ (X)

NEJ (X)

SKYDDADE DJUR- OCH VÄXTARTER
SAMT BIOLOGISK MÅNGFALD
Får planförslaget negativa effekter på djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken eller biologisk mångfald i övrigt med avseende på:
Skyddade
djur- eller
växtarter

JA, BETYDANDE (X)

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ ( )

kommentar

Planområdet är till viss del ett stort mark- och vattenområde som endast
obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Vidare kan ett plangenomförande komma att kräva ett Natura 2000tillstånd, se punkten ”3-4 kap. MB grundläggande hushållningsbestämmelser och riksintressen” ovan.
Delar av planområdet omfattas även av det generella strandskyddet, se
punkten ”7 kap. MB skydd av områden” ovan.
Enligt Artportalen finns dessutom flera nära hotade eller sårbara fåglar
inom planområdet såsom duvhök, fjällvråk, gröngöling, hussvala, kungsfågel, lappuggla, smålom, spillkråka och svärta. Arterna är inrapporterade mellan åren 2000-2019, då man bl.a. såg duvhök, lappuggla och
smålom födosöka inom området. Samtliga fynd är validerade.
Utifrån detta bör därför en natur- och fågelinventering tas fram.
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Biologisk
mångfald
eller övriga
höga naturvärden

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

kommentar

Det finns inga kända sådana värden inom planområdet. Delar av planområdet omfattas dock av det generella strandskyddet, se punkten ”7
kap. MB skydd av områden” ovan.

HUSHÅLLNING MED DEN FYSISKA
MILJÖN
Får planförslaget negativa effekter på mark, jord, vatten, luft, klimat,
landskap, bebyggelse, kulturmiljö eller den fysiska miljön i övrigt på
grund av/med avseende på:
Förändrad
mark- eller
vattenanvändning

JA, BETYDANDE (X)

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ ( )

kommentar

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av skogsmark.
Ett plangenomförande innebär byggnation av ca 260 fritidshus samt
handel, service och rekreationsanläggningar. Vidare innebär ett plangenomförande att en mindre marina, parkeringsplatser och nya gator anläggs.
Genomförandet av en detaljplan som anger förutsättningar för hotellkomplex eller fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse samt hamnar för fritidsbåtar ska, enligt miljöbedömningsförordningen, antas medföra en betydande miljöpåverkan. Utifrån
detta bedöms ett plangenomförande kunna medföra betydande miljöpåverkan.
De strategiska ställningstagandena är dock gjorda i översiktsplanen för
Hällefors kommun med tillhörande LIS-bilaga.

Stads- eller
landskapsbild

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

kommentar

Planområdet är i dag i stort sett oexploaterat och utgörs av skogsmark.
Ett plangenomförande kommer att innebära visuella förändringar jämfört
med dagens situation och påverka landskapsbilden på Hälgsnäsudden.
Bedömningen görs dock att ett plangenomförande inte kommer att påverka landskapsbilden negativt.
De strategiska ställningstagandena är dock gjorda i översiktsplanen för
Hällefors kommun med tillhörande LIS-bilaga.

Bebyggelse

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

kommentar

Planförslaget möjliggör byggnation av ca 260 fritidshus samt handel,
service och rekreationsanläggningar. Vidare möjliggör planen anläggandet av en mindre marina med byggnader i sjönära lägen. Det innebär en
förändring jämfört med dagens situation.
De strategiska ställningstagandena är dock gjorda i översiktsplanen för
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Hällefors kommun med tillhörande LIS-bilaga.
Kulturmiljö

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

kommentar

Planområdet ingår inte i någon särskilt utpekad kulturhistoriskt värdefull
miljö. Det finns heller ingen enskild byggnad som är utpekad.

Luft eller
klimat

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Planläggningen innebär att antalet personer ökar inom området och
därmed kommer trafikmängden att öka. Mot bakgrund av det geografiska
läget med låga bakgrundsnivåer bedöms dock inte luftkvaliteten komma
att påverkas i nämnvärd grad.

JA ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

NEJ (X)

Ett plangenomförande bedöms inte heller innebära några andra förändringar som varaktigt kan påverka luftkvaliteten eller klimatet.
Grund- eller
ytvatten

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

kommentar

Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till de kommunala
ledningsnäten. Dagvatten kommer att omhändertas lokalt och vid behov
renas innan det når recipient.
Bedömningen görs att risken för negativ påverkan på grund- och ytvatten
är mycket liten. För bl.a. marinan samt andra byggnader och anläggningar i sjönära lägen krävs dock anmälan om vattenverksamhet.

HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI
Får planförslaget negativa effekter på hushållningen med material, råvaror eller energi på grund av/med avseende på:
Material eller
råvaror

JA, BETYDANDE ( )

JA ( )

kommentar

Hushållningen med material och råvaror bedöms inte beröras.

Energi

JA, BETYDANDE ( )

kommentar

Hushållningen med energi bedöms inte beröras.

JA ( )

OSÄKERT ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

NEJ (X)

ANDRA DELAR AV MILJÖN
Det bedöms inte att planförslaget får andra negativa effekter på miljön än
som redovisats ovan.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Finns behov av att utveckla eller bevara områdets möjlighet att leverera
följande typer av ekosystemtjänster:
Producerande

JA ( )

OSÄKERT ( )

NEJ (X)

kommentar

Inga sådana ekosystemtjänster bedöms behöva utvecklas eller bevaras.
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Reglerande

JA (X)

OSÄKERT ( )

kommentar

Dagvattenhanteringen behöver utvecklas inom planområdet, så att dagvatten kan omhändertas lokalt och vid behov renas innan det når recipient. Vidare är marknivåerna sådana att risk för höga vattenstånd föreligger inom delar av planområdet. Hänsyn till detta ska tas i planen. I övrigt
bedöms inga sådana ekosystemtjänster behöva utvecklas eller bevaras.

Kulturella

JA (X)

kommentar

Ett plangenomförande bedöms öka tillgängligheten till området och möjligheten till rekreation. Vidare bedöms ett plangenomförande kunna synliggöra de kulturvärden som finns inom området, bl.a. genom ökad turism.

OSÄKERT ( )

NEJ ( )

NEJ ( )

I övrigt bedöms inga sådana ekosystemtjänster behöva utvecklas eller
bevaras.
Stödjande

JA (X)

OSÄKERT ( )

NEJ ( )

kommentar

Planområdet är till viss del är ett stort mark- och vattenområde som endast obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön. Vidare födosöker smålommen bl.a. i Sör-Älgen och delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Dessutom finns det enligt
Artportalen flera nära hotade eller sårbara fåglar inom planområdet. Utifrån detta bedöms stödjande ekosystemtjänster såsom tillhandahållande
av habitat eller livsmiljöer samt bevarande av hotade arter vara viktiga att
bevara inom planområdet.

11

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
SAMMANFATTNING
Den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till bedöms vara betydande. Detta då genomförandet av en detaljplan som anger förutsättningar för hotellkomplex eller fritidsbyar med tillhörande anläggningar
utanför sammanhållen bebyggelse samt hamnar för fritidsbåtar ska, enligt miljöbedömningsförordningen, antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Vidare utifrån att planområdet till viss del är ett stort mark- och vattenområde som endast obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön samt att ett plangenomförande kan komma att
kräva ett Natura 2000-tillstånd.

STÄLLNINGSTAGANDE
Med hänsyn till ovan redovisade omständigheter bedömer kommunen att
ett genomförande av planförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
Med anledning av detta kommer en strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, att göras.
Vidare görs bedömningen att följande undersökningar och utredningar
bör tas fram:
-

en arkeologisk utredning för den norra delen av planområdet, och
en natur- och fågelinventering.

Undersökningarna/utredningarna ska bifogas planen innan den går ut på
samråd.

Karlstad
2019-05-21

Kristina Grape
planförfattare

Sam
råds
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Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag till detaljplan för ny
fritidsbebyggelse på Hälgsnäsudden i Hällefors kommun. Hälgsnäsudden är en större,
nästintill obebyggd udde i sjön Sör-Älgens nordvästra del. Udden omfattar en yta av
cirka 70 hektar med en strandlinje som mäter drygt 1 500 meter. Idag sker ett konventionellt skogsbruk i området. På uddens nordvästra del mot Hälgsnäsviken återfinns ett
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Ingen övrig bebyggelse finns idag på
Hälgsnäsudden.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra grupper av fristående villor (cirka 260 st.) för fritidsvistelse, och därutöver byggnader för bland annat handel, service och rekreation. En
mindre småbåtshamn möjliggörs i norra delen. Hela området kommer att anslutas till
kommunalt nät för vatten och avlopp. Befintlig skogsbilväg ut till området förstärks.
Vid jämförelse med befintlig bebyggelse runt Sör-Älgen, innebär ett fullt utbyggt plan
förslag en omfattande exploatering. Den nya bebyggelsen påverkar den lokala landskapsbilden och kan inverka på områdets upplevelskvaliteter för det rörliga friluftslivet.
Samtidigt innebär byggnation och utveckling av Hälgsnäsudden att båtlivet förenklas och
utvecklas med bland annat iläggningsplats och café, och att området blir tillgängligt för
fler båtägare – förutsatt att planerade serviceinrättningar inte blir reserverade enbart för
de boende i det nya området.
En förmodad, indirekt effekt av planförslaget är en ökad mänsklig aktivitet på och omkring sjön Sör-Älgen. En viss negativ effekt på sjöns fågelliv kan inte uteslutas. Bland
annat små- och storlom uppehåller sig idag i Sör-Älgen för födosök. Lommarna häckar
dock huvudsakligen vid mindre tjärnar på längre avstånd från planområdet. Det bedöms
att Sör-Älgen är en så pass stor sjö att en viss avgränsning av fåglarnas födosöksområde
inte mätbart kan påverka arternas täthet i denna del av kommunen. En osäkerhet i
bedömningen är i vilken grad kumulativa effekter av störningar uppstår.
Den föreslagna detaljplanens påverkan på naturvärden bedöms som små. Inventering
av Hälgsnäsuddens natur visar på generellt låga naturvärden, och det föreligger goda
möjligheter att placera bebyggelse som undviker de hänsynsytor som tidigare lämnats
vid skogsbruksåtgärder. Ett blötare parti i sydväst och uddens branta sluttningar i nordost
har bedömts utgöra de högre naturvärderna på platsen, vid sidan av mindre bestånd
med grövre lövträd. Dessa naturvärdesklassade områden undantas för bebyggelse enligt
planförslaget och regleras till naturmark (Natur).
Angående den planerade marinan/småbåtshamnen saknas ett adekvat underlag för
bedömning av påverkan på vattenområdet. Det förutsätts att endast enklare flytbryggor
kommer till användning, varvid påverkan på bottensubstratet (och därmed påverkan på
bottenfauna) blir mycket begränsad.
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1

Inledning

1.1

Uppdraget

Uppdraget har inneburit att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till planförslag
för bebyggelse på Hälgsnäsudden i Hällefors kommun. Planområdet ligger centralt i
kommunen, knappt 3 km öster om Grythyttans tätort och en mil söder om centralorten
Hällefors. Hälgsnäsudden består av brukad skogsmark, undantaget en mindre gård med
bostadshus intill Hälgsnäsviken.
Föreslagen detaljplan är i linje med kommunens övergripande utvecklingsstrategi, och
området är sedan tidigare utpekat för landskapsutveckling i strandnära läge (så kallat
LIS-område). Framtaget planförslag avser att möjliggöra byggnation av fritidshus
bebyggelse, omfattande cirka 260 friliggande fritidsvillor av varierande storlek samt
handel-, service- och rekreationsanläggningar.

1.2 Arbetets bedrivande och underlag
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Albin Månsson, Elin Andersson och
Niclas Vallin vid Norconsult AB. Vidare har Björn Tengelin deltagit i arbetet som expertstöd och granskare. Beställare av uppdraget har varit Hällefors kommun.
Som underlag till detaljplanen har vissa utredningar tagits fram. En naturvärdesinventering genomfördes försommaren 2019. En arkeologisk utredning vidtogs år 2018.
Resultaten från dessa utredningar sammanfattas i planförslaget och miljökonsekvens
beskrivningen. Använda skriftliga källor har angivits inom parentes i mkb:n och återfinns i
referensavsnittet. Platsbesök i området gjordes i juni 2019.
Miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats i ett tidigt skede i planprocessen. Som
underlag för genomförda bedömningar finns upprättad planbeskrivning (Norconsult
tillhanda 2019-12-09). Uppgifter om våningsplan och utformning har lämnats efterhand
av Hällefors kommun och representant för exploatören (Frida Nilsson respektive Marcel
Klaassen, e-post 2019‑08‑09). Exploatören (nedan nämnd enligt projektnamnet Lake
Resort Bergslagen) har för allmänheten även presenterat skisser och illustrationer på
föreslagen bebyggelse via sociala medier.

1.3 Behovsbedömning
EG-direktivet om miljöbedömningar och planer har införts i svensk lagstiftning (SFS
2004:606) och föranlett ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska planer eller program miljöbedömas om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med betydande miljö
påverkan menas en sådan förändring av samhället, människan eller miljön som är så
komplex och övergripande att det inte är uppenbart eller med lätthet kan överblickas och
åtgärdas. Vidare finns bestämmelser i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(1998:905) kring vilka planer som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
eller inte.
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8 km / 6 min
till Hällefors

2,5 km
6 min bilväg
(grus)

Planområde

40 km / 30 min
till Nora på
väg 244

Figur 1. Planområdet är lokaliserat 2,5 km öster om Grythyttan i Hällefors kommun.
Bakgrund Terrängkartan (Lantmäteriet).

1 km

Hällefors kommun har gjort bedömningen att det inte går att utesluta att föreslagen
detaljplan kan medföra betydande miljöpåverkan. Det är den sammantagna totalteffekten
av planen, påverkans gränsöverskridande art och riskerna för miljö och hälsa som kan
ge upphov till betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer därmed att en miljö
konsekvensbeskrivning behöver tas fram till detaljplanen för att belysa konsekvenserna
av dessa miljöfaktorer (Hällefors kommun, 2019).

2

Syfte och avgränsningar

2.1

Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva direkta och
indirekta effekter för utvalda miljöaspekter som planerad utveckling av Hälgsnäsudden
kan antas medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange hur planen påverkar
möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, eller om målen motverkas. I
miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag på åtgärder för att förhindra eller minimera
negativa miljöeffekter.
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2.2 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt miljöbalken
Av miljöbalken (SFS 1998:808) framgår vad en miljökonsekvensbeskrivning i den
strategiska miljöbedömningen ska innehålla (så kallad plan-mkb). Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vidare vara rimlig med hänsyn till
bedömningsgrunder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, var i
beslutsprocessen som planen befinner sig samt att vissa frågor kan bedömas bättre i
samband med andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter
eller åtgärder. Omfattning och detaljeringsgrad ska även styras av allmänhetens intresse.
I tabell 1 listas miljöbalkens krav på innehåll och var i föreliggande mkb detta redovisas.
Tabell 1. Innehåll i miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken.
1. en sammanfattning av planens innehåll

se avsnitt 4 i mkb

2. en identifiering [...] av rimliga alternativ

se avsnitt 3 i mkb

3. (a) uppgifter om sannolik utveckling vid nollalternativet
(b) miljöförhållanden
(c) befintliga miljöproblem
(d) hänsyn till miljökvalitetsmål

(a) se avsnitt 3
(b) se avsnitt 6-9
(c) ej relevant
(d) se avsnitt 10

4. en identifiering, bedömning [...] av betydande miljöeffekter

se avsnitt 2.3

5. uppgifter om åtgärder [...] för att motverka negativa miljöeffekter

se avsnitt 6-9

6. sammanfattning av överväganden [...] vid val av alternativ

se avsnitt 3

7. redogörelse [...] för uppföljning och övervakning

se avsnitt 11

8. icke-teknisk sammanfattning

se sammanfattning

2.3 Avgränsning
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och
har utförts utifrån de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att
läsaren ska känna till de viktigaste förutsättningarna m.m. behandlas nedan de olika
MKB-avgränsningar som gjorts i denna utredning.

2.3.1

Nivåavgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig på de lokala fysiska miljöeffekter planen kan
ge upphov till. I den kommunövergripande översiktsplanen för Hällefors kommun utpekas
planområdet som ett område för landskapsutveckling i strandnära läge. Planförslaget
bedöms vara i linje med kommunens beslutade utvecklingsstrategi genom att möjliggöra
attraktiva, strandnära lägen för bostads- och fritidshus samt verksamheter med friluftsanknytning.
Möjligheterna är begränsade att i en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan
belysa och behandla för miljön viktiga övergripande frågor inom till exempel energi,
trafik, luftmiljö samt kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Strategivalen beträffande
dessa sakområden förutsätts vara behandlade i översiktsplanen eller andra överordnade
dokument.
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2.3.2 Geografisk avgränsning
Planområdet ligger på fastigheten Hälgsnäs 1:1 som avgränsas genom strandkanten
till Sör-Älgen och omfattas därför av strandskydd. Området, som i huvudsak utgörs av
produktiv skogsmark, berörs även av områdesbestämmelser (Områdesbestämmelser för
fritidsbebyggelse vid sjön Sörälgen, laga kraft 1991-11-06).
På udden finns i dagsläget en bebyggd fastighet (Hälgsnäs 1:3) samt en väg som
kommer in i nordvästra delen och slutar i en vändplan centralt på udden. En annan
väg norrifrån slutar i uddens nordöstra hörn vid fastigheten Hälgsnäs 1:2 belägen vid
Gulviken. I övrigt är udden oexploaterad men påverkad av olika skogsbruksåtgärder som
föryngringsavverkningar och gallringar. Längs nordöstra sidan finns branta slänter med
hällpartier ner från Gullringsberget mot Sör-Älgen. Högsta höjden inom planområdet
ligger på nivå +226 m (RH2000). Sör-Älgens normalvattenyta anges till nivå +182 m
(RH2000).
Miljökonsekvensbeskrivningen har beträffande de fysiska ingreppen begränsat sig till
berört planområde. Hänsyn har dock även i förekommande fall tagits till förhållande i
angränsande vattenområde (Sör-Älgen) och andra delar av land intill sjön, i den mån de
varit av betydelse. Detta gäller främst frågor rörande påverkan på miljökvalitetsnormer för
vatten, buller och landskapsbild.
Den tidmässiga avgränsningen gäller till helt färdigbyggt planförslag.

2.4 Behandlade miljöfaktorer
För att miljökonsekvensbeskrivningen ska bli ändamålsenlig och lättöverskådlig ska den
avgränsas så att den endast behandlar de miljöfaktorer som bedöms kunna bli påverkade i betydande grad, eller som i övrigt är relevanta i det aktuella fallet. Ett så kallat
avgränsningssamråd har ägt rum mellan Hällefors kommun och Länsstyrelsen i Örebro
län (2019‑03‑18). Vid avgränsningssamrådet och efterföljande kommunikation mellan
kommunen och Länsstyrelsen beslutades att följande miljöfaktorer skulle ingå i miljö
konsekvensbeskrivningen;
■

Naturvärden

■

Friluftsliv

■

Landskapsbild

■

Buller

■

Miljökvalitetsnormer för vatten
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3

Studerade alternativ

3.1

Huvudalternativ

Företrädare för exploatören (projektnamn Lake Resort Bergslagen) har under de senaste
åren presenterat ett antal illustrationer av visionär karaktär för den nya bebyggelsen på
Hälgsnäsudden. Gemensamt för dessa illustrationer är att den planerade bebyggelsen
är kraftigt voluminös i förhållande till rådande, befintlig bebyggelse längs övriga delar av
Sör-Älgens strand. Vid arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har det inte funnits en
fastställd, slutgiltig layout. Planförslaget medger att bebyggelsen – inom vissa avgränsningar – kan detaljutformas och lokaliseras med en stor grad av frihet inom detaljplaneområdet.

3.2 Nollalternativet
Nollalternativet är enligt 6 kap. miljöbalken en beskrivning av planområdets sannolika
utveckling om förslaget till ny detaljplan inte genomförs.
För aktuellt fall antas nollalternativet innebära att ingen exploatering av Hälgsnäsudden
sker, samt att rådande markanvändning med skogsbruk fortsättningsvis pågår. Ingen ny
bebyggelse innebär en oförändrad påverkan gällande bland annat buller, naturvärden
och friluftsliv samt landskapsbild. Då inga arbeten kommer att utföras i vatten vid noll
alternativet, bedöms riskerna för ett överskridande av miljökvalitetsnormer för vatten
som obefintliga. Nollalternativet innebär även att den sysselsättning och ökad ekonomisk
aktivitet som projektet skulle realisera uteblir.
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4

Översiktlig beskrivning av planförslaget

4.1

Planens syfte och huvuddrag

Planförslaget innebär att Hälgsnäsudden exploateras för fritidsvillor och serviceanläggningar. Planförslaget innebär att cirka 260 fritidsvillor kan byggas inom området. Högsta
tillåtna byggnadshöjd för fritidshus är 5 meter. Mellan grupperna av fritidsvillor anläggs
mindre vägar som knyter samman området. Villorna är avsedda för fritidsvistelse och
inte som permanenta bostäder, vilket begränsas i föreslagna planbestämmelser. Längs
västra strandkanten planeras en mindre marina (småbåtshamn). Marinan har beskrivits
som i huvudsak bestående av flytbryggor för båtplatser och intilliggande restaurang med
veranda mot vattnet. Centralt i området planeras en större centrumbyggnad för handel,
och även i norra delen kan en serviceinrättning anläggas.
Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.
Dagvatten föreslås omhändertas lokalt och renas innan utsläpp till recipient (Sör-Älgen).
Planförslagets omfattning innebär att knappt 60 hektar av Hälgsnäsudden påverkas och
omvandlas vid byggnation. Planområdets areal omfattar totalt cirka 100 hektar, varav
drygt 20 hektar utgörs av vatten. Den planerade semesteranläggningen är omfattande i
volym, även betraktat utifrån ett regionalt perspektiv. En utveckling enligt planförslaget
kan stärka den regionala besöksnäringen och medföra ett ökat behov inom den lokala
service- och tjänstenäringen. En exploatering av Hälgsnäsudden innebär därmed positiva effekter på sysselsättningen, på både kort och medellång sikt. Planen gör det möjligt
att etablera till exempel handel och/eller servering i området.
Strandskyddet föreslås upphävas för den berörda kvartersmarken och vattenområdena.
Att området är ett utpekat LIS-område anges som särskilt skäl (enligt 7 kap. 18 c-d
§§ miljöbalken) för ett upphävande av strandskyddet. I planförslaget säkerställs en fri
passage på minst 30 meter längs med strandlinjen.

4.2 Förhållande till översiktsplan
Gällande översiktsplan för Hällefors kommun antogs av kommunfullmäktige 2018‑04‑24.
I översiktsplanens utvecklingsstrategi är planområdet en del i ett utvecklingsstråk för ny
bebyggelse. Vidare utgör planområdet ett område för bostäder och verksamheter som är
utpekat som LIS-område.
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Figur 2. Föreslaget planområde. Omarbetad från Hällefors kommun,
2019. Bakgrund med ortofoto (2018) från Hällefors kommun.
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5

Konsekvenser av nollalternativet

Det framtida nollalternativet – att ingen planändring kommer till stånd – innebär sannolikt
att nuvarande markanvändning med skogsbruk kvarstår. Nollalternativet innebär att
kommunens utvecklingsstrategi med att tillhandahålla attraktiva, strandnära lägen för
bostads- och fritidshus samt verksamheter med friluftsanknytning inte kan fullgöras i det
specifika området. Huruvida utvecklingsstrategin kan förstärkas eller kompenseras med
annan utbyggnad i ett annat område har inte utvärderats inom ramen för MKB-arbetet.
Ett fortsatt skogsbruk innebär att områdets ekonomiska värden tas till vara enligt gängse
skogsbruksmetoder, med cykler av avverkning och föryringring (återbeskogning). Utan
formellt skydd finns inget hinder för en avverkning av hela områdets skogsmark. Ett konventionellt skogsbruk innebär normalt att hänsynsytor lämnas till bland annat vattendrag,
surdråg och strandlinje. Det går dock ej att förutspå i detalj hur en framtida avverkningsplanering av kvarvarande, avverkningsmogna bestånd genomförs.

Figur 3. Hälgsnäsudden, betraktad i riktning mot söder. Hälgsnäsudden består av brukad skogsmark,
undantaget en mindre gård med bostadshus intill Hälgsnäsviken.
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6

Naturvärden – nuläge och konsekvenser

6.1

Nulägesbeskrivning

Hälgsnäsudden
Hälgsnäsudden har påverkats av mänskliga aktiviteter under lång tid, vilket de många
kultur- och fornlämningarna vittnar om (Westrin, 2017). En lång historia av skogsbruk
innebär att många av de arter (mossor, lavar och svampar) som kräver lång skoglig
kontinuitet saknas i området. De naturvärden som identifierats på udden återfinns främst
i fuktigare miljöer, lövträdsrika miljöer eller i branta partier som är mer opåverkade av
mänsklig aktivitet (Norconsult, 2019). Inget delområde har i naturvärdesinventeringen
klassificerats som naturvärdesklass 1, högsta naturvärde.
Hälgsnäsudden ingår inte i något riksintresse för naturvård eller friluftsliv, och inga
Natura 2000-områden eller formella skydd som naturvårdsavtal, biotopskydd eller
naturreservat finns inom inventeringsområdet. Generellt strandskydd råder.
Sör-Älgen
Sör-Älgen ingår i Gullspångsälvens vattensystem. Sjön tillförs vatten från flera vattendrag
i omgivningarna. Den största delen av vattnet kommer från Norrälgen via Sikforsån samt
från Halvtron i söder. Utflödet sker till sjön Södra Torrvarpen i sydväst. Sör-Älgen omges
av barrskog med inslag av myr- och mossmarker. Även enstaka mindre områden med
åker- och betesmarker finns, främst i norr och söder. Längs sjöns stränder finns fritidsoch permanentbostäder glest utspridda. Samhällen i anknytning till sjön är Grythyttan i
sydväst och Sikfors i norr.
Sör-Älgen provfiskades år 1984 varvid abborre, mört, siklöja, lake, sik, öring och gös
fångades. Även gädda finns i sjön. Gös och öring har enligt uppgift utplanterats i sjön.
Tillflödet Spikbäcken hyser ett ursprungligt bestånd av bäcklevande öring.
Vid en sammanvägning av statusen på bottenfaunan mellan åren 2008-2012 är bedömningen att statusen är god. Sjöns bottenfauna undersöks inom den samordnade recipientkontrollen för Gullspångsälven. Det glacialrelikta kräftdjuret pungräka, Mysis relicta,
har påträffats i sjön.
Små- och storlom
I Artportalen (SLU, 2019) finns ett flertal observationer av smålom i sjön Sör-Älgen och
dess vikar – även under häckningstid – vilket indikerar att smålommen nyttjar detta
område för födosök. Vid naturvärdesinventeringen i juni 2019 bedömdes inga lämpliga
häckningsmiljöer för smålom finnas inom berört område på Hälgsnäsudden. Smålom
hördes dock ropa från Sör-Älgen öster om udden. Smålom häckar vid små och oftast
fisktomma skogstjärnar och myrgölar och undantagsvis även vid större sjöar. Små
lommen fiskar byten till ungarna i näringsfattiga klarvattensjöar. Dessa sjöar kan ligga
upp till 10 km från boplatsen, i sällsynta fall även längre. Smålommen övervintrar nästan
uteslutande till havs (ArtDatabanken SLU, 2010).
Även storlom finns noterad i Sör-Älgen (SLU, 2019). Storlommen häckar vid närings
fattiga klarvattensjöar i nästan hela landet, även i anslutning till bebyggelse. Vid sjöar
upptill cirka 1 km² häckar sällan mer än ett par. Storlommen övervintrar till största delen
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ute till havs (ArtDatabanken SLU, 2015). Inga syn- eller hörselobservationer av storlom
gjordes under naturvärdesinventeringen vid Hälgsnäsudden.
Den svenska populationen av storlom bedöms som livskraftig men likt smålom är
arten upptagen i bilaga 1 till det så kallade fågeldirektivet (2009/147/EG). Stor- och
smålommen är således två av de 67 arter som listas i direktivets bilaga 1 och som
förekommer i Sverige. För dessa arter ska särskilda skyddsområden utses för att skydda
fågellivet, vilket har utförts genom de så kallade Natura 2000-områdena. Hammar
mossen och Knuthöjdsmossen, cirka 7 km nordväst om planområdet, är sådana Natura
2000-områden som dessutom är kända häckningsplatser för små- och storlom.
Förutom smålom och storlom har ytterligare cirka 30 sjöberoende fågelarter observerats
vid Sör-Älgen, bland annat svärta och havsörn (Länsstyrelsen, 2017).
Grod- och kräldjur
I Artportalen finns inga registrerade fynd av grod- och kräldjur inom berört planområde.
Vid naturvärdesinventeringen gjordes heller inga observationer av grod- och kräldjur. På
udden finns dock ett antal vattenmiljöer som kan vara intressanta för groddjursföryngring;
en mindre källa i södra delen, samt en del vattenansamlingar i anslutning till en bäck.
Övrig notering vid naturvärdesinventeringen
Runt fastigheten Hälgsnäs 1:3 (som inte ingick i naturvärdesinventeringen) noterades
lövträdsbestånd. En preliminär bedömning, baserat på observationer i närliggande
liknande bestånd, är att det finns naturvärden i form av kärlväxter och äldre lövträd. En
härmsångare hördes sjunga i beståndet söder om fastigheten.

Figur 4. Storlom. Foto: Leif Carlsson,
hämtad från artfakta.se (2019).

Figur 5. Smålom. Foto: Lennart Sollerman
Gustafsson, hämtad från artfakta.se (2019).
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Figur 6. Noteringar av smålom i Artportalen (SLU, 2019). Gul markering:
observerad fågel har bedömts som förbiflygande, födosökande eller rastande.
Röd markering: observerad fågel har noterats som stationär eller häckande.
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Figur 7. Föreslaget planområdet med planbestämmelser och resultat
vid genomförd naturvärdesinventering (Norconsult, 2019).
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6.2 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att exploatering undviks på samtliga delområden som erhållit
någon form av naturvärdesklass vid genomförd inventering (figur 7). Dessa områden har
erhållit markanvändningen Natur i framtaget planförslag. Då dessa områden upptar en
liten yta i förhållande till hela planområdet, innebär planförslaget således att den absoluta
merparten av befintlig markmiljö kan exploateras eller omvandlas. Föreslagna plan
bestämmelser anger dock att minst 30 % av marken inom egenskapsområdena ska vara
genomsläpplig och inte får hårdgöras, och därutöver att högst 10-20 % av egenskapsområdena får bebyggas.
Om planförslagets syfte ska kunna uppnås – att möjliggöra uppförandet av cirka 260
fritidsvillor och därutöver andra serviceanläggningar – bedöms det som oundviktligt att
merparten av övrig mark inom egenskapsområdena blir föremål för markomvandling och
exploatering eller i övrigt påverkad under byggnation. I en byggfas för liknande etableringar innebär det normalt att merparten av stående skog avverkas, i syfte att möjliggöra
schaktarbeten för ledningar, vägar och tomter etc. eller för att erhålla tillfälliga lagringsytor för avbaningsmassor eller tillkommande massor och byggmateriel.
Om och när stående skog avverkas i de ytor som planförslaget anger för ny bebyggelse,
sker sannolikt randeffekter även inom utpekade delområden med naturvärden. Åtgärder
som sker utanför utpekade naturvärdesområden påverkar alltså markmiljön även inom
dessa delområden. Som exempel kan nämnas delområde C i figur 7 (naturvärdesklass 2
- påtagligt naturvärde). De naturvärden som området har utgörs av ett sammanhängande
system med sumpskog och bäckdråg som sparats vid hänsyn till intilliggande bestånd
(avverkning i öster). Surdråget ansluter därefter till partier med sumpskog för att sedan
mynna ut i uddens södra del. Vegetationen utgörs bland annat av vit- och björnmossor,
tuvull, kråkklöver samt spridda förekomster av naturvårdsarterna ormbär, fläcknycklar
och revlummer. Naturvårdsarterna indikerar bland annat ett ytligt grundvatten i mark.
Om stående skog avverkas till väster om bäcken fram till delområdets avgränsning mot
torrare mark, är det sannolikt att stormfällning av delar av stående skog inom delområde C äger rum vid nästa kraftiga höst- eller vinterstorm. Det kan få konsekvenser för
markfloran, med ett förändrat mikroklimat som följd. Planförslaget har tagit hänsyn till
randeffekter genom att utmarkera en 30 meter bred remsa av markanvändningen Natur
som överlappar sumpdråget och bäcken. Utifrån ett skogsskötselperspektiv kan 30 meter
vara tillfyllest för att i stort sett bibehålla rådande förhållanden (markvatten, ljusinsläpp) i
systemet av sumskogen och surdråget. På ett generellt plan innebär dock en föryngringsavverkning en mindre påverkan på omkringliggande grundvattenförhållanden gentemot
vad avverkning och markomvandling till hårdgjorda ytor (vägar, tak) medför, varvid det får
anses vara oklart om remsan med Natur överallt är tillräcklig i detta avseende. Huruvida
zonerna med Natur kan fungera som spridningskorridorer för växter och djur varierar i
hög grad på vilken art som studeras.
För de områden som angivits med naturvärdesklass 2 (delområde G, H i figur 7) är
avverkning i dess närhet sannolikt inte en betydande negativ påverkansfaktor. Tvärtom
kan vissa skötselåtgärder behöva vidtas för att områdenas naturvärden (örtrika allund
respektive lövskog med hög botanisk diversitet och äldre aspar) ska bibehållas i ett
längre tidsperspektiv. Sammantaget är det inväxande granträd som på ett längre perspektiv kan innebära en negativ påverkan på områdenas naturvärden, då uppväxt gran
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effektivt skuggar markfloran som därmed missgynnas. Ett öppet lövträdbestånd med stor
variation av ålder på lövträden vore gynnsamt, inte minst för att område G och H bedöms
vara viktiga för det lokala fågellivet.
Angående den planerade marinan/småbåtshamnen saknas ett adekvat underlag för
bedömning av påverkan på vattenområdet. Det förutsätts att endast enklare flytbryggor
kommer till användning, varvid påverkan på bottensubstratet (och därmed påverkan på
bottenfauna) blir mycket begränsad.
Längs med strandlinjen innebär planförslaget att en 30 meter bred remsa undantas från
ny bebyggelse och markomvandling. Det innebär att dagens trädridå längs vattenlinjen,
som undantagits som hänsynsyta vid tidigare skogsbruksåtgärder, tillåts breda ut sig
(figur 8). Idag är endast ett fåtal meter av skogsmarken närmast vattenområdet sparat vid
det störret hygget i områdets sydöstra del.
Konsekvenser för lommar – avseende markanspråk
Sör-Älgen är en stor sjö som hyser bland annat födosökande små- och storlom. Lommar
tillhör de arter av fåglar som anses mest störningskänsliga. Smålom är framförallt känslig
för störningar vid häckningstjärnarna under ruvningstiden. Några lämpliga tjärnar för
smålom finns dock inte på Hälgsnäsudden, och det förefaller som högst osannolikt att
den planerade exploateringen på Hälgsnäsudden skulle kunna påverka möjligheten till
lyckad häckning i omgivande småtjärnar. Osäkerheter i bedömningen är huruvida exploateringen indirekt ger upphov till stor störning även på vattenområden i Sör-Älgen, med
ökad trafik av båtar eller vattenskotrar, se avsnitt 8.
Planförslaget innebär att ett exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och exploatören, i syfte att reglera vilka störningar som får ske inom planområdet under häckningsperioden för små- och storlom.
Övrig notering angående naturvärden
Exploatören har under MKB-arbetet framfört målsättningar om området ska uppfattas
som ett stort och unikt skogsområde. De ytor som behöver tas i anspråk för att möjliggöra planerad bebyggelse är dock omfattande, varvid målsättningen svårligen kan uppnås.
Planförslaget ger i denna fråga ingen vägledning i hur området kan komma att uppfattas
vid färdigställd byggnation.

6.3 Sammanfattning
Planförslaget innebär en omfattande markomvandling av skogsmarken på Hälgsnäs
udden. Planförslaget möjliggör att merparten av befintligt markmiljö exploateras, och
endast en mindre andel av naturmarken bevaras. Sammantaget innebär dock planförslaget små negativa konsekvenser för miljöfaktorn naturvärden, då dessa värden
generellt är låga i berört område. Det bedöms som positivt att strandlinjen omfattas av
en 30 meter bred zon av Natur.
■ Inga naturvärdesklassade områden tas i anspråk av ny bebyggelse. En kantzon till
delområde C undantas vid exploatering.
■ Inga naturvärden kopplade till häckningsplatser för små- och storlom påverkas av
planförslaget.
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Figur 8. Planförslaget innebär att befintlig trädridå längs Sör-Älgen tillåts växa till en
30 meter bred zon intill vattenområdet.
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7

Friluftsliv och landskapsbild – nuläge och
konsekvenser

7.1

Nulägesbeskrivning

Sör-Älgen är av stor betydelse för friluftslivet (Länsstyrelsen, 2017). Som en del av
Svartälvens kanotleder är sjön viktig för det rörliga friluftslivet i ett regionalt perspektiv,
och inte enbart för lokalt närboende längs sjön. Längs med kanotleden, sträckan Säv
sjön-Grythyttan, finns Hälgsnäsviken utmarkerad som rastplats med vindskydd (figur 9).
Enligt uppgift används även Hälgsnäsuddens södra punkt som en rastplats, och här
påträffas även en enklare eldstad som vid fältbesök i juni 2019 bedömdes användas
tämligen frekvent. Att kanotister stannar till och går i land på Hälgsnäsudden eller i dess
direkta närhet är därmed sannolikt. Det saknas dock uppgifter om hur många besökare
planområdet normalt får av kanotister, eller av andra besökare som tagit sig till platsen
med båt. Delar av sjön är upplåten för fritidsfiske och uppges vara av stor betydelse för
båtsport (Länsstyrelsen, 2017).
Kommuner och regionala organ har under en längre tid aktivt satsat på att öka turismen
och därmed stärka besöksnäringen till Bergslagen, varav Grythyttan och Hällefors utgör
en central del. Som bärande beståndsdelar i marknadsföringen av Bergslagen som
besöksmål används ofta begreppen vildmark, lugn, frid och avkoppling (Destination Bergslagen, 2019). På ett övergripande plan bedöms Sör-Älgen, inklusive Hälgsnäsudden,
ge förutsättningar för dessa upplevelsekvaliteter i och med en mycket sparsam och gles
bebyggelse längs vattenområdet. Landskapsbilden är totalt dominerad av vidsträckta
skogsmarker över den kuperade terrängen (figur 10).

7.2

Konsekvenser av planförslaget

Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 260 fritidsvillor samt handel, service- och
rekreationsanläggningar. Den planerade exploateringen av Hälgsnäsudden tillför ett helt
nytt landskapselement som inte tidigare har förekommit i området. Planförslagets bebyggelse är i sin omfattning jämförbar med den samlade bebyggelsen i Grythyttan. Den
planerade bebyggelsens påverkan på den lokala landskapsbilden är därmed stor. Under
dygnets mörka timmar kommer ljussken från hus, gatlampor och bilar ytterligare förstärka
planområdets påverkan på landskapsbilden.
Eftersom planområdet sträcker sig ut på en svag höjdrygg kommer sannolikt merparten
av bebyggelsen att vara väl synlig från stora delar av stranden längs Sör-Älgen. Ingen
siktanalys har genomförts, varvid det är vanskligt att bedöma denna påverkan. Då befintlig bebyggelse är sparsam runt sjön, är det samtidigt relativt få omkringboende som i sin
vardag påverkas av etableringen. De som idag bor runt sjön kan även ha delade meningar om den nya bebyggelsens påverkan på ”deras” utsikt över sjön till andra sidan land.
Vissa kan uppleva planförslagets bebyggelse som främmande i skogslandskapet, medan
andra kan förknippa exploateringen av området som framåtsyftande och gynnande för
bygden. För det rörliga friluftslivet bedöms det som sannolikt att merparten av besökarna
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(kanotister, båtägare) upplever den planerade bebyggelsen som ett ”intrång” i en relativt
opåverkad och glest befolkad sjö i centrala Bergslagen.
Planförslaget innebär generella utformningsbestämmelser för att mildra påverkan
på landskapsbilden. För ny bebyggelse inom den nordöstra, sydvästra och sydöstra
kvartersmarken anges att ny bebyggelse ska utformas med fasader med totalt högst
30 % glasad och ljusreflekterande yta, varav högst 50 % av fasader mot Sör-Älgen får
utformas med glasad och ljusreflekterande yta. Vidare ska ny bebyggelse inom den
nordöstra, sydvästra och sydöstra kvartersmarken ha mörkare tak och fasader som inte
är ljusreflekterande. Sammantaget kan dessa bestämmelser medföra att det visuella
intrycket av bebyggelsen dämpas, vilket är positivt utifrån aspekten påverkan på landskapsbild. Detaljutformning på belysning av vägar, allmänna ytor och byggnader kan
förstärka eller minska den nya bebyggelsens påverkan under dygnets mörka timmar.
Detta kan dock inte regleras med detaljplanebestämmelser.
Arbetet med layout och placering av enskilda tomter och byggnader inom planområdet
pågår. Planförslagets påverkan för en rad miljöfaktorer, inte minst påverkan på landskapsbild, kan bedömas mer grundligt när detta arbete färdigställts.

7.3

Sammanfattning

Planförslaget innebär en stor påverkan på den lokala landskapsbilden. Utifrån allmänna förväntningar på det glest bebyggda skogs- och sjölandskapet i Bergslagen
kan denna påverkan i huvudsak beskrivas som negativ. Även andra upplevelser av
nybyggnation är givetvis giltiga.
■ För att mildra intryck (från land och vatten) av planområdets bebyggelse är den
utmarkerade zonen av Natur längs strandlinjen viktig att bevara, förstärka och
anpassa med skötselåtgärder i just detta syfte.
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Figur 10. Landskapsbilden är totalt dominerad av vidsträckta skogsmarker intill Sör-Älgen. För det rörliga
friluftslivet bedöms det som sannolikt att merparten av besökarna (kanotister, båtägare) förväntar sig en
relativt opåverkad och glest befolkad sjö i centrala Bergslagen, varvid planerad exploatering kan medföra en
negativ inverkan på landskapsbilden. I förgrunden planområdet. Norconsult, 2019.
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8

Buller – nuläge och konsekvenser

8.1

Nulägesbeskrivning

Skogsmarken på Hälgsnäsudden är i princip helt obebyggd, varvid ljudmiljön i det
närmaste är helt opåverkad av mänsklig aktivitet. Endast vid skogsbruksåtgärder kan
ljudbilden tillfälligtvis påverkas av skogsmaskiner och enstaka fordonsrörelser för
skogsbrukets syften. Avståndet till närmast belägna större väg (väg 244 mellan Nora och
Hällefors) ligger knappt 3 km bort och upplevs ej hörbar från planområdet. Vägen in till
Hälgsnäsudden används inte heller som förbifart, utan nyttjas endast i syfte för besökare
till udden. Sammantaget bedöms ljudnivåer inom planområdet sällan
överskrida 30 dBA.
I aktuellt fall förefaller det uppenbart att den nya fritidsbebyggelsen inte
påverkas av externt buller som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. Utifrån den nuvarande ljudsituationen inom planområdet, och i ett
vidare området längs Sör-Älgens stränder, är det desto mer intressant
att bedöma om huruvida planerad bebyggelse orsakar störning på andra
områden – dels under byggnation och dels vid fullt utbyggt förslag.

80 dB

Passerande godståg

60 dB

Trafikerad stadsgata

40 dB

Stor stadspark

30 dB

Svagt vindbrus

20 dB

Storskog långt från
bullerkällor

8.2 Konsekvenser av planförslaget

Bedövande tystnad

Ljud kan färdas långa sträckor över vatten, och variera i spridning beroende på väderförhållanden. Vid byggnation på Hälgsnäsudden är det ofrånkomligt att ljud och buller
som uppstår under byggnationen kommer att spridas över vattnet till Sör-Älgens övriga
stränder. En modern grävmaskin generar en yttre ljudeffektsnivå omkring LwA 105 dB(A).
Grovt förenklat kan ljudnivån från en punktkälla utomhus avta med 6 dB per fördubbling
av avståndet. Det ger att grävmaskinen på 100 meters avstånd ger upphov till en ljudnivå
av cirka 70 dB.
Närmaste bostadshus återfinns i direkt anslutning till planområdet på fastigheten Hälgsnäs 1:3. Fastigheten är enligt planförslaget avskärmad med en 30 meter bred remsa av
markanvändningen Natur. På detta korta avstånd kan gräv, schakt- och fyllningsarbeten
för ny bebyggelse ge upphov till en reell störning för den närboende. Om Naturvårds
verkets riktvärden för byggbuller ska innehållas, kan vissa arbetsmoment i exploateringen
med största sannolikhet behöva utföras med skyddsåtgärder, såsom fysiska avskärmningar eller begränsningar i arbetstid. Utöver den närmast boende finns bostadsbebyggelse på andra sidan av Hälgsnäsviken. Avståndet över vattnet är cirka 1000 meter. En
grävmaskin som arbetar inom planområdets västra gräns ner mot vattnet kan på det
avståndet ge upphov till en ljudnivå av cirka 50 dB, vilket motsvarar en medelljudnivå på
en tyst stadsgata. Andra bostäder kring Sör-Älgen ligger på ett avstånd av cirka 1500
meter eller mer från planområdet. Sammanfattningsvis är det endast den närboende i
direkt närhet till planområdet som bedöms utsättas för buller i någon betydande omfattning i samband med exploateringen.
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Vid färdigställd utbyggnad enligt planförslaget, kan trafiken till området bli relativt omfattande – särskilt i förhållande till dagens mycket låga trafikmängder på vägen ut mot
udden. Enligt planhandlingarna beräknas exploateringen generera cirka 1500 fordons
rörelser per årsmedeldygn, varav cirka fem procent tung trafik. Skyltad hastighet på
vägarna inom planområdet kommer, enligt kommunen, att vara 50 km/tim.
Framförallt är det den närmast boende på fastigheten Hälgsnäs 1:3 som påverkas av
såväl byggtrafik som framtida trafik av besökare, då denna fastighet ligger längs infarts
vägen till planområdet. Ingen alternativ vägdragning till planområdet har presenterats,
men utifrån de allmänna förhållandena i området (markens bärighet, topografi etc.) kan
det finnas skäl att studera ett sådant alternativ. Bulleralstrande verksamheter såsom restauranger (uteserveringar), serviceinrättningar och inte minst småbåtshamnen behöver
också utformas och skötas med hänsyn till störningar för boende på Hälgsnäs 1:3.
Konsekvenser för lommar – avseende störningar
Såsom tidigare beskrivet bedöms den planerade exploateringen inte påverka möjligheten
till lyckad häckning i omgivande småtjärnar (exempelvis Knuthöjdsmossen och Hammarmossen). Då bebyggelse uppkommer successivt, kommer förekommande fåglar i närheten till planområdet sannolikt att gradvis anpassa sig till den störning som byggnationen
ger upphov till, och därmed undvika områden med störst störning.
Vad gäller Sör-Älgen som nyttjas till födosök så kan båttrafik och friluftsliv medföra störningar både för små- och storlom. Till skillnad från smålommen så häckar storlommen i
större sjöar och utsätts därmed för större risk när det gäller störningar i form av båttrafik,
vilket kan leda till att bona tillfälligt lämnas exponerade för predation (ArtDatabanken
2010, Naturvårdsverket 2004). Förhållandevis lite är känt om hur fåglar reagerar på
buller. Konstruktionsarbete kan störa fågellivet, men om påverkan är begränsad till byggtiden torde långsiktiga konsekvenser kunna utebli. I ett längre perspektiv finns studier
som pekar på att fåglar i olika grad kan anpassa sig till kontinuerliga störningar i form av
exempelvis buller eller båttrafik, medan en plötslig störning som en knall eller liknande
är mer stressande. Det är rimligt att anta vissa negativa störningar för små- och storlom
under byggnadsfasen även om effekterna är svåra att förutse. Den direkta effekten av
störningarna kan mildras genom att undvika vissa åtgärder, exempelvis sprängningar,
under häckningsperioden. Indirekta störningar kan uppstå om fåglar undviker uddens
närområde vilket kan leda till högre täthet och konkurrens i andra områden (Naturvårdsverket 2004).
Planförslaget innebär med viss säkerhet att den mänskliga aktiviteten på Sör-Älgen
ökar. Planområdets exklusiva läge vid sjön är ett kärnvärde som framhålls i marknads
föringen av Lake Resort Bergslagen. En stor aktivitet på vattnet under den mest känsliga
uppfödningsperioden kan skrämma iväg fåglar, vilket ger en negativ påverkan på deras
möjlighet att föda upp årsungar. En ytmässig avgränsning av de mest störande aktiviteterna, såsom exempelvis vattenskotrar, bör i så fall genomföras. Ett inrättande av
fågelskyddsområde för delar av Sör-Älgen, varvid båttrafik förbjuds under vissa delar
av året, kan också studeras som riskreducerande åtgärd för negativ påverkan. Det är
den samlade, kumulativa effekten av all aktivitet som sker på Sör-Älgen som är viktig
analysera i detta avseende. Utan närmare kännedom om dagens situation är det därför
vanskligt att bedöma planförslagets adderade, indirekta konsekvens i fråga om störningar
på områdets sjöfågelliv.
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8.3 Sammanfattning
Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller bör kunna innehållas vid en exploatering.
Särskilda skyddsåtgärder kan dock behövas för att innehålla riktvärden vid befintligt
bostadshus. För övrig bostadsbebyggelse runt Sör-Älgen kommer byggtiden, som
bedöms kunna uppgå till minst 10 år, att generera ett buller som blir hörbart men
inte i sådan omfattning att en reell störning för människor uppstår. Planförslagets ger
upphov till indirekta konsekvenser från vattenanknutna aktiviteter som adderar till
befintliga störningar på sjöns fågelliv. Den kumulativa effekten är svårbedömd, men en
översiktlig bedömning är att det inte föreligger någon påtaglig risk att lommens (småoch storlom) bevarandestatus i området påverkas.

9

Miljökvalitetsnormer för vatten – nuläge och
konsekvenser

9.1

Nulägesbeskrivning

Sör-Älgen ingår i Gullspångsälvens vattensystem. Sör-Älgens regleras vid dammen i
Grythyttan, och normalvattenyta uppges vara vid nivå +182 m (RH2000). Batymetriska
förhållanden finns redovisade på djupkarta framtagen av Fiskenämnden i Örebro län
(1982). Cirka 50 meter utanför strandkanten längs Hälgsnäsudden nås ett djup av cirka
10-15 meter. Medeldjupet i sjön uppges vara knappt 20 meter, och maxdjupet anges till
74 meter (Länsstyrelsen, 2017). Vid naturvärdesinventeringen bedömdes bottensubstratet närmast land i huvudsak utgöras av grövre sten (10-100 mm).
Sör-Älgen är en vattenförekomst (SE662130-142921) med fastställda miljökvalitetsnormer, bland annat god ekologisk status år 2021. idag bedöms sjön endast uppnå en
måttlig ekologisk status och heller inte god kemisk status. Den ekologiska statusen
försämras av vandringshinder, bland annat dammen vid Grythyttan. Fisk och andra djur
kan inte röra sig fritt i vattensystemet, vilket på längre sikt är ett hot mot den genetiska
mångfalden och därmed fiskbeståndets långsiktiga livskraft. Den kemiska ytvattenstatusen beror på att gränsvärdet för kvicksilver i nuläget bedöms överskridas generellt i alla
ytvattenförekomster i landet.
Inom ramen för MKB-arbetet har ingen annan vattenförekomst bedömts som relevant att
beskriva och bedöma för aktuellt planförslag.

N:\106\10\1061025\6Leverans\03HandlingförExterngranskning\MKBHälgsnäsudden191209\MKBHälgsnäsuddenSamråd.indd

Sida 26 av 32

MKB Hälgsnäsudden Samråd | Uppdragsnr. 1061025 | Datum 2019-12-12

9.2 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att dagens naturmark i viss utsträckning övergår till hårdgjorda
ytor, varav vissa ytor även kommer att trafikeras. Dagvattnet som bildas vid avrinning
på hårdgjorda ytor kommer att ha en annan kvalitetet än det vatten som idag avrinner
från området. Enligt planhandlingar kommer allt dagvatten att omhändertas lokalt och
renas innan det når recipienten Sör-Älgen. Det fortsatta arbetet med området kommer att
redovisa hur LOD-tekniker (lokalt omhändertagande av dagvatten) kan implementeras.
Givet att dagvatten kan omhändertas, fördröjas och renas (via exempelvis infiltrering i
mark) innan det når Sör-Älgen, bedöms planförslagets inverkan på möjligheten att nå
miljökvalitetsnormer i Sör-Älgen som obetydliga. Den begränsade utbyggnadsgrad som
enligt planförslaget tillåts i vattenområdet (småbåtshamn och fåtal bryggor) bedöms
heller inte på ett betydande sätt påverka möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna god
ekologisk status eller god kemisk ytvattenstatus.
Statusklassningar och ingående kvalitetsfaktorer för vattenförekomsten Sör-Älgen
redovisas i tabell 2-5.

Tabell 2. Statusklassningar för Sör-Älgen (SE662130-142921). Från VISS (2019).
Status

Klassificering

Planförslagets påverkan

Ekologisk status

Måttlig

Obetydlig påverkan

Tillkomst/härkomst

Naturlig

–

Kemisk status

Uppnår ej god

Obetydlig påverkan

Tabell 3. Statusklassningar avseende ekologisk status - biologiska kvalitetsfaktorer. Från VISS (2019).
Ekologisk status
Biologiska kvalitetsfaktorer

Klassificering

Planförslagets påverkan
Notering

Växtplankton
Näringsämnespåverkan växtplankton
Klorofyll a
Planktontrofiskt index PTI
Totalbiomassa
Artantal för växtplankton

Ej klassad
Ej klassad
Hög
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

–
–
–
–
–
–

Bottenfauna
ASPT
BQI
MILA

God
Ej klassad
Måttlig
Ej klassad

Viss förlust av bottenfauna kan
inträffa vid anläggande av marina/
småbåtshamn och kompletterande
bryggor vid övriga delar av
området. Påverkar ej den biologiska
kvalitetsfaktorn.

Makrofyter

Ej klassad

–

Fisk

Ej klassad

–
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Tabell 4. Statusklassningar avseende ekologisk status - fysikaliska/
kemiska kvalitetsfaktorer. Från VISS (2019).
Ekologisk status
Fysikaliska-Kemiska kvalitetsfaktorer

Klassificering

Planförslagets påverkan
Notering

Näringsämnen

Hög

Vid ett plangenomförande kommer
den nya bebyggelsen att anslutas
till de kommunala ledningsnäten
för avloppsvatten, varvid påverkan
från exempelvis näringsämnen blir
obetydlig.

Ljusförhållanden

Hög

–

Syrgasförhållanden

Måttlig

–

Försurning

God

–

Särskilt förorenade ämnen
Koppar
Zink

God
Ej klassad
Ej klassad

Tabell 5. Statusklassningar avseende ekologisk status hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Från VISS (2019).
Ekologisk status
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Klassificering

Påverkas av planförslaget
Notering

Konnektivitet i sjöar
Längsgående konnektivitet i sjöar
Konnektivitet till närområde och svämplan
kring sjöar

Otillfredställande
Otillfredställande
Måttlig

–
–
–

Hydrologisk regim i sjöar
Vattenståndsvariationer i sjöar
Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd
Vattenståndets förändringstakt i sjöar

Måttlig
Måttlig
Måttlig
Ej klassad

–
–
–
–

Morfologiskt tillstånd i sjöar
Förändringar av sjöars planform
Bottensubstrat i sjöar
Strukturer på det grunda vattenområdet i
sjöar
Närområdet runt sjöar

God
God
Ej klassad
Måttlig

–
–
Mycket begränsad påverkan
Mycket begränsad påverkan

God

Markanvändningen förändras,
men bedöms ej påverka status på
kvalitetsfaktorn.
–

Svämplanets strukturer och funktion runt
sjöar

Hög
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10 Planförslaget och miljökvalitetsmålen
Planförslagets direkta och indirekta konsekvenser berör ett fåtal av riksdagens faställda
miljökvalitetsmål. Defintioner av de nationella miljökvalitetsmålen, information om vad
de omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att tillgå på Miljömålsportalen,
w ww.miljomal.se. Nedan presenteras en översiktlig bedömning över hur planförslaget
bidrar till måluppfyllnad av de aktuella miljökvalitetsmålen.
Begränsad klimatpåverkan
Om planförslaget realiseras så kommer det innebära att trafikarbetet ökar inom
aktuellt område, samt att bilberoendet med stigande utsläpp inom kommunen ökar.
Planförslaget och det aktuella projektet har en mycket begränsad möjlighet för
kollektiva lösningar eller cykelanknuten infrastruktur. Sammantaget bedöms detta
medföra negativa konsekvenser för miljömålet i ett kort till medellångt tidsperspektiv,
då omställningen till förnybara bränslen utan klimatpåverkan inte sker i den takt som är
behövlig. Inga direkta åtgärder som föreslås i planförslaget bedöms gynna miljömålet.
Samtidigt kan en samlad exploatering likt detta projekt vara ett bättre alternativ, än om
samma mängd fritidsvillor uppfördes på flera mindre områden längs Sör-Älgens strand.
Stordriftsfördelar vid byggnation medför sannolikt ett lägre klimatutsläpp än vad vore
fallet om bebyggelsen spreds ut över en större yta.
Levande sjöar och vattendrag
Planförslaget innebär att den nya bebyggelsen ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt att ett lokalt omhändertagande av dagvatten
ska ske så att ingen negativ inverkan på Sör-Älgen äger rum. Detta bedöms på ett
generellt plan ligga i linje med åtgärder som bidrar till att uppfylla miljömålet.
Levande skogar
Planförslaget innebär att naturvärdesklassade delområden inom planområdet undantas från exploatering. Planförslaget har därmed tagit hänsyn till de (få) naturvärden som berörs inom planområdet. En förstärkning och breddning av naturmarken
närmast strandlinjen är positivt, då dagens trädridå endast på ett begränsat sätt kan
fungera som en funktionell övergånszon mellan skog och vatten.
Ett rikt växt- och djurliv
Planförslagets direkta konsekvenser innebär inte att hotade eller skyddade arter
riskerar att skadas. Genom att implementera korridorer med markanvändning Natur
mellan olika delar planområdet, kan vissa spridningsmöjligheter för växter och
djurarter i området bibehållas.

För närvarande bedöms planförslaget inte beröra övriga miljökvalitetsmål på ett betydande sätt. Underlaget för att bedöma planförslaget påverkan på övriga miljökvalitetsmål är
därutöver för litet i detta tidiga skede av planprocessen.
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11 Uppföljning och övervakning
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.
■

Miljöpåverkan av detaljplanen föreslås följas upp inom ramen för det befintliga
miljöarbetet (inklusive tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen) i Hällefors
kommun.

Syftet med uppföljningen är att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än
avsett, att se om planerade åtgärder bidrar till måluppfyllelse på önskvärt sätt, samt att
kunna upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar
också till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt till bättre och effektivare miljöbedömningar.
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PLANBESTÄMMELSER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Bestämmelser utan beteckning gäller
inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

Huvudmannaskap för allmänna platser

GRÄNSER
Planområdesgräns

4 kap. 5 § 1 p. PBL

Användningsgräns

4 kap. 5 § 1 p. PBL

Egenskapsgräns

4 kap. 5 § 1 p. PBL

Administrativ gräns

4 kap. 5 § 1 p. PBL

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser

4 kap. 7 § PBL

Genomförandetid
Planens genomförandetid är tio (10) år från den dag
planen vinner laga kraft

4 kap. 21 § PBL

Upphävande av strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt

4 kap. 17 § PBL

ILLUSTRATIONER
Kombinerad egenskapsgräns och
administrativ gräns

4 kap. 5 § 1 p. PBL

ANVÄNDNINGEN AV ALLMÄNNA
PLATSER
GATA
NATUR

Gata

Natur

Fornlämning

UPPLYSNINGAR
4 kap. 8 § 2 p. PBL

4 kap. 8 § 2 p. PBL

ANVÄNDNINGEN AV
KVARTERSMARK

NATUR
skog

NATUR
skog

CKV1
e1 20

Illustrationslinje

C

Centrum

4 kap. 5 § 3 p. PBL

K

Kontor

4 kap. 5 § 3 p. PBL

O

Tillfällig vistelse

4 kap. 5 § 3 p. PBL

O1

Fritidshus

4 kap. 5 § 3 p. PBL

R

Besöksanläggningar

4 kap. 5 § 3 p. PBL

Övriga handlingar:
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse (efter samråd)
- Granskningsutlåtande (efter granskning)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan och
utredningar
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- Grundkarta (separat kartblad)

ANVÄNDNINGEN AV
VATTENOMRÅDEN

10,0

NA
TU
R

a1
skog

W1

CKOO1R

GATA

e1 20 e2 200 e3 1000 e4 15 000
5,0

25,0

10,0
25-45

4 kap. 5 § 3 p. PBL

V1

f1 f2

NATUR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄNNA PLATSER

Ug R
T
A
N sko

1:3>2

HÄLGSNÄS
1:1

1:3

Småbåtshamn, utan båtuppläggning
och arbeten med båtar. Bryggor får
anläggas på totalt högst 500
kvadratmeter

4 kap. 5 § 3 p. PBL

skog

NATUR
skog

Öppet vattenområde. Totalt får högst
sex bryggor på vardera 100
kvadratmeter anläggas. På två av
bryggorna får en bastu på högst 20
kvadratmeter vardera uppföras

Utformning
skog

a1

Skogsmark

4 kap. 8 § 2 p. PBL

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 00

Största tillåtna byggnadsarea i
procent av egenskapsområdet

4 kap. 11 § 1 p. PBL

e2 200

O O1

4 kap. 11 § 1 p. PBL

e1 10 e2 200 e31000
5,0

Största tillåtna byggnadsarea i
kvadratmeter per huvudbyggnad för
fritidshus

e3 1000

10,0

Största tillåtna byggnadsarea i
kvadratmeter per byggnad för tillfällig
vistelse
4 kap. 11 § 1 p. PBL

25-45 f1 f2

e4 15 000

NATUR
skog

e1 10 e2 200 e31000
5,0

4 kap. 11 § 1 p. PBL

25-45

Begränsning av markens utnyttjande

f1 f2 a1

O O1

Marken får inte förses med byggnad

e1 20 e2 200 e31000
5,0

Största tillåtna byggnadsarea i
kvadratmeter per byggnad för
centrum, kontor och
besöksanläggningar

4 kap. 11 § 1 p. PBL

NATUR

25-45

NATUR

skog

f1 f2 a1

W1

skog

Höjd på byggnader
5,0

NATUR

Högsta byggnadshöjd i meter för
fritidshus och tillfällig vistelse inom
strandskyddat område (a1)

4 kap. 11 § 1 p. PBL

skog

10,0

W1

Högsta byggnadshöjd i meter för
tillfällig vistelse

4 kap. 11 § 1 p. PBL

25,0

Högsta byggnadshöjd i meter för
centrum, kontor och
besöksanläggningar

4 kap. 11 § 1 p. PBL

O O1

10,0

Högsta byggnadshöjd i meter för
centrum, kontor och småbåtshamn
4 kap. 11 § 1 p. PBL

e1 10 e2 200 e31000
5,0
25-45

Komplementbyggnader får uppföras till en högsta
byggnadshöjd av 3,0 meter

10,0

4 kap. 11 § 1 p. PBL

f1 f2

Takvinkel
25-45

Föreskriven takvinkel för sadeltak är
25-45 grader

4 kap. 16 § 1 p. PBL

Utformning
f1

Endast friliggande fritidshus

f2

Ny bebyggele ska utformas med
totalt högst 30 procent glasad och
ljusreflekterande yta, varav högst 50
procent av fasader mot Sör-Älgen får
utformas med glasad och
ljusreflekterande yta. Ny bebyggelse
ska utformas med mörkare tak och
fasader som inte är ljusreflekterande

e1 10 e2 200 e31000
5,0

NATUR
skog

25-45
f1 f2 a1

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

Markens anordnande och vegetation
Minst 30 procent av marken inom egenskapsområdena
ska vara genomsläpplig och får inte hårdgöras

4 kap. 10 § PBL

Stängsel och utfart
Stängsel eller staket ska anordnas
till en höjd av minst 1,1 meter kring
gruvhålet

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

4 kap. 9 § PBL

W1
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SAMRÅDSHANDLING

HÄLGSNÄS
1:1

1:3

Detaljplan för

Fastighetsgräns

MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG

Traktgräns

HÄLGSNÄS

Koordinatsystem:
I plan SWEREF 99 15 00
I höjd RH 2000

HÄLGSNÄS
1:1

Namn på trakt
Registernummer för fastighet

NORR

Grundkarta upprättad 2019.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

METER

2019-12-09

del av Hälgsnäs 1:1
Hällefors kommun, Örebro län

Mätklass III
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