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INLEDNING 
 
Tidplan 
Tidplan efter granskningsskede: 
Bearbetning av granskningshandling inför antagande                   september 2014 
Beslut om antagande                    oktober 2014 
Laga kraft          november 2014 
 
Organisation 
Ansvarig för arbetet med den fördjupade översiktsplanen är kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
Planen handläggs av tjänstemän inom Bygg- och miljöförvaltningen. 
Planförfattare är OC arkitektkontor AB genom arkitekt Olof Carlsson i samarbete 
med plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson och stadsarkitekt Lasse Westerberg, 
Årjängs Kommun. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Henric Ernstson Konsult. 
Trafikutredning har upprättats av Vectura. 
 
Beslut under arbetets gång sker i kommunstyrelsen. Bygg- och miljönämnden är 
remissinstans. Antagande sker i kommunfullmäktige. 
 
Kommunen beställer de underlag och utredningar som krävs för planarbetet. 
 
Bakgrund och syfte 
Målsättningen med den fördjupade översiktsplanen är att den skall utgöra ett underlag 
som ger möjlighet att, genom kommande detaljplaner, kunna komplettera befintlig 
bostadsbebyggelse inom området Kyrkerud-Strand i Årjäng. 
 
 
 
 
 
Kartan visar 
Årjängs centrala 
läge längs E18 
mellan Karlstad 
och Oslo   

 
 
 
 
 
 
Årjängs kommun är en gränskommun till Norge. E18 förbinder Stockholm med Oslo 
via Karlstad och löper genom kommunen och Årjängs tätort. Avståndet till Oslo är 12 
mil och till Karlstad 10 mil. Avståndet till Stockholm är 44 mil.  
 
Det råder idag stor brist på attraktiva tomter för bostadsbebyggelse i Årjäng. Den 
fördjupade översiktsplanens syfte är att Årjängs tätort skall kunna utvecklas och att 
fler bostäder skall kunna tillkomma i tätortens närområde. 
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I den östra delen, inom området Strand, finns stora möjligheter till en utveckling av 
bostadsbebyggelsen med attraktiva lägen och utsikt mot Västra Silen. 
I tätortens västra del, norr om Kyrkeruds folkhögskola, finns också ett attraktivt 
område som är möjligt att komplettera med nya bostäder. 
 

 
Norra delen av Västra Silen från väster                  

 
Det befintliga vägnätet från Årjängs centrum och söderut längs bägge sidorna av 
Västra Silen når alla delar inom planområdet. 
Befintliga gång- och cykelvägar från centrum och söderut längs Västra Silen löper 
intill Kyrkerudsvägen och Sillegårdsedsvägen längs västra respektive östra sidan. 
Det befintliga och mycket vackert belägna campingområdet öster om och alldeles 
intill Västra Silens strand har potential att utvecklas ytterligare inom området. 
 

           
Campingområdet Sommarvik                                      Båthamnen 
 

Den befintliga småbåtshamnen alldeles i norra delen av Västra Silen kan utvecklas för 
att bli mer attraktiv och ge möjlighet för fler båtgäster att besöka hamnen.  
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Bef. radhusområde norr om folkhögskolan                Strandområdet norr om Sommarvik  

    
Målsättningen med denna fördjupade översiktsplan är följande: 
Utveckla och förtäta befintliga bostadsområden öster och väster om Västra Silen. 
Utöka dessa bostadsområden så att strandnära platser erhålles.  
 

          
Entrén till Sommarviks camping                               Småbåtshamnen i norra delen av sjön    
 

Möjliggöra etablering av friluftsområde på del av Storöna.  
Upprätta båtförbindelse till Storöna.  
Utveckla den befintliga båthamnen i norra delen av Västra Silen. 
 

                    
Folkhögskolan vid den västra stranden                      Reningsverket i sydvästra delen av området     
av sjön Västra Silen   

 
Föreslå avgränsade användningsområden för reningsverk och skola. 
Upprätta naturområde väster om Västra Silen i anslutning till befintlig bäck. 
 
Planområdets läge och avgränsning 
Den fördjupade översiktsplanen omfattar ett område som sträcker sig från Kyrkeruds 
folkhögskola i väster till området Strand i öster. 
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Planområde med markanvändning 

 
Planområdet omfattar hela det strandnära området kring norra delen av Västra Silen. 
På bägge sidorna om sjön och även den norra delen av strandområdet.  
Planområdet består av flera delområden med olika karaktärer. De föreslagna 
delavgränsningarna är gjorda för att var för sig kunna utnyttjas som underlag för 
eventuella kommande detaljplaner. 
 
Föreliggande fördjupade översiktsplan skall vara så tydlig och väl underbyggd för de 
olika delarna sinsemellan att dessa var för sig kan vara ett underlag för upprättande 
av detaljplan för respektive delområde.  
 
Planavgränsningen är gjord med den målsättningen att det föreslagna planområdet 
tillsammans med anslutande planlagda områden skall bilda en sammanhållen  
fysisk enhet kring Västra Silen där man utnyttjar den befintliga infrastrukturen. 
För tre av delområdena finns idag fastlagda detaljplaner men då dessa områden,  
sågverksområdet, hamnområdet och campingområdet påverkas av intilliggande 
delområden med utökade eller förändrade verksamheter inom det aktuella 
planområdet för den fördjupade översiktsplanen ingår nämnda tre planområden i  
den föreliggande planen. 
Det är också en målsättning att i första hand utnyttja kommunägda fastigheter där 
detta är möjligt ur teknisk plansynpunkt och överensstämmer med planens 
intentioner.  
 
För vissa delar av planområdet innebär den fördjupade översiktsplanen inga 
förändringar av dagens verksamheter men för att erhålla en sammanhängande 
fördjupad översiktsplan har dessa tagits med i planområdet. 
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Ägoförhållanden 
Planområdet med sin storlek och utbredning kring hela norra delen av sjön Västra 
Silen omfattar och berör många fastigheter eller delar av fastigheter, både kommunala 
och privata.  
En förteckning över berörda fastigheter med ägoförhållanden samt servitut och 
rättigheter kommer att upprättas i samband med detaljplaneläggning. 
Kommunen har inte för avsikt att förvärva ytterligare mark inom planområdet. 
 
 

 
Karta där kommunägd mark är markerad som blåa fält 

 
 
Planförfarande 
Planen kommer att utföras med planförfarande i enlighet med kap. 4 i Plan- och 
bygglagen (PBL). 
 
Handlingsförteckning 
Planförslaget består av denna beskrivning med tillhörande kartor och bilagor. 
Beskrivningen redovisar förutsättningar och rådande förhållanden. 
 
Tillhörande kartor innehåller följande: 
1. Karta med markanvändning. 
2. Karta med riksintressen. 
 
Till planförslaget hör följande bilagor: 
1. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
2. Trafikutredning. 
 
 



Sidan 8 av 19 
 
 

 
Föp för Kyrkerud – Strand i Årjängs Kommun                                Antagandehandling september 2014 

 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdets karaktär  
På grund av sin stora utbredning kring norra delen av sjön Västra Silen har 
planområdet stora skillnader mellan olika delar av planområdet.  
Gemensamt är närheten till sjön och närheten till Årjängs centrala delar genom 
befintligt vägnät och befintliga gång- och cykelvägar. 
 

           
Norra delen av Västra Silen                                        Sillegårdsedsvägen med gång- och cykelväg 

 
Mark och topografi 
Planområdets markbeskaffenhet är till största delen morän och grus på fast berggrund. 
För vissa delar syns berg i dagen. Delar av planområdet består idag av skogsmark 
med tydliga inslag av ängsmark eller odlad mark. Skogsbeståndet innehåller både 
blandskog och separata lövskogs- och barrskogspartier.  
Planområdet innehåller delvis stora höjdskillnader. Detta gäller framförallt 
campingområdet samt området norr och öster om campingen. Från sjön och inåt land 
österut är höjdskillnaden ända upp till ca 25 - 30 meter. 
Även delen väster om sjön i anslutning till reningsverk, skola och småhusbebyggelsen 
norr om skolan innehåller betydande höjdskillnader. Här handlar det om som mest ca 
15 – 20 meter. 
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Äng och skogsparti i västra delen av planområdet. Området ligger norr om folkhögskolan. 

De stora höjdskillnaderna gör att man från stora delar av planområdet har fina 
utblickar över sjön nedanför. 
I planområdet ingår också Lillöna och norra delen av Storöna i Västra Silen. 
Lillöna är kraftigt bevuxen med lövträd framförallt. Storöna inehåller lövskog 
framförallt med inslag av öppen areal i form av ängsmark eller odlad mark. 
 
 
 
 
 
 
 
Bäcken som rinner 
genom ett 
naturområde i den 
västra delen av 
planområdet och 
mynnar i Västra 
Silen  

 
 
 
 
 
 
 
Västra delen av planområdet söder om det detaljplanelagda småhusområdet innehåller 
ett klart avgränsat värdefullt naturområde med delvis kraftfull äldre lövskog som 
genomkorsas av en tidvis strid bäck med mynning i Västra Silen.  
 
Bostadsbebyggelse 
I västra delen av planområdet mellan folkhögskolan och naturområdet kring bäcken 
finns ett mindre småhusområde med både äldre och nyare bebyggelse bestående av 
fristående enbostadsbyggnader och mindre radhus. Höjderna varierar mellan 1 och 2 
våningar. Taken är mestadels sadeltak. Tak- och fasadmaterial är skiftande. 
I östra delen av planområdet mellan campingområdet i söder och det detaljplanelagda 
området för småhusbebyggelse som avslutar Årjängs tätort finns glesare 
villabebyggelse med öppnare markarealer däremellan. Även här varierar höjderna 
mellan 1 och 2 våningar. Bebyggelsen innehåller både äldre och modernare 
bostadshus. Taken är för det mesta utformade som sadeltak. Material för fasader och 
tak är skiftande. 
 
Övrig bebyggelse 
I västra delen av planområdet, längst söderut, är det kommunala reningsverket 
lokaliserat. Byggnaden är uppförd med tegel och pulpettak med plåtbeläggning. 
Norr om detta finns idag en folkhögskola med ett flertal byggnader med upp till 3 
våningar som högst. Huvudbyggnaden med flygel är troligen uppförd under 1960-
talet och har fasader av tegel och sadeltak belagt med tegelpannor.  
En nyare flygel är uppförd söder om huvudbyggnaden.  
I norra delen av planområdet, på en udde i Västra Silen är en sågverksanläggning 
etablerad med ett flertal byggnader av olika karaktär och utformning. 
Fasadmaterial är skiftande. Taken är mestadels belagda med plåt. 
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Sågverksanläggningen på udden i norra delen av Västra Silen 
 

För Sommarviks camping i sydöstra delen av området finns en receptionsbyggnad 
med intilliggande flygel, bägge uppförda i 1½ plan. Fasaderna är klädda med 
träpanel. Sadeltaken är belagda med betongtakpannor respektive papp. 
Uthyrningsstugorna inom campingen är 1-vånings byggnader med sadeltak. 
Fasaderna är klädda med träpanel och sadeltaken belagda med betongtakpannor. 
 

           
Receptionen för Sommarviks Camping                       Huset på Strand i sydöstra delen av området 

 
I sydöstra delen av planområdet finns en större 1½-plans bostadsbyggnad med lokaler 
för utställnings- och caféverksamhet.  Fasaderna är klädda med träpanel och  
sadeltaket är belagt med tegelpannor. 
 
Hamnverksamhet 
Vid norra delen av sjön Västra Silen intill mynningen från Silbodalsälven finns en 
gästhamn med några båtmagasin och mindre bodar utförda med fasader av träpanel 
och sadeltak belagda med plåt. 
 
Övrig verksamhet 
Det gamla järnvägsspåret som löper förbi den västra delen av planområdet används 
idag  endast för nöjesbruk med dressiner. 
På fastigheten Strand 1:28 i södra delen av planområdet, nordost om Sommarviks 
camping, bedrivs idag hästverksamhet. 
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Gällande planer 
Översiktliga planer 
Gällande översiktsplan är antagen av KF 1990-06-20. 
Till gällande översiktsplan finns en fördjupad studie av Årjängs tätort. 
En ny översiktsplan är under utarbetande. 
Föreliggande fördjupade översiktsplan utarbetas i enlighet med intentionerna i det 
pågående översiktsplanearbetet. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden. 
Detaljplanelagda områden finns för sågverksområdet i norr, det hamnnära området i 
norr samt för campingområdet i söder. 
 
Riksintressen 
Västra Silen med delar av stränder omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 
miljöbalken (MB) 3 kap. 6 § samt för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 §. 
Området tillhör Dano-området (Dalsland-Nordmarken) och skyddas genom 
bevarandeplan 2000 enligt 17 § förordningen om områdesskydd 1998:1252. 
 
 

 
 

Karta med riksintressen 

 
 
Strandskydd/Naturmiljö 
Stranden kring Västra Silen samt stranden för Storöna omfattas av strandskydd enligt 
MB 7 kap. 15-18 §. Strandskyddet omfattar 150 m inåt land och utåt sjön från en 
definierad linje vid stranden. För Lillöna är strandskyddet 300m. 
En LIS-utredning är under upprättande i samband med kommunens 
översiktsplanearbete. För bebyggelse föreslagna områden i strandnära läge 
överensstämmer med aktuella områden i denna föp. 
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För samtliga strandnära områden där bebyggelse kan bli aktuell gäller generellt att en 
zon nära vattnet skall lämnas obebyggd så att området är allemansrättsligt tillgängligt 
för de som vill passera eller vistas nära stranden. En mer precis utformning av detta 
kommer att behandlas och prövas i samband med eventuella kommande detaljplaner 
för de olika områdena. 
Områden inom strandskydd täcks in av naturvärdesinventeringen som görs i samband 
med detta. För övriga områden görs erforderliga naturvärdesinventeringar i det 
kommande detaljplaneskedet. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns ett flertal registrerade fornminnen. 
Planområdet kan innehålla ytterligare fornminnen som ej är registrerade idag. 
Erforderliga arkeologiska utredningar kommer att utföras i samband med 
detaljplaneläggning. 
 
Kulturmiljö 
Området innehåller ett antal historiskt värdefulla kulturmiljöer enligt 
riksantikvarieämbetet. Dessa är del av folkhögskoleområdet, samt 3 områden i 
sydöstra delen av planområdet med äldre gårdsbebyggelse och närområden till dessa.  
Vid västra stranden av sjön Västra Silen finns också ett kulturmiljöområde som är en 
del av ett enhetligt naturområde med äldre blandskog kring en bäck som mynnar i 
Västra Silen. Bäcken är emellanåt strid och har delvis skurit ur djupa fåror i morän 
och berg.   
Kulturmiljöaspekter och konsekvenser för kulturmiljövärden behandlas i tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
 

RISKER OCH MILJÖSTÖRNINGAR 
 
Miljömål 
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten. 
Miljökvalitetsmålen beskriver Sveriges natur- och kulturresursers ekologiska 
hållbarhet på lång sikt och syftar till att: 
-Främja människors hälsa 
-Värna den bilogiska mångfalden och naturmiljön 
-Ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
-Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga   
-Trygga en god hushållning med naturresurserna 
 
Miljöfarlig verksamhet 
Eventuella föroreningar i mark kommer att i aktuella fall belysas i samband med 
senare detaljplaneläggning och bygglovshantering.  
Verksamheten vid Årjängs Såg bedrivs med tillstånd enligt Miljöbalken. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
 
Buller 
Trafikbuller från genomkorsande vägar i planområdet bedöms endast förändras 
marginellt med plangenomförandet. För vissa delområden kan bullerutredningar bli 
aktuella. Dessa bullerutredningar utföres i samband med detaljplaneläggning.  
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Radon 
En översiktlig radonundersökning finns för delar av Årjängs kommun. 
Enligt denna undersökning utförd av SGU varierar radonvärdena från höga till lägre 
värden inom planområdet. En mer specificerad radonundersökning kommer att göras 
i samband med att berörda delområden i planen senare detaljplaneläggs. 
 
Farligt gods 
Väg 172, som passerar väster om planområdet, är en viktig led för lastbilstrafik med 
tunga transporter. Transporter med farligt gods förekommer. Avståndet till vägen 
från planområdet är mer än 150 m, varför en riskanalys ej bedömts som nödvändig. 
Transporter med farligt gods förekommer även på Kyrkerudsvägen. Erforderliga 
utredningar beträffande dessa transporter kommer att utföras i kommande 
detaljplaneskeden. 
 
Ras och skredrisk 
Största delen av planområdet består enligt tillgängliga uppgifter av morän och grus 
med berg i dagen på vissa ställen.  
För sydöstra delen av planområdet gäller att det förekommit raviner utmed 
vattendrag i lera-silt och sandiga svallsediment.  
Vid senare detaljplanläggning av delområden kommer erforderliga geotekniska 
undersökningar att göras för att belysa eventuella ras- eller skredrisker. 
 
Miljöbedömning 
Genom Årjängs Kommun har upprättats en behovsbedömning till den fördjupade 
översiktsplanen. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En särskild miljökonsekvensbeskrivning bifogas denna planbeskrivning. 
 
 

FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 
 
Målsättning för områdets utveckling 
Målsättningen med denna plan är att utveckla och planlägga områdets olika delar så 
att dessa bildar ett fullgott planeringsunderlag inför kommande detaljplaneläggning.  
 
 
De olika delarna inom planområdet med sina olika förutsättningar och verksamheter 
kan delas upp enligt följande: 
• Reningsverket i södra Kyrkerud väster om sjön Västra Silen med tillhörande 

skyddszon. 
• Folkhögskolan med närområde väster om sjön, norr om det planerade 

skyddsområdet för reningsverket. 
• Småhusområdet norr om folkhögskolan. 
• Naturområdet kring bäcken norr om folhögskolan och småhusområdet.  
• Sågverksanläggningen på udden i norra delen av Västra Silen. 
• Gästhamnen invid Silbodalälvens mynning i norra delen av Västra Silen 
• Strandremsan vid Västra Silens östra strand, mellan småhusområdet i norr och 

campingområdet i söder. Området är ett blandskogsområde med inslag av öppna 
fält. 
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• Campingområdet vid Sommarvik i södra delen av planområdet vid Västra Silens 
östra strand. Området är till stor del exploaterat med platser för 
husvagnsuppställning samt bebyggelse med gäststugor. Centralt placerad är en 
receptionsbyggnad med restaurangverksamhet. En etablerad badplats finns också 
mot Västra Silen. 

• Norra delen av Storöna i Västra Silen. Området består av skog tillsammans med 
öppna fält. Någon enstaka byggnad finns inom området. 

• Planområdets östra del mellan campingen och det planlagda småhusområdet 
som avslutar tätorten Årjäng åt sydost. Området består idag av spridd 
småhusbebyggelse med mindre öppna fält och mindre skogspartier däremellan. 

• Planområdets sydöstra del, sydost om campingområdet. Området består av 
mindre skogspartier och öppna fält. 

 
 
Bostadsbebyggelse 
Nya bostäder planeras som förtätningar av de 2 redan idag delvis bebygggda 
områdena norr om folkhögskolan resp. söder om den detaljplanelagda delen i 
sydöstra delen av Årjängs tätort. Byggnaderna planeras uppföras som småhus med 
inslag av mindre radhus eller flerfamiljshus.  
 
För området norr om folkhögskolan skall hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen 
och den landskapsstruktur som finns med öppna fält och skogsdungar. Mindre radhus 
och byggnader i 1-1½ plan där höjdskillnader och vegetation med öppna fält är 
fortsatt tydlig i den planerade bebyggelsen. En möjlig exploatering med hänsyn till 
ovanstående kan bedömas till 15 – 25 lägenheter. Det är väsentligt att allemansrätten 
fortfarande är rådande framförallt nära stranden så att det är möjligt att utnyttja 
strandområdet för andra än de som bor i området.  
 
Strandområdet norr om campingen och väster om Sillegårdsedsvägen karakteriseras 
av den relativt branta lutningen mot vattnet och de öppna fälten med inslag av 
mindre glesa skogspartier som avslutas i norr med en bergig skogsklädd udde. En 
exploatering här kan ske med radhus och/eller terrasshus i 1-2 plan för att utnyttja 
utblickar över Västra Silen samtidigt som man inte kommer för nära annan 
bebyggelse på andra sidan Sillegårdsedsvägen. Även här är det väsentligt att 
allemansrätten fortfarande är rådande framförallt nära stranden så att det är möjligt 
att utnyttja strandområdet för andra än de som bor i området. En möjlig exploatering 
med hänsyn till ovanstående kan bedömas till 25 – 35 lägenheter.  
 
Området öster om Sillegårdsedsvägen och söder om tätorten Årjängs avslutande 
småhusområde karakteriseras av öppna fält och mindre skogspartier tillsammans med 
gles bostadsbebyggelse i 1-2 plan. Karaktären tyder delvis på tidigare 
lantbruksbebyggelse. Inom området finns också 2 områden som enligt 
Skogsstyrelsen pekas ut som skogar med höga sociala värden. Karakteriserande är 
också Strandvägen som slingrande går  igenom hela området i nord-sydlig riktning.  
I östligaste delen av området finns en luftledning. 
En exploatering föreslås utgå från Strandvägen. Längs denna kan placeras något 
större byggnader var för sig med 2-4 lägenheter. Från Strandvägen kan man tänka sig 
mindre gator i öst-västlig riktning som avslutas med ”bostadsöar” med mindre 
byggnader. Emellan dessa öar finns kvar delar av de öppna fälten och skogspartierna. 
En exploatering med hänsyn till ovanstående kan bedömas till 30-50 lägenheter.   
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Skolbebyggelse 
Folkhögskolan med sina byggnader och kringliggande områden skall ges möjlighet 
till framtida ytterligare bebyggelse i anslutning till de befintliga byggnaderna.  
Byggnadshöjd, storlek och utformning anpassas till den befintliga bebyggelsen. 
Området skall också ge möjlighet till förändrad eller annan verksamhet inom det 
befintliga skolområdet. Nya verksamheter kommer att specificeras i samband med  
kommande detaljplaneläggning.  
 
Tekniska anläggningar 
Reningsverket med kringliggande erforderliga ytor reserveras för att området skall 
kunna exploateras ytterligare vid behov. Eventuella nya verksamhetsknutna 
byggnader skall placeras i direkt anslutning till det befintliga reningsverket. 
För byggnader och anläggningar kopplade till andra verksamheter införes ett 
skyddsavstånd på 300 m från reningsverket.  
Dammen för det tidigare avloppsreningsverket på Lillöna används idag som 
bräddningsmottagare när inte ordinarie huvudpumpstation eller reningsverk har 
kapacitet att ta emot avloppsvatten. Detta sker dock endast sporadiskt vid några 
tillfällen per år, t.ex. vid mycket höga vattenflöden. Avloppsvattnet som bräddas ut 
till dammen får sedimentera och ytvattnet kanteras genom utsläppspunkter i dammen 
via ledningar ut i Västra Silen. 
Även här införes ett skyddavstånd på 300 m från dammen och till byggnader och 
anläggningar kopplade till anddra verksamheter. 
 
Som ett led i utvecklingen av friluftsområden föreslås att på den nordvästra delen av 
Storöna i Västra Silen möjliggöra etablering av ett friluftsområde.  
 
Hamnområden  
Gästhamnen invid Silbodalsälven föreslås utvecklas för att ge plats för fler båtar vid 
kajplats samt ge möjlighet till uppförande av någon servicebyggnad i hamnen.  
Eventuella nya byggnader skall ha direkt anslutning till hamnverksamheten och skall 
anpassas i storlek och utformning till de befintliga. 
En förutsättning för att Storöna skall kunna utvecklas för friluftsverksamhet är att en 
båtförbindelse upprättas mellan Västra Silens östra strand och Storöna. Detta innebär 
att enkla bryggor måste anläggas på lämplig plats.  
 
Områden för vattenverksamhet 
Sjön Västra Silen är en attraktiv led för båtburna gäster. Detta gäller både något 
större familjebåtar och mindre motorbåtar. Även kanoter är viktiga för många av de 
friluftsintresserade. 
För att ge möjlighet för dessa gäster att kunna lägga till vid besök till campingplatser 
och friluftsområden föreslås att, för vissa delar av stranden och vattnet vid  
campingområdet samt vid det planerade friluftsområdet på Storöna, möjlighet ges till 
mindre bryggor för de båtburna gästerna.  
 
Områden för industriverksamhet 
Industriområdet för sågverket på udden i norra delen av Västra Silen är idag det enda 
planlagda området för industriverksamhet inom planområdet. 
Någon ytterligare planläggning för annan industriverksamhet är ej aktuell i denna 
översiktsplan. 
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Områden för värdefull natur 
Delar av planområdet tillhör det s.k. Dano-området (Dalsland-Nordmarken). 
För de berörda delarna gäller Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 § förordningen 
om områdesskydd 1998:1252). 
Dano-området karakteriseras av att terrängen är starkt kuperad med nord-sydliga 
sprickor i berggrunden. Området innehåller många långsmala och djupt nedskurna 
klarvattensjöar som Västra Silen.  
Enligt bevarandeplanen är det väsentligt att naturtypen klippvegetation på silikatrika 
bergarter bibehålles och inte förändras nämnvärt. 
Vid ökad turism, exploatering av friluftsområden, uppförande av ny bebyggelse eller 
anläggningar för vattenverksamhet är det av avgörande betydelse att hänsyn tas till 
bevarandeplanen. 
I västra delen av planområdet finns ett värdefullt naturområde kring en bäck som 
mynnar i Västra Silen. Området innehåller framförallt lövskog med flera äldre 
ädellövträd. Den tidvis strida bäcken som rinner genom hela området skär skarpt ner 
i berggrunden. Målsättningen är att detta område skall bevaras som ett värdefullt 
naturområde med begränsade möjligheter till förändringar.  
 
I anslutning till den pågående LIS-utredningen har en inventering gjorts avs. 
naturmiljön i de aktuella områdena.  
För området norr om folkhögskolan gäller att marken till stor del består av åkermark 
som hålls öppen men som inte brukas på annat sätt. Insprängt i den öppna arealen 
finns en lövträdsdunge.  
För området norr om campingen och väster om Sillegårdsedsvägen utgörs marken av 
odlingsmark och delvis betad skogsmark.  
För området på Storöna utgörs naturmiljön huvudsakligen av skogsmark med öppna 
marker i anslutning till befintliga gårdar. 
 
Målsättningen är att naturvärden i de olika områdena i möjligaste mån skall bevaras 
och påverkan minimeras. Hur detta skall ske kommer att bedömas och prövas genom 
erforderliga inventeringar och analyser i samband med kommande detaljplaner. 
För de områden som ej inventerats i samband med LIS-utredningen kommer detta att 
ske i samband med kommande detaljplanering.  
 
Ett plangenomförande medför att viss jordbruksmark kommer att tillåtas för 
bebyggelse, men kommunen anser att en utveckling av Årjängs tätort i attraktiva 
närområden är ett angeläget allmänt intresse som bör få förtur framför ett bevarande 
av all jordbruksmark. 
Vid framtida detaljplanläggning kommer lokaliseringsprövningar av ny bebyggelse 
att utföras.  
 
Friluftsområden 
Västra Silen med omgivande stränder är av stort intresse för friluftsliv med möjlighet 
till fiske, bad och båtsport. 
 
Skogar med höga sociala värden 
Skogsstyrelsen har tagit fram ett begrepp ”skogar med höga sociala värden”. 
Dessa skogar har enligt Skogsstyrelsen kvalitet och tillgänglighet som gör dem 
viktiga för människors livsmiljö, rekreation, folkhälsa, friluftsliv samt lokal och 
regional utveckling. 
 
Dessa områden är: 
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• ”Stormen” Kyrkerud vid Västra Silens strand mellan folkhögskolan och 
reningsverket. Området ligger inom reningsverkets skyddszon och berörs ej av 
denna fördjupade översiktsplan med förslag till exploateringar.  

• Brohöjden alldeles öster om Sillegårdsedsvägen och intill planområdesgränsen 
mot norr och bostadsbebyggelsen där.  

• Strand öster om Strandvägen. Området sträcker sig från planområdesgränsen i 
norr och längs Strandvägen söderut.  

• Sommarvik öster och söder om campingområdet. Området sträcker sig även 
längre söderut utanför planområdesgränsen. 

 
Målsättningen är att ovanstående ”skogar med höga sociala värden” i möjligaste mån 
skall bevaras och påverkan minimeras.  
Hur detta skall ske kommer att bedömas och prövas genom erforderliga inventeringar 
och analyser i samband med kommande detaljplaneläggning. 
 
Strandskyddsområden 
Stranden kring Västra Silen samt stränderna på öar i sjön omfattas av strandskydd 
enligt MB 7 kap. 15-18 §. Strandskyddet för Västra Silen och Storöna omfattar 150 m 
inåt land och utåt sjön från en definierad linje vid stranden. För Lillöna omfattar 
strandskyddet 300 m. 
Möjlighet till bebyggelse eller annan strandnära exploatering föreslås för de delar av 
planområdet som är belägna norr om folkhögskolan, norr om Sommarviks camping 
och på nordvästra delen av Storöna. Förutsättningar för detta behandlas i en  
LIS-utredning som utföres i anslutning till det pågående arbetet med ny översiktsplan 
för Årjängs Kommun.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Möjligheten att nå planområdet med bil är goda från kringliggande områden. 
E18 mellan Stockholm och Oslo passerar alldeles norr om det centrala Årjäng. 
Härifrån kan man via Storgatan i Årjängs centrum nå Kyrkerudsvägen och 
Sillegårdsedsvägen. Dessa bägge vägar passerar genom planområdet på väster 
respektive öster sida om Västra Silen. 
En viktig förbindelse är också Strandvägen som går genom den östligaste delen av 
planområdet. 
Kyrkerudsvägen ansluter till väg 172 väster om planområdet. Väg 172 är en viktig 
förbindelseled mellan Arvika i norr och Färgelanda i söder. 
 
En trafikutredning har utförts inför granskningsskedet för att bedöma kapaciteten av  
det befintliga nätet inför en utbyggnad i enlighet med den föreliggande fördjupade 
översiktsplanen. 
Ett genomförande av planen för området Kyrkerud bedöms inte medföra att någon 
förändring av Kyrkerudsvägen behöver göras eftersom kapaciteten för denna väg är 
tillräcklig för att klara den planerade bostadsbebyggelsen.  
För området Strand är situationen något annorlunda. En full utbyggnad enligt den 
föreliggande fördjupade översiktsplanen medför sådana förändringar i trafikföringen 
på Sillegårdsedsvägen att en utbygggnad av delar av, eller hela vägen, kan bli 
nödvändig.  
Detta kommer att analyseras och studeras i samband med kommande 
detaljplaneläggning.  
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För varje detaljplan som blir aktuell för respektive område måste detaljstudier 
genomföras för att bedöma kapaciteten för Sillegårdsedsvägen i det aktuella fallet.  
 
Busstrafik 
Årjängs centrum har en busstation för regional och lokal trafik. Busstationen är en 
viktig hållplats för trafiken på E18 mellan Karlstad och Oslo. 
Den lokala busstrafiken som går igenom planområdet väster och öster om Västra 
Silen drivs av Värmlandstrafik och är idag anropsstyrd. En eventuell förändring eller 
utökning av denna trafik behandlas mellan Årjängs Kommun och Värmlandstrafik.  
 
Gång- och cykelvägar 
Avståndet från Årjängs centrum till norra delen av planområdet är ca 1,5 km. 
En separat gång- och cykelväg finns intill Kyrkerudsvägen väster om sjön. 
Intill Sillegårdsedsvägen öster om sjön finns också en separat gång- och cykelväg. 
Eventuella kompletteringar av dessa kommer att bedömas i samband med en 
eventuell kommande detaljplaneläggning.  
 
Teknisk försörjning 
Ledningsnät för kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till de olika delarna 
av planområdet. 
Kapaciteten för kommunens va-nät är tillräcklig för den fördjupade översiktsplanen.  
För dagvatten skall lokalt omhändertagande utnyttjas i största möjliga mån. 
 
Genom den västligaste delen av planområdet i anslutning till det planerade 
skyddsområdet finns en luftledning för elförsörjning av reningsverket. 
Vid en eventuell exploatering med ny bebyggelse skall hänsyn tas till gällande 
skyddsavstånd för den aktuella ledningen. 
Igenom den östra delen av planområdet där en förtätning med bostadsbebyggelse 
föreslås finns också en luftledning för elförsörjning. 
Vid en eventuell exploatering med ny bostadsbebyggelse måste bedömas om 
ledningen skall förläggas i mark alternativt att skyddsavstånd införes för eventuell 
bebyggelse.  

 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Sammanfattning 
MKB-dokumentet diskuteras kring två aktiviteter som bedöms ha betydande 
miljöpåverkan, dels utbyggnad inom strandskyddsområden och dels utbyggnad av en 
permanent camping.  
En exploatering inom strandnära områden i planområdet bedöms kunna ske om 
hänsyn tas till det rörliga friluftslivet. En expansion av tätorten bedöms kunna ske 
utan att inkräkta på de utpekade riksintressena.  
I planområdet finns delområden som är mer känsliga och delområden som är mindre 
känsliga för exploatering. 
Eventuell påverkan av naturvärdena för delområden kommer att utredas i samband 
med en eventuell detaljplaneläggning. 
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I och kring det aktuella planområdet finns rikligt med fornlämningar och 
dokumentation som tyder på lång kontinuerlig användning. Vid kommande 
detaljplaneskeden skall kulturmiljöutredningar utföras för de aktuella områdena. 
 
En exploatering av strandområden med utgångspunkt från turism och friluftsliv 
bedöms som positiv. En noggrannare studie kommer att utföras i samband med en 
eventuell detaljplaneläggning.  
 
En exploatering av Storöna kommer att medföra att infrastruktur i form av 
hårdgjorda vägar eller stigar  och vatten- och avloppsledningar måste studeras i 
samband med en kommande detaljplaneläggning. 
Genom utbyggnad av båttrafiken till ön kommer hela ön att påverkas av en 
exploatering. 
 
En utökning av turismen i planområdet kan också komma att påverka belastningen 
på vissa vägar. En översiktlig trafikutredning har utförts inför granskningsskedet.  
 
En utbyggnad och satsning enligt planen bedöms som positivt för kommunen både 
socioekonomiskt och hållbarhetsmässigt. 
 
 

PLANGENOMFÖRANDE 
 
Målsättning och intentioner 
Målsättningen med denna fördjupade översiktsplan (föp) är att fastlägga ett 
erforderligt underlag för att därefter direkt kunna upprätta detaljplaner för delar av 
planområdet. 
Denna föp kommer att länkas till den översiktsplan som är under upprättande för hela  
Årjängs Kommun. 
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Enligt uppdrag av och i samarbete med Årjängs Kommun har denna 
programhandling för den fördjupade översiktsplanen upprättats av  
OC arkitektkontor AB genom Olof Carlsson i samarbete med plan- och lovingenjör 
Tomas Lennartsson och stadsarkitekt Lasse Westerberg. 


