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Årjängs framtid berör oss alla! 

Hur vill vi att kommunen ska utvecklas och hur ser framtidens Årjäng ut? I den nya översiktsplanen har 
vi angivit den framtida inriktningen för kommunens utveckling. 

I Årjängs kommun arbetar vi efter en vision, fyra övergripande mål och fem perspektiv. Översiktspla-
nen är ett av våra redskap för att uppnå våra mål och komma närmare vår vision: Årjäng – Värmlands 
tillväxtkommun. 

Översiktsplanen lägger en grund för hur vi tillsammans ska nå målen om hög livskvalitet, hållbar till-
växt, positivt näringslivsklimat samt ett utvecklande ledarskap och nöjda medarbetare.

Vi vill med översiktsplanen också berätta att Årjäng är en kommun med stark identitet av företagande. 
Vi ligger mycket strategiskt till vid EU:s yttre gräns mot Norge och med goda kommunikationer. Dess-
utom har vi en enastående vacker natur. 

Årjängs kommun är en bra plats att bo, verka och leva i. Med nya översiktsplanen och fokus på våra mål 
fortsätter vi vår strävan att bli ännu bättre. 

Daniel Schützer (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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I det inledande kapitlet beskrivs vilken nytta 
en aktuell översiktsplan har, hur den används 
som ett verktyg i kommunala och statliga 
beslut och hur många perspektiv den kan få 
beroende på vilka nationella och regionala 
mål som används. I slutet av kapitlet finns en 
läsanvisning med förklaringar på fackmässiga 
ord och förkortningar. 

HISTORIK
Det finns bevis för att människor har bott i 
kommunen sedan urminnes tider. Det har 
påträffats föremål av flinta, dekorerad kera-
mik och brända djurben. Fynd av keramik 
är mycket ovanligt i Värmlands län och 
finns enbart i Bryngelsbyn i Töcksmark. I 
dokumentation finns det beskrivet vilken 
anrik hästbygd kommunen var och är än 
idag. Hästen var en viktig grundsten i jord- 
och skogsbruket som var huvudsakliga nä-
ringar för människors överlevnad. 

Nordmarken, som kommunens bygd kall-
las, ingår i de djupa skogsbygderna med 
sina otaliga sjöar och forsar. Det medförde 
att människor förr nyttjade sjösystemen 
för att förflytta sig mellan bosättningarna. 
Det ledde till att många olika dialekter 
skapades på grund av de långa avstånden 
som uppstod. Folktron var fast förankrad 
bland nordmarkingarna och det medförde 
att kristendomen fick ett sent genombrott i 
bygden. Nordmarken var mycket fattigt och 
ständiga fejder mellan Sverige och Norge, 
under danskt styre, ledde till att gränsbyar-
na brändes ner flera gånger. 

Trots det hade bygden en särställning bland 
de högre hierarkierna. Det fanns en huvud-
väg, dagens E18, som gick över riksgränsen, 
vilket blev särskilt betydelsefullt under Karl 
XII:s tid. En av de tre huvudvägarna för 
anfallet mot Norge 1716 – 1718 gick över 
Holmedals socken och Töcksmark. 1900 – 
talens krig har sätt sina spår i Årjängs kom-
mun. I samband med unionsupplösningen 
1905 var det oroligt längs riksgränsen och 
under andra världskriget ställde många 
kommunmedborgare upp för att rädda 
människoliv från de tyska härjningarna.

När Dalslands kanal och järnvägen anlades 
hade det många positiva effekter för År-
jängs kommun. Nya visioner skapades och 
tillgängligheten och framkomligheten till 
och från kommunen ökade. Det märks av 
än idag. Årjängs kommun har en stor ar-
betspendling både till och från kommunen. 
Den största arbetspendlingen går till Norge 
och vice versa. Det har lett till att kommu-
nen har en mycket låg arbetslöshet och spe-
ciellt ungdomsarbetslösheten. 

Årjängs kommun bestod tidigare av nio 
landskommuner (socknar) och år 1952 slogs 
ett flertal av landskommunerna samman. 
Den slutgiltiga sammanslagningen genom-
fördes 1974 och dagens Årjängs kommun 
bildades. 

INTRODUKTION

SNABBFAKTA 2015
Länstillhörighet: Värmlands län
Areal: 1420 kvm 
Befolkningsmängd: 9864 st.
Medelålder: 48 år
Invånare under 18 år: 19,3 %
Antal årsarbetare: 686 st.
Arbetslöshet: ca 6 %
Företagarbetyg: 3,9 av 6
Godkända elever åk 9, grundämnen: 86,5 %

ÅRJÄNGS KOMMUN I REGIONEN
Årjängs kommun är en gränskommun med 
närhet till Oslo och tillhör Värmlands län. 
Kommunen har nationellt hierarkiskt  star-
ka vägar; E18 och riksvägarna 172 och 177. 
E18 är ett riksintresse för kommunikation. 
E18 har tidigare ingått i nätverket TEN – 
T (Trans-European Transport Networks), 
men tidigare iår togs vägen bort på grund 
av för dålig standard. Årjängs kommuns roll 
i regionen gäller främst kommunikation. 
Kommunen har en av de få väglänkar över 
riksgränsen till Oslo och trafiktrycket är 
dagligen för stort för vägarnas kvalitét. Ett 
nationellt åtagande måste ske för att E18 ska 
få en bra standard mellan Karlstad och Oslo. 
Riksvägen 172 och länsvägen 177 med 
länken Arvika – Uddevalla – Göteborg är 
kommunen beroende av. Sjukhuset har varit 
borta sedan länge och det är viktigt att dessa 
vägar har bra framkomlighet och standard 
för att säkerställa människors säkerhet och 
hälsa. Den tyngre trafiken med farligt gods 
har riksvägarna och E18 som primära leder 
och det försämrar framkomligheten dras-
tiskt.
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HÖG LIVSKVALITÉ
Omsorg och service utgår från invånarnas 
förutsättningar och behov samt ger möjlig-
het till livslångt lärande och utveckling. I 
ett öppet samhälle välkomnas alla att delta. 

ETT UTVECKLANDE LEDARSKAP OCH 
NÖJDA MEDARBETARE
En effektiv verksamhet med ett tydligt och 
genomtänkt ledarskap ger goda resultat, 
delaktighet och engagerade medarbetare. 

POSITIVT NÄRINGSKLIMAT
Företagsamheten prioriteras som en viktig 
drivkraft för kommunens utveckling. Kom-
munen bidrar till goda förutsättningar för 
ett mångsidigt och växande näringsliv. 

HÅLLBAR TILLVÄXT
Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt 
som är långsiktigt hållbart, ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. 

ALLMÄNT OM ÖVERSIKTSPLAN
Syftet med en översiktsplan är att kommu-
nen ska forma en långsiktlig utveckling på ett 
hållbart sätt och se helhet, sammanhang och 
fysisk struktur. Översiktsplanen är också ett 
verktyg för att främja en bättre miljö, utfor-
ma enklare vardagsliv och en attraktiv kom-
mun. Den är inte produktionsförberedande 
utan skapar beredskap för mer eller mindre 
oplanerade och oförutsedda förändringsan-
språk. Ett slumpmässigt samhällsbyggande 
kan erbjuda icke önskvärda och leda till 
obalans mellan kommunens olika delar. 

Översiktsplanen styr användandet av mark- 
och vattenområdena i kommunen. Den är 
inte juridiskt bindande utan vägledande i de 
beslut som berör samhällsplanering. Över-
siktplanen är också en överenskommelse 
mellan kommunen och Länsstyrelsen om 
riksintressenas innebörd och dess avgräns-
ning. Översiktsplanens tidshorisont är till 
år 2050. Tidshorisonten valdes utifrån de 
faktorer att Årjängs kommun är en liten 
kommun som kräver ett långsiktligt per-
spektiv vid genomförande av mål och visio-
ner och att kommunalt antagna strategier 
har perspektivet 2050.

Tillväxten som sker kommer inte att häm-
mas än på länge och vägarnas utveckling 
måste hänga på i samma tempo. 

Utöver vägarnas framkomlighet pågår 
det diskussioner som kan ha mycket po-
sitiva effekter för Årjängs kommun. Det 
gäller snabbtåg mellan Oslo och Stock-
holm, eventuellt via Årjängs kommun, 
vilket ses mycket positivt ur arbetspend-
larnas perspektiv. Bra kommunikatio-
ner medför en attraktivisering som i sin 
tur kan leda till ökad inflyttning och att 
människor väljer att bo kvar, vilket skulle 
vara motsatsen till dagens urbanisering.

Övrig samverkan kan läsas om på sida 15. 

ÅRJÄNGS KOMMUNS HÅLLBARHET 
OCH ATTRAKTIVITET 
Den internationella definitionen av hållbar 
utveckling består av tre beståndsdelar; so-
cial hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och 
ekologisk hållbarhet. Dessa tre element till-
sammans med de kommunala målen; hög 
livskvalité, livslångt lärande, positivt nä-
ringsklimat och bra omsorg, och de natio-
nella miljökvalitétsmålen utgör den hållba-
ra utvecklingen i all kommunal planering. 

Målens innebörd är att den hållbara utveck-
lingen ska bestå av välmående kommun-
medborgare, modernitet, effektivitet med 
god service, en växande företagsamhet och 
att människor ska kunna bo och utvecklas 
inom de kommunala gränserna.
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Årjängs kommun ska i översiktsplanen
redovisa:
•	 Grunddragen för den avsedda mark- 

och vattenanvändningen
•	 Hur den bebyggda miljön ska använ-

das och bevaras
•	 Vilken hänsyn som ska tas till allmän-

na intressen och hur kommunen tän-
ker tillgodose riksintressena och miljö-
kvalitetsnormerna

•	 Områden som är intressanta för lands-
bygdsutveckling

PROCESS FÖR FRAMTAGANDE AV 
ÖVERSTIKSPLAN
De steg översiktsplanen måste gå igenom 
är samråd, utställning, antagande och laga 
kraft. När Årjängs kommun utformar över-
siktsplanen ska den samrådas med Länssty-
relsen och övrigt berörda regionala organ. 
Syftet är att förbättra beslutsunderlaget till 
antagandeskedet och det bör ske under upp-
rättandet av översiktsplanen. Figuren över 
planprocessen finns på föregående sida. 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar inte 
samrådstiden för översiktsplanen. Kommu-
nens ambition är att förslaget till översikts-
plan ska vara ute på samråd i en månad, för 
att alla ska få en möjlighet att yttra sig. 

När samrådet har genomförts kommer för-
slaget att omarbetas för att ta tillvara de in-
komna yttrandena. Alla yttranden som har 
inkommit kommer att sammanställas i en 
samrådsredogörelse. 

Förslag till översiktsplan ställs ut för utställ-
ning och enligt PBL ska den vara ute på re-
miss under två månaders tid. 

Efter utställningen kommer kommunen 
sammanställa alla yttrande i ett utlåtan-
de. Även i detta steg kommer förslaget att 
omarbetas för att sedan i nästa steg antas. 
Kräver förslag till översiktsplan drastiska 
förändringar ska den ut på remiss igen för 
att säkerställa att alla får möjlighet att yttra 
sig för de större förändringarna. 

Efter utställning och alla yttranden har 
sammanställts ska Kommunfullmäktige 
anta förslag till översiktsplan. Tre veckor ef-
ter anslaget beslut har förslag till översikts-
plan vunnit laga kraft. 

NYTTAN AV EN ÖVERSIKTSPLAN
I detaljplanering, bygglovsprövning och 
annan tillståndsprövning underlättas arbe-
tet av att kommunen har en översiktsplan. 
I samhällsplaneringen är det viktigt att alla 
ärenden beslutas med kunskap om dess för-
utsättningar och konsekvenser på ett sådant 
sätt att det främjar en önskvärd utveckling 
och en god kommunal helhet. Därför är 
översiktsplanen ett viktigt arbetsverktyg, 
eftersom den påvisar en helhet och inte en-
skilda byggprojekt var för sig. 

En översiktsplan är också ett hjälpmedel för 
andra myndigheter när de ska bedöma om 
olika åtgärder är förenliga med en god och 
önskvärd utveckling.

DETALJPLAN
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg i de-
taljplaneringen. Den påvisar vad mark och 
vattnet ska användas till och vilka faktorer 
som kan påverka planeringen av önskad 
åtgärd. Skillnaden mellan en översiktsplan 
och detaljplan är att detaljplanen är juri-
diskt bindande, bindande vid prövning av 
lov och detaljbestämmande. En detaljplan 
ska redovisa allmänna platser, kvartersmark 
och vattenområden. I Årjängs kommun 
finns det detaljplaner över tätorterna och för 
speciella åtgärder på landsbygden. 

OMRÅDESBESTÄMMELSER
Områdesbestämmelser kan upprättas inom 
begränsade områden där kommunen vill 
reglera huvuddragen för översiktsplanens 
syfte med mark- och vattenanvändningen. 

Även detta samhällsplanerarverktyg är 
juridiskt bindande. Skillnad mellan om-
rådesbestämmelser och detaljplan är att 
områdesbestämmelser saknar obligatoriskt 
innehåll och det finns inga regler över hur 
processen ska genomföras. I Årjängs kom-
mun finns det områdesbestämmelser över 
kyrkomiljöer. 

BYGGLOV
Vid prövning av bygglov utanför detaljpla-
nelagda områden utgår kommunens hand-
läggares bedömningar ifrån den gällande 
översiktsplanens visioner och riktlinjer. 

ÖVRIGA TILLSTÅNDSPRÖVNINGAR
Exempelvis kan översiktsplan vara ett hjäl-
pande verktyg i beslut om miljöfarlig verk-
samhet enligt miljöbalken.

BARNPERSPEKTIVET
FN:s barnkonvention styr barnens och ung-
domarnas rättigheter att ha inflytande och 
delaktighet i den kommunala samhälls-
planeringen, vilket preciseras i artikel 12. 
Under upprättandet av översiktsplanen har 
ungdomar i klass nio varit med och påver-
kat. De har fått fem frågor som är viktiga 
under arbetsprocessen för den nya översikts-
planen och de är:
•	 Vad är bra och dåligt i vår kommun?
•	 Vad krävs det för att du vill bo kvar i 

kommunen? 
•	 Vad vill du göra på din fritid? Finns 

möjligheterna i kommunen att utöva 
aktiviteten?

•	 Vart träffas/möts ni?
•	 Hur vill du bo i framtiden i vår kom-

mun?
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För att kunna utveckla Årjängs kommun 
vidare är det viktigt att barn och ungdomar 
får vara med och påverka. De är trots allt 
kommunens framtid! Deras svar på frågor-
na är en del av det underlagsmaterial som 
har tagits fram till Årjängs kommuns nya 
översiktsplan. 

FOLKHÄLSOMÅLEN
En medveten samhällsplanering tar hänsyn 
till de nationella folkhälsomålen och skapar 
förutsättning för rörelse i vardagen. Sverige 
har 11 målområden och innebörden är att 
skapa förutsättningar för en god hälsa för 
alla. De målområden som är applicerings-
bara inom översiktsplanearbetet är: 

 Mål 1: Delaktighet och inflytan- 
 de i samhället. Detta mål är en  
 av de mest grundläggande sam- 
 hälleliga förutsättningarna för  
 folkhälsan. För att uppnå målet  
 bör det läggas stor vikt att stärka  
 förmågan och möjligheten till 
 social och kulturell delaktighet.

 Mål 3: Trygga och goda 
 uppväxtvillkor. Målet är 
 avgörande för barns och ungdo- 
 mars hälsa och på ett längre tids- 
 perspektiv folkhälsan.

 Mål 5: Sunda och säkra miljöer  
 och produkter. De framtida 
 insatserna ska utgå från de beslu- 
 tade miljökvalitétsmålen och   
 kretsloppsstrategin som inklude- 
 rar även en miljöorienterad pro- 
 duktpolitik.

 Mål 6: En mer hälsofrämjande  
 hälso- och sjukvård. Detta del- 
 mål genomsyrar hela hälso- och  
 sjukvården.
 Hälsoutvecklingen  har en stor  
 betydelse för människor och dess  
 hälsa.

 Mål 9: Ökad fysisk aktivitet.   
 Den fysiska aktiviteten är en 
 förutsättning för en god hälsout- 
 veckling. Målet är att samhällets  
 insatser ska utformas på ett 
 sådant sätt att det ger förutsätt- 
 ningar för hela befolkningen. 

 Mål 10: Goda matvanor och säk- 
 ra livsmedel. Detta är en förut- 
 sättning för en god hälsoutveck- 
 ling. 

TILLHÖRANDE BILAGOR
De tillhörande dokumenten till översikts-
planen är LIS – utredningen, Värdefulla na-
turområden i Årjängs kommun och Vind-
kraftsplan. 

UTREDNING OM 
LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGEN(LIS)
Det är 36 stycken områden som ingår i ut-
redningen. För att välja ut dessa områden 
har följande kriterier varit att: 
•	 bidra till ökat underlag för service
•	 nyttja den befintliga infrastrukturen
•	 inte för stora avstånd till tätorterna och 

byarna med grundläggande service
•	 inte etablera LIS – områden med bo-

stadsändamål i områden det finns 
verksamheter med vildmarksturism

•	 områdena ska vara förenliga med 
strandskyddets syften

LIS – utredningen är bilaga 1. Det är en del 
av översiktsplanen enligt PBL kap 3 § 5. 

VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN I 
ÅRJÄNGS KOMMUN
I denna utredning är majoriteten av de 
skyddade områdena i kommunen redo-
visad. Den beskriver varför områdena är 
skyddade, vilka värden det finns och hur 
flora och faunan ser ut. Dokumentet är en 
del av kommunens visionstänk att främja 
de värden som finns i naturen runtomkring 
oss. Delar av utredningen används i avsnit-
tet Natur på sida 23. Läs hela sammanställ-
ningen i bilaga 2. 

VINDKRAFTPLAN
Till den gällande översiktsplanen finns ett 
tematiskt tillägg angående vindkraft. Det 
tematiska tillägget gäller även för denna 
översiktsplan. Kort information finns under 
avsnittet energi. Vindkraftplanen i sin hel-
het finns på kommunens hemsida. 

LÄSANVISNING
Översiktsplanehandlingarna består av detta 
dokument som är förslag till översiktsplan, 
en miljökonsekvensbeskrivning, mark- och 
vattenanvändningskarta och de två bila-
gorna Värdefulla naturområden i Årjängs 
kommun och utredningen om landsbygds-
utveckling i strandnära lägen.

I översiktsplanehandlingarna uppkommer 
det fackmässiga ord och förkortningar. 
Nedan finns förtydliganden:

PBL  Plan- och bygglagen 
MB  Miljöbalken 
KML  Kulturminneslagen 
LIS  Landsbygdsutveckling  
  i strandnära lägen 
MIFO  Metodiken för invente-
  ring av förorenade  
  områden 
Allmänna  Finns i former av 
intressen  befintliga intressen 
  såsom naturvärden,   
  kulturvärden och 
  resurser för 
  exploatering av områ- 
  den.
Enskilda  Privatpersoners 
intressen  intressen
TEN-T  Trans-European Tran-
  sport Networks
RAKEL-  Ett radiosystem som 
NÖDNETT räddningstjänsten an- 
  vänder sig utav
MKB  Miljökonsekvensbe-  
  skrivning
Nätägare  Äger ledningar och el 
  nät. Exempelvis Va-
  ttenfall och Fortum
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På gränsen beskriver det faktum att hela kom-
munen påverkas av gränshandeln, inte enbart 
specifika områden. Kapitlet påvisar även be-
tydelsen att ha bra kommunikationer, ett gott 
företagarklimat, samverkan med övriga kom-
muner och en stabil inflyttning, vilket resulte-
rar i en attraktiv kommun. 

KOMMUNENS GRÄNSUTVECKLING
Årjängs kommun har ett unikt läge med 
riksgräns mot Norge och en yttre EU- 
gräns. Norges huvudstad ligger i princip 
inom pendlingsavstånd, och ett stort antal 
människor lockas över gränsen för att arbe-
ta, handla, turista eller bosätta sig.  Under 
de senaste tio åren har en snabb expansion 
inom kommunen skett. Det har anlagts sto-
ra handels- och industriområden, ett fler-
tal koncentrationer av norska bostads- och 
fritidshus har uppstått, verksamheter på 
landsbygden har utvecklats och avvecklats 
och arbetspendlingen över riksgränsen har 
ökat. Dessa faktorer har medfört förmågor 
att tänka utanför boxen för att utforma en 
attraktiv och möjligheternas kommun. 

Utvecklingspotentialen för verksamheterna 
är god och gränsutvecklingen med den ex-
pansion som sker än idag medför möjlighe-
ter till ytterligare utvecklingar. Norgehan-
deln bidrar också till ökad sysselsättning 
inom kommunen. Därför är det viktigt att 
Norgehandeln stärks och utvecklas vidare 
genom bra infrastruktur, ökade planerings-
åtgärder och attraktiv företagandemiljö.

Norge är betydelsefullt ur ett arbetspend-
lande perspektiv och därför är bra förbin-
delser viktiga. Såväl ur kommunens per-
spektiv såsom arbetspendlarna för att kunna 
uppnå de nationella miljökvalitétsnormerna 
och miljömålen är hållbara alternativ för 
arbetspendlingsangelägna.

Bland dessa diskuteras en busslinje över 
riksgränsen och anläggandet av snabbtåg 
mellan Oslo och Stockholm, via Årjängs 
kommun.

PÅ GRÄNSEN

Det krävs en fortsatt stabil inflyttning för 
att ge underlag till goda servicemöjligheter 
över hela kommunen. 

GRÄNSUTVECKLING UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Gränsutvecklingen är en viktig del för År-
jängs kommun och ska förvaltas med ett 
visionärt tänkande och attraktion. Det egna 
företagandet är en viktig del och det bör få 
ges möjlighet att utvecklas. Därför bör det 
upprättas planbuffert för att kunna anläg-
ga verksamheter i lämpliga områden. Det 
skulle leda till en förenkling och snabbare 
handläggning vid större åtgärder. 

För att göra landsbygden attraktivare bör 
det upprättas en landsbygdsstrategi för att 
tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att 
kunna öka inflyttningen, attraktiviteten 
och skapa ett större underlag och förtätning 
för att kunna behålla och utveckla den be-
fintliga servicen och även nya serviceetable-

Hela Årjängs kommun påverkas positivt 
av gränsen och dess möjligheter. Trots det 
måste många av de större etableringarna lo-
kaliseras i tätorterna Årjäng och Töcksfors 
för att kunna nå en god samhällsekonomisk 
och samhällplaneringsmässig status. Eget 
företagande är stort, cirka 40 % av kom-
munmedborgarna är engagerade. 

I och med gränsutvecklingen har det upp-
stått ett flertal koncentrationer av sommar-
stugor i de västra delarna av kommunen. 
Det medför många positiva aspekter då äld-
re hus rustas upp och nya hus byggs, vilket 
ger en levande landsbygd. Fritidsboende ger 
dock inte samma förutsättningar för perma-
nent service och samhällstjänster som fast-
boende, vilket har inneburit en strukturför-
ändring där inriktningen allt mer kommit 
att tillgodose besöksnäring och tillfälligt 
boende. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Upprätta planbuffert för större åtgär-

der i lämpliga områden
•	 Arbeta med miljövänliga alternativ
•	 Utforma en landsbygdsstrategi för 

ökad attraktivitet
•	 Skapa underlag för god servicestan-

dard inom kommunen
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BEREDSKAPSFRÅGOR
Alla Värmlands läns kommuner har ett ge-
mensamt arbete i frågor rörande beredskap, 
som exempelvis räddning i nödlägen, före-
bygga skogsbränder, gemensamma gräns-
frågor, RAKEL – NÖDNETT och utlarm-
ning.

MILJÖFRÅGOR
Årjängs kommun har angående miljöfrågor 
ett brett samarbete bland annat med Vat-
tenvårdsförbundet, Vattenrådet, Miljösam-
verkan, Eda kommun i frågor rörande häl-
soskyddstillsyn, livsmedelskontroll, utbyte 
av tjänster och kalkning.

POLITISKA SAMARBETSARENOR
Utöver tjänstemannaarenor har År-
jängs kommun även arenor för enbart 
politiskt arbete. Arbetsgrupperna är 
Hjälpmedelsnämnden, Överförmyndar-
nämnden, drogarbete i Värmland    och 
Gränskommitté Värmland – Östfold. 

ÖVRIGT
Årjängs kommun är medlem i den ekono-
miska föreningen Kommuninvest och Regi-
on Värmland. 

KOMMUNÖVERSKRIDANDE 
SAMARBETEN
Årjängs kommun har samarbete med när-
liggande kommuner, län och grannlandet 
Norge för att kunna uppnå de kommunala, 
regionala och nationella målen. 

De samarbeten som sker är inom 
områdena:
•	 Natur- och kulturvärden
•	 Kollektivtrafik
•	 Kommunala tjänster
•	 Vård, omsorg och hälsa
•	 Beredskapsfrågor
•	 Miljöfrågor
•	 Övrigt

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Årjängs kommun har samarbeten med Säff-
le, Arvika och Eda kommun angående na-
turreservatet Glaskogen, som är Värmlands 
största och mest bevarandesvärda område. 
Övriga samarbeten inom natur och kultur 
är med Regionförbundet och DVVJ med 
Mellerud och Bengtsfors kommun. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Värmlands läns kommuner har gått ihop för 
att eftersträva en god kollektivtrafik inom 
länet via Värmlandstrafik. 

KOMMUNALA TJÄNSTER
För att upprätthålla en god kommunal ser-
vice delar Årjängs kommun tjänster med 
ett flertal kommuner i Västra Götalands 
län och Värmlands län. Årjängs kommun 
har tillsammans med Säffle kommun en ge-
mensam IT – chef och med Dals – Ed kom-
mun en gemensam Räddningschef i bered-
skap. Kommunen har också en gemensam 
nämnd med alla värmländska kommunerna 
för drift och service i Värmland, en över-
förmyndarmyndighet med Säffle, Åmål och 
Bengtsfors kommun och gemensam växel-
lösning med Säffle, Åmål, Mellerud, Dals 
– Ed, Bengtsfors och Färjelanda kommun. 

VÅRD, OMSORG OCH HÄLSA
Årjängs kommun har som kommunalt mål 
att kommunmedborgarna ska kunna vistas 
och bo tryggt inom kommunens gränser. 
Därför har Årjängs kommun ett samarbete 
med Värmlands läns vårdförbund, hjälpme-
delsnämnden och ett flertal nätverk för att 
möjliggöra målet. 

KOMMUNÖVERSKRIDANDE 
SAMARBETEN UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
För områden som ska planeras med en di-
rekt och/eller influerande påverkan ska tidi-
ga samråd ske med de berörda. 

Foto: Bruno Sjöqvist

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Utöka kontakten och samarbetet till 

Norge och grannkommuner
•	 Samråda i ett tidigt skede
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KOMMUNAL UTVECKLING

Kommunal utveckling beskriver de vikti-
ga samhällsfunktionerna för kommunens 
attraktion och de areella näringarna som är 
en stor del av kommunmedborgarnas livsstil 
och överlevnad. 

TÄTORTSUTVECKLING

Det kräver i sin tur bra strategisk planering 
från kommunen och berörda myndigheter 
för att möjliggöra goda förutsättningar för 
att tätorterna ska vara välfungerande och 
tilltalande. Utöver det finns det faktorer 
som möjliggör för attraktivitet och för kom-
munens egen del är dessa parametrar viktiga 
i framtida utveckling: 
•	 Närhet till grön- och rekreationsom-

råde
•	 Prioritera gång och cykel
•	 Trygghet
•	 Valmöjligheter bland boendeformer
•	 Blanda samhällsfunktioner
•	 Nyttja tätorternas kvalitéer och för-

stärka dem
•	 Tillgängliga för alla
•	 Skapa mötesplatser för alla åldrar

För att möjliggöra utveckling av tätorter-
na krävs det god markberedskap och bra 
beslutsmaterial som gör det möjligt för nä-
ringslivet och bostadsbyggande att utveck-
las i lämpliga områden. 

Det fordrar att kommunen har kontinuerlig 
översyn av områden som kan tänkas vara 
kvalificerade. I det skedet är det viktigt att 
ta fram områdenas kvalitéer och förstärka 
dem via nya former, exempelvis genom ge-
staltning och att ta vara på de allmänna och 
enskilda intressena. Val av boendeformer är 
grundläggande för att attrahera människor 
som vill ha ett annat sorts boende. Det ska 
finnas ett bra utbud av flerbostäder, parhus, 
radhus och friliggande villor med olika 
ägandeformer. Vid utveckling av tätorterna 
är det betydelsefullt att de olika samhälls-
funktionerna blandas med varandra för att 
möjliggöra liv och rörelse dygnet runt, vil-
ket i sin tur säkerställer en ökad trygghet. 

Utöver blandning av samhällsfunktioner är 
attraktiva utemiljöer, gestaltning av områ-
den, mötesplatser och närhet till stråk som 
möjliggör för övriga färdmedel än motor-
drivna sätt att göra tätorterna mer levande. 

Definition av en tätort är ett tätbebyggt 
område med minst 200 invånare, avstån-
det mellan byggnaderna är mindre än 200 
meter och andelen fritidshus understiger 50 
%. I enlighet med denna definition är tätor-
terna i kommunen Årjäng och Töcksfors, se 
karta på nästkommande sida.

I tätorterna finns kommunens viktigaste 
noder såsom offentlig och kommersiell ser-
vice; handel, sjukvård, hårvård, idrottsan-
läggningar, restauranger, industrier, rese-
centrum, bibliotek, skolor och så vidare. 
E18 går igenom båda tätorterna och det 
möjliggör för företagsetableringar av alla 
storlekar och arbetspendling till och från 
kommunen. Tätorterna kan erbjuda val-
möjligheter till boende i naturnära lägen, 
såsom friliggande villa, parhus, radhus och 
flerbostäder av olika ägandeformer. Rekrea-
tion är en viktig del för kommunmedborg-
arna och i tätorterna utvecklas stråk som är 
tillgängliga för alla oavsett behov.

Under 10 års tid har det skett en stark ut-
veckling i tätorterna och det finns inga indi-
kationer att de kommer att hämmas under 
en längre tid framöver. 
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Bevarande av befintlig service på landsbyg-
den är viktigt för de boende, eftersom det 
skapar naturliga mötesplatser och ökad 
trygghetskänsla. Kommunen vill inspirera 
och möjliggöra för vidare utveckling, efter-
som det krävs goda utvecklingsmöjligheter 
för service att utforma en attraktiv lands-
bygd. 

Att möjliggöra för attraktiva boendemiljöer 
är betydelsefullt för att öka inflyttningen 
till landsbygden. 

Källa: SCB

Mötesplatser är angeläget för att skapa en 
god och trevlig atmosfär. Kommunmed-
borgarna ska känna sig lika varmt välkomna 
i tätorterna som turisterna. Det ska kännas 
tryggt och samtliga platser ska vara tillgäng-
liga och funktionella för alla.

Det pågår ett arbete att främja gång och 
cykeltrafik i tätorterna och skälet till det 
är att minska bilanvändandet. Kommunen 
vill skapa ett samhälle som är miljömässigt 
hållbart och som kan förbättra människors 
livskvalité och folkhälsa. I det arbetet ingår 
även att förenkla förbindelsen med grön- 
och rekreationsområden, trots att kommun-
medborgarna har det runt husknuten. Nytt-
jandet av naturen och rekreationsområdena 
måste bli bättre, men områdena ska inte 
vara enformiga utan vara multifunktionella.

TÄTORTSUTVECKLING UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid utveckling av tätorterna är det angeläget 
att de parametrar som kommunen har tagit 
fram som viktiga för framtida utvecklingar 
tas med från början i planeringen och att 
lämpliga områden som är utvecklingsbara 
utreds vidare. Det görs lämpligast med för-
djupad översiktsplan för respektive tätort.

För att attrahera företag, besökare och 
kommunmedborgare ska det finnas en god 
markberedskap som möjliggör för snabb 
byggnation vid önskemål från exploatörer. 
Det finns planlagda områden för bostäder, 
men trots det finns det efterfrågan på fastig-
heter för andra former av bostäder och övri-
ga verksamheter.

LANDSBYGDSUTVECKLING
Årjängs kommun är en landsbygdskommun 
med många möjligheter och framtidsvi-
sioner. Landsbygden i Årjängs kommun 
är speciell med de unika möjligheter som 
finns; invånarna kan välja vart de vill bo 
och trots det har de närhet till natur, tätort, 
storstad, kultur, handel, fritid, kulturmiljö-
er och friluftsliv. Det möjliggör unika möj-
ligheter att utforma attraktiva miljöer att bo 
och verka i. För kommunen är det viktigt 
att de boende på landsbygden har samma 
möjligheter att utvecklas som de i tätorter-
na. I och med fiberutbyggnaden som sker i 
dagsläget kommer alla invånare få samma 
tillgång till informationsteknik. EU och 
riksdagen tycker att det är viktigt att bevara 
landsbygden och därför finns Landsbygds-
programmet som innehåller satsningar i 
form av stöd och ersättning för att kunna 
utveckla landsbygden. I Årjängs kommun 
är uppdelningen av företagandet 50 % på 
landsbygden och 50 % i tätorterna, vilket 
är mycket ovanligt. Det skapar stark attrak-
tivitet att kunna etablera verksamheter över 
hela kommunen och inte enbart i tätorterna. 

De areella näringarna är stora i kommunen 
och en del av landsbygdens utveckling gäl-
lande öppna landskap, bevarande av kultur- 
och skogsmiljöer och möjliggörande för lo-
kal produktion. Dessa faktorer tillsammans 
med att bidra till en global hållbar utveck-
ling är viktiga delar för att skapa en attrak-
tiv landsbygd och bibehålla den biologiska 
mångfalden och landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion. Det har med-
fört att regeringen har beslutat att varje län 
ska ha ett regionalt serviceprogram som ska 
bidra till en positiv utveckling på landsbyg-
den. Det innebär att det ska pekas ut sats-
ningar på servicepunkter utifrån regionala 
förutsättningar och lokala behov. Det ska 
medföra en bättre beredskap, beslutsunder-
lag och hållbar utveckling inför framtiden.

Foto: Emmy Svendby Albinsson

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Upprätta fördjupade översiktsplaner 

för tätorterna
•	 Tätorterna ska vara miljömässigt 

hållbara
•	 Ta vara på tätorternas kvalitéer och 

förstärka dem
•	 Framställa god markberedskap för 

tätorternas framtida utveckling
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Kommunen består av vattenmiljöer 
(ca 14, 7 %), bevarandesvärda kultur- och 
skogsmiljöer och kuperad terräng och det 
utgör möjligheter att utforma spännande 
och variationsrika miljöer. Det ger också 
möjlighet att integrera de unika värdena 
med bebyggelse och kunna bevara dem 
till framtida generationer. Det leder till en 
landsbygd med ett hållbart tankesätt. 

Tillgängligheten på landsbygden är viktig 
för ett miljövänligare sätt att ta sig fram. 
Det är betydelsefullt för kommunen att 
gång- och cykeltrafiken främjas och att det 
möjliggörs stråk mellan småorterna och tät-
orterna och dess bostads- och verksamhets-
områden. Det medför en bättre samman-
hållen landsbygd. 

Landsbygden är en stor del av besöksnäring-
en. Här finns möjligheter för fiske, vand-
ring, båtliv, camping, bad, jakt och skidåk-
ning för att nämna några. Besöksnäringen 
medför en ökad möjlighet för service för de 
permanentboende, vilket är positivt.

LANDSBYGDSUTVECKLING UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
För att möjliggöra en positiv utveckling av 
landsbygden krävs det god planering som 
skapar variationsrika och spännande miljö-
er och parallellt integrerar de unika värden 
som finns. 

Att ta vara på värdena medför också att 
framtida generationer får nytta av dem på 
ett värdefullt sätt. För att skapa ytterligare 
attraktivitet bör det finnas alternativa och 
miljövänliga sätt att ta sig fram säkert på 
landsbygden. 

NÄRINGSLIV OCH SERVICE
Årjängs kommun har en stark tradition av 
företagande och över 40 % av invånarna 
har ett eget företag eller är engagerade i ett. 
Styrkan är möjligheten att utvecklas och att 
små- och storskaliga företag kan etablera sig. 

Ett flertal av företagen kommer från Nor-
ge och ser möjligheter att starta upp en 
verksamhet i en kommun som ingår i EU. 
Det positiva är att företagen inte fokuserar 
främst på tätorterna utan finns utspridda 
i hela kommunen, vilket är attraktivt för 
framtida etableringar. Sysselsättningen är 
riktigt god i jämförelse med övriga kom-
muner i samma storlek som Årjängs kom-
mun. Arbetslösheten är låg, speciellt ung-
domslösheten, och det beror till stor del 
på sysselsättningens tre stabiliserade ben; 
tjänster, handel och tillverkning. Stor del av 
invånarna arbetspendlar även till Norge och 
grannkommuner. 

Den större delen av den kommersiella ser-
vicen är uppdelad mellan tätorterna Årjäng 
och Töcksfors. Idag genererar kommunens 
gränshandel 1,5 miljoner handelsturister 
årligen och det är viktigt att Norgehandeln 
får utvecklas vidare på ett ansvarsfullt sätt.

Närhet till näringsliv och service skapar 
positiva effekter ur andra aspekter. När-
heten skapar trygghet för de boende i dess 
omgivning oavsett ålder. På landsbygden 
bidrar etableringsområdet till naturli-
ga mötesplatser, vilket i sin tur skapar 
attraktivitet och ökad sammanhållning på 
bygden. 

NÄRINGSLIV OCH SERVICE UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
För att möjliggöra för utveckling av nä-
ringsverksamheter och snabb handläggning 
krävs det markberedskap av lämpliga områ-
den. 

På landsbygden är det viktigt för attraktio-
nen och känslan av trygghet att service och 
näringslivet placeras i närheten av bebyggel-
sen för att möjliggöra naturliga mötesplatser 
för boende och gäster. 

FRITID, FRILUFTSLIV, KULTUR OCH 
KULTURMILJÖ
Årjängs kommun har ett rikt fritid- och 
kulturliv med inslag av ett stort friluftslivs-
intresse och många kulturmiljöområden. 
Föreningslivet är framstående och kommu-
nen är positiv till utveckling av befintliga 
och nya föreningar. Årjängs kommun har 
många vackra inslag och naturen, frilufts-
livet och kulturmiljöerna är tre av dem. 
Många kommunmedborgare använder sig 
av dem som rekreation och resurs och am-
bitionen är att det ska finnas en naturlig ba-
lans mellan dessa ting, samtidigt att de ska 
bevaras till framtida generationer. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Öka inflyttningen 
•	 Möjliggöra förutsättningar att bygga 

bostäder och etablera företag 
•	 Utreda tillgänglighetsfrågan i en 

kommunal cykelplan

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Skapa markberedskap för näringsliv 

och service
•	 Möjliggöra för attraktiva lägen
•	 Underlätta för mellankommunal och 

internationell arbetspendling
•	 Arbeta för att utveckla befintlig och 

ny service på landsbygden
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Kulturlivet är populärt och årligen arrang-
eras det evenemang av bra kvalité. Många 
av de svenska stjärnorna kommer hit och 
förgyller medborgarnas tillvaro. 

FRITID OCH FRILUFTSLIV
I Årjängs kommun är att naturen lättill-
gängligt oavsett om det är i tätorten eller på 
landsbygden. Det medför att de aktiviteter 
som brukar vara svårtillkomliga är i Årjängs 
kommun lättillgängliga för alla. Många ak-
tiviteter är populära och några av dem är 
båtlivet, jakten, fisket, föreningslivet och de 
enskilda träningsformerna. 

Årjängs kommun har stora besöksvärda 
naturområden. Några av dessa är samman-
ställda i bilaga 2, Värdefulla naturområden 
i Årjängs kommun. Det finns utstakade 
vandrings- och pilgrimsleder som sträcker 
sig flera mil och det möjliggör för dagstu-
rer och längre vandringsturer med historisk 
prägel och goda övernattningsmöjligheter 
längs vandringslederna och i tätorterna. 
Jakt och fiske är betydelsefullt och är en 
del av friluftslivet och rekreationen, vilket 
märks under oktober månad när det är älg-
jaktstider. Då har skolorna lov och många 
vuxna har semester, men det är inte enbart 
en väsentlig fritidsverksamhet utan även ett 
turistiskt. Insjöfisket och jakten i övrigt har 
blivit allt mer populärt och viltvårdsturis-
men har i och med det ökat, vilket är myck-
et gynnsamt.

Många områden har stora kulturhistoriska 
värden; kyrkomiljöer, kulturmärkta bygg-
nader och naturområden. Idag finns det ing-
et kommunalt antaget kulturmiljöprogram 
som beskriver värdena, men ambitionen och 
visionen är att det ska upprättas ett program 
för att säkerställa de kulturvärden som finns. 
Områdesbestämmelser är en juridisk hand-
ling som kan reglera en del av kulturmiljöer-
na. I kommunen är det enbart kyrkomiljöer 
som är reglerade via detta planeringsverk-
tyg. Utöver detta finns det skansar som 
är av ett militärhistoriskt värde. De finns 
bland annat i Skålerud, Orrtjärn och Grun-
nerud och en sätervall i Karlanda socknen. 

I och med att intresset för båtlivet ökar och 
att allt fler turister kommer via sjösystemen 
har ett flertal båt- och gästhamnar gjorts 
lättillgängligare och renoverats. Båt- och 
gästhamnar finns i Årjäng, Töcksfors, Len-
nartsfors, Sillerud och Östervallskog. 

Det finns 10 kommunala badplatser och de 
finns i Svensbyn, Östra Näs, Blomma, Len-
nartsfors, Holmedals sjön, Västra Fågelvik, 
Silvergruvan i Töcksfors, Östervallskog och 
Högsjön. Idag är inte alla tillgänglighets-
anpassade, men målet är att de ska bli det 
inom en snar framtid. 

Idrottsanläggningar är viktiga för barn och 
ungdomar. Det finns ett flertal idrottsplat-
ser och de är lokaliserade i Årjäng, Töcks-
fors, Östervallskog, Karlanda, Holmedal, 
Lennartsfors, Blomskog och Sillerud. 
Idrottsplatserna är främst för fotboll, men 
det finns möjligheter för friidrott. Det finns 
sport- och gymnastikhallar. I dessa lokaler 
finns det föreningar som utövar karate, vol-
leyboll, fotboll, boxning, tennis och inne-
bandy. 

Övriga fritidsanläggningar som finns inom 
kommunen är golfbana, övriga träningsan-
läggningar, slalombacke och motionsspår.

KULTUR OCH KULTURMILJÖ
Årjängs kommun har ett rikt kulturliv och 
det förekommer kontinuerligt kulturar-
rangemang under hela året.

Årjängs kommun satsar på offentlig ut-
smyckning, vilket har resulterat i skulp-
turpromenaden i Årjäng. Den går från 
centrum till Kyrkeruds folkhögskola. Ytter-
ligare investeringar kommer att ske för att 
skapa variation och spänning i de offentliga 
rummen.

FRITID, FRILUFTSLIV, KULTUR OCH 
KULTURMILJÖ UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Alla aktiviteter ska vara tillgängligt och 
anpassade för samtliga oavsett ålder, behov 
och lokalisation. Friluftslivet ska ges möjlig-
het att utvecklas och samhällsplaneringen 
ska inte begränsa möjligheterna för jakt och 
fiske eller till de offentliga utsmyckningarna 
som sker i tätorterna. Det är viktigt att en 
utredning över kommunens kulturvärden 
genomförs. En bättre integration i verk-
samhetsområdena krävs för att säkerställa 
kulturvärdena som finns i tätorterna och 
på landsbygden. Det medför en attraktivare 
miljö för människor och djur. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Upprätta kulturmiljöprogram för 

Årjängs kommun
•	 Möjliggöra för en god folkhälsa
•	 Marknadsföra sig som en friluftskom-

mun
•	 Arbeta aktivt med friluftslivet för att 

skapa en balans mellan resurs och 
rekreation

•	 Stödja entreprenörskapet inom 
friluftslivet

•	 Stödja det rika föreningslivet i dess 
arbete med integration
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BARN OCH UTBILDNING
I Årjängs kommun genomförs det stora 
satsningar för att utveckla skolverksam-
heten in i framtiden; en ny högstadieskola 
och förskola i Årjäng och stora investeringar 
av låg- och mellanstadieskolorna i Årjäng 
och Töcksfors. Idag finns det sammanlagt 
sju kommunala skolor (sex st. förskoleklass 
– åk 6 och en st. förskoleklass – åk 9) och en 
friskola (förskoleklass – åk 6), ett familje-
daghem, en folkhögskola, en gymnasieskola 
samt sju stycken barnomsorg där två av dem 
är kooperativt ägda. 

Totalt är det knappt 1000 skolbarn och 
70 % av dessa har skolskjuts. Eleverna be-
står av 20 olika nationaliteter. 

Gymnasieskolan ÅGY har ungdoms- och 
vuxenverksamhet med fyra valbara program 
och SFI. De valbara programmen är:
•	 Fordontekniska programmet med 

inriktning personbil
•	 El- och energiprogrammet med inrikt-

ning elteknik
•	 Samhällsvetenskapliga programmet 

med inriktning beetendevetenskap
•	 Vård- och omsorgsprogrammet

Kyrkeruds folkhögskolan drivs av Region 
Värmland och har en estetisk profil som 
präglar ämnesinnehåll och arbetsmetoder.

BARN OCH UTBILDNING UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
För att utveckla skolverksamheterna är det 
viktigt att omgivning och miljö är optimala 
för skolans funktion. Det ska finnas möjlig-
het att använda kommunens rekreations- 
och friluftsområden på ett lärorikt och lät-
tillgängligt sätt med möjlighet till lek och 
rörelse. Skolverksamheterna ska också vara 
anpassade för allas behov och kännas trygg.  

Lokalisation för skolverksamheter är bety-
delsefulla för att möjliggöra säkra och tryg-
ga transportförbindelser. Barn, ungdomar 
och föräldrar ska via gång- eller cykelbana 
kunna ta sig säkert till och från skolan. I 
planeringen för skolverksamheter i tätor-
terna ska det underlättas för fotgängare och 
cykeltrafikanter. Bilfria zoner ska finnas.

Foto: Barn och utbildning

VÅRD OCH OMSORG
Det nationella målet säger att alla ska ha 
rätt till ett tryggt boende och därför är det 
viktigtmed en långsiktlig planering. Kom-
munfullmäktige har antagit målet att alla 
kommunmedborgare ska leva och verka 
tryggt och säkert inom kommunens admi-
nistrativa gränser. Alla ska erbjudas en bra, 
trygg och värdig vård och omsorg.  

Åldersstrukturen förändras och med det föl-
jer andra behov. Årjängs kommun har goda 
resurser när det gäller antal platser inom 
vård och omsorg än vad andra kommuner i 
samma storlek har. Det finns två LSS – och 
äldreboende med sammanlagt 149 platser 
uppdelade på Solgården i Töcksfors och 
Kvarnåsen i Årjäng och två

stycken vårdcentraler varav en är privatägd. 

Det är viktigt att den enskilde kan leva ett 
självständigt liv och ha inflytande över sin 
vardag. Det finns efterfrågan av olika boen-
dealternativ för de äldre. Många vill bo i lä-
genheter som är anpassade och Gärdesvägen 
i Årjäng är ett bra exempel. Bostadsområdet 
är centralt beläget med goda service- och re-
kreationsmöjligheter.

VÅRD OCH OMSORG UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
En utveckling av vård och omsorg kräver 
att säkra och trygga miljöer utformas som 
är anpassade efter allas behov. Utemiljön är 
lika viktig som innemiljön och därför är det 
betydelsefullt med närhet till service och re-
kreationsområde. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänstens arbete regleras via de 
nationellt antagna säkerhetsmålen. Inne-
börden är att skydda människors liv och 
hälsa, egendom och miljö mot olyckor där 
de karaktäriseras av hög tillgänglighet och 
god insatsförmåga. Det finns även kommu-
nala säkerhetsmål antagna. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Skapa goda skolmiljöer som passar för 

skolverksamheten
•	 Arbeta för mångfald, acceptans och 

öppenhet
•	 Säkra gång-, cykel- och transport-

vägar till och från skolan
•	 I tätorterna minska bilanvändandet 

till skolverksamheterna
•	 Främja en ökad fysisk aktivitet bland 

unga för att främja den nationella 
folkhälsan

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Ha en långsiktlig planering på lokal-

behovet inom vård och omsorg
•	 Underlätta samarbetet med alla aktö-

rer där individen sätts i centrum
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Det har möjliggjort lokal kännedom över 
vilka områden som är speciella och bevaran-
devärda. De vanligaste biotoperna är lövrika 
barnaturskogar, bergbranter och sumpsko-
gar. I Årjängs kommun finns det också ett 
flertal naturreservat och de är Glaskogen, 
Deletjänsåsen, Bergvattsdalen, Bryngelsda-
len, Brännan, Kesebotten, Ulvsjömyrarna, 
Fjornshöjden, Håltebyns brandfält, Flat-
mossen, Låssbyn, Tegen, Gatefjällsbranten, 
Falldalen och Järnskogsfallet, se karta på 
sida 26. 

Under inventeringarna har det framkommit 
att det finns 143 stycken rödlistade arter. 
De rödlistade arterna är bland annat vitryg-
gig hackspett, äkta stormhatt, lavarna gyt-
terlav, ärrlav och trådöga samt flodkräfta.

Ett flertal av vattenmiljöerna är påverkade 
av flottledsrensningar, dammar, kraftstatio-
ner och rester från gamla kvarnar och sågar. 
Det finns ett fåtal vattendrag kvar som är 
oreglerade. 

Årjängs kommun utför ett målmedvetet ar-
bete med att bevara den biologiska mång-
falden och arbetar kontinuerligt med na-
turvård av de kulturvärden som finns. Det 
är viktigt att naturområdena med bland 
annat kulturvärden är tillgängliga för alla, 
eftersom det medför en förhöjd livskvalité, 
upplevelse och attraktion. Naturområdena 
behöver inte vara enbart i skogsområden på 
landsbygden utan även i tätorterna, integre-
rade bland bebyggelsen. Naturen är en vik-
tig inkomstkälla och utkomstmöjlighet för 
kommunen och dess invånare. 

NATUR UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Naturen är en viktig del för människor 
och dess möjlighet till en ökad livskvalité. 
Tillgängligheten och närheten är essentiel-
la beståndsdelar som enkelt förgyller en 
människas tillvaro. Natur kan finnas i park-
områden, elljusspår, lekparker, längs gator, 
på badstränder, i skogen och så vidare. 

Naturvård och den biologiska mångfalden 
är viktig att bevara och skydda från skadli-
ga ingrepp som kan påverka dess värde. I de 
nationella målen poängteras det att explo-
ateringar ska varsamt anläggas och gynna 
miljön som påverkas. Årjängs kommun har 
samma inställning. 

AREELLA NÄRINGAR
I de areella näringarna ingår jordbruk, ren-
näring, skogsbruk och fiske. För att kunna 
bevara de höga kultur- och naturvärdena 
och ge en långsiktlig god avkastning för 
framtida utvecklingar har de areella näring-
arna en stor nationell betydelse. Årjängs 
kommun har de areella näringarna skogs- 
och jordbruk.

SKOGSBRUK
Enligt nationella riktlinjer ska det ratio-
nella skogsbruket skyddas från försvårande 
åtgärder och det innebär att resurserna ska 
brukas förebyggande och den biologiska 
mångfalden bevaras. Kommunens skogar 
präglas av sjöar och sprickdalar, vilket har 
medfört att några områden är svårbrukade. 
De dominerade trädslagen är gran och tall 
med inslag av björk, asp och al. 

Den totala skogsarealen i kommunen är 
144 000 hektar och 108 000 hektar är 
produktiv skogsmark. Av skogsmarken 
är mellan 85 – 87 % privatägd och utav 
dem bor 25 % utom kommunens admi-
nistrativa gränser. Årjängs kommun som 
organisation äger 420 hektar. Kommunen 
arbetar för ett hållbart skogsbruk och där-
för har det genomförts en skogscertifiering. 

Skogen är en viktig del för kommunen och 
dess invånare. För Årjängs kommun med-
följer skogen inte bara arbetstillfällen, till-
växt och bra avkastning utan även chans till 
rekreation, ökad livskvalitét och attraktiva 
boendemiljöer. 

Foto: Anette Holmqvist

I Årjängs kommun finns det två deltidssta-
tioner som är lokaliserade till tätorterna. De 
insatstider som Räddningstjänsten har att 
rätta sig efter är 10 min i tätorterna och 10 
– 20 min samt 20 min och längre på lands-
bygden. Karta över insatstiderna finns på 
sida 25.

Övriga arbetsuppgifter är att bedriva före-
byggande verksamheter via tillsyn, utbilda 
och informera om brandsäkerhet, krishan-
tering, civilt försvar, IVPA larm och vid be-
hov hjälpa polisen.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid utveckling av områden bör säkerhets-
aspekten tas upp i ett tidigt stadium för att 
säkerställa människors hälsa och säkerhet. 
Åtgärder som kräver vissa restriktioner bör 
inte lokaliseras i närheten av områden som 
har mycket liv och rörelse.

NATUR
Naturen i Årjängs kommun är rik och unik 
med ett flertal tillgängliga naturområden. 
Den är speciell med dess sprickdalar och 
greniga sjösystem och det medför att land-
skapet blir kuperat och dramatiskt. Många 
av kommunens värdefulla naturområden 
har även inslag av kulturvärden som ska ta 
tillvara som en resurs och möjlighet till en 
annorlunda naturupplevelse. Detta avsnitt 
är en sammanfattning av bilaga 2, Värde-
fulla naturområden i Årjängs kommun och  
kommunens naturvårdsprogram, se referen-
ser. 

Kommunens klimat klassas som ett suboce-
aniskt klimat med nederbörd på 700 – 800 
mm/år och luftfuktigheten är väldigt hög i 
specifika områden. Det medför att vissa ar-
ters livsmiljöer utvecklas och breder ut sig 
och det är främst moss- och lavbildningar 
som uppstår.  I början av 1990 – talet påbör-
jades en inventering av nyckelbiotoper och 
det har under tidens gång tills idag skett 
successivt. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Räddningstjänsten håller de antagna 

insatstiderna
•	 Kommunen arbetar för en positiv 

inställning hos de lokala arbetsgivarna 
att anställa deltidsbrandmän

•	 Kommunen verkar för en trygg miljö 
att leva och verka i

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Integrera naturmiljöer i tätbebyggda 

områden
•	 Ha ett gott samarbete med markägar-

na
•	 Eftersträva en hållbar dialog med 

berörda myndigheter vid utpekande 
av skyddade naturområden
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JORDBRUK
Jordbruket är en i viktig näring inte bara i 
Sverige utan i hela Europa. År 2003 antogs 
en reform som uppmuntrade till ett hållbart 
och miljövänligt jordbruk. Det innebar att 
begränsa alla former av föroreningar, upp-
muntra produktionsutvecklingen och 
användningen av biodrivmedel samt skydda 
den biologiska mångfalden. 

Ett hållbart jordbruk är viktigt för kommu-
nen som vill stimulera möjligheten för den 
enskilde att experimentera med alternativa 
växtodlingar och ge utrymme för lokal pro-
duktion och näringslivsverksamhet, vilket 
medför en miljövänligare och mer levande 
landsbygd. Bevarandet av jordbruket är 
också viktigt ur ett kulturhistoriskt per-
spektiv. Det påvisar gamla tider i bebyggels-
ens arkitektur, användandet av marken och 
anor visar hur det såg ut förr med ett flertal 
gårdar runt omkring ett område som ansågs 
möjligt att leva självförsörjande av. 

Utav kommunens areal är endast 5 % jord-
bruksmark, ca 8500 hektar, och av dessa 
är 5656 hektar åkermark och 3083 hektar 
betesmark.

AREELLA NÄRINGAR UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Det är betydelsefullt att värna om skogs- 
och jordbruket och ge möjlighet för det att 
utvecklas. Det leder i sin tur till en miljö-
vänlig, hållbar och levande landsbygd med 
hög livskvalité och attraktion. 

Vid nyexploateringar är det viktigt att in-
tegrera jordbruks- och skogsmiljöer för att 
möjliggöra för variationsrika, annorlunda 
och attraktiva livs- och rörelsemiljöer. 

  

LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)
En ändring av strandskyddslagstiftning-
en beslutades av riksdagen i juli 2009 och 
syftet med ändringen var att öka det lo-
kala inflytandet över strandskyddet. En 
del i detta är kommunernas möjlighet att 
peka ut områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen. LIS medför att en 
åtgärd kan ge långsiktig landsbygdsut-
veckling, som exempelvis ökat underlag 
för service eller en positiv sysselsättnings-
effekt. Tillämpning av LIS som särskilt 
skäl för beviljande av strandskyddsdispen-
ser förutsätter, liksom för andra särskilda 
skäl, att strandskyddets syften tillgodoses 
även om dispens lämnas. LIS är en del 
av översiktsplanen enligt PBL kap 3 § 5.  

Tillhörande översiktplanen finns LIS – ut-
redningen. Utredningen omfattar 34 områ-
den utspridda över kommunen och de finns 
bland annat i Östervallskog, Töcksfors, V:a 
Fågelvik, Lennartsfors, Gustavfors, Årjäng, 
Sandaholm, Svensbyn och Sillebotten. För 
respektive LIS-område har påverkan på 
landskapet, kulturmiljön, naturmiljön, fri-
luftslivet, infrastrukturen, sysselsättningen, 
servicen samt djur- och växtlivet utretts, se 
bilaga 1. 

Foto: Anette Holmqvist

De kriterier som fanns för att utse område-
na som LIS-områden var:
•	 Bidra till ökat underlag för service
•	 Nyttja den befintliga infrastrukturen
•	 Inte för stora avstånd till tätorterna 

och grundläggande service
•	 Områden för bostadsändamål inte 

etableras i områden för vildmarkstu-
rism

LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGEN UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
LIS möjliggör för utveckling av landsbygden 
och det kräver god kommunal planering 
för att göra det attraktivt och besöksvärt. I 
strandområdena finns den större delen av de 
allmänna intressena och de ska integreras i 
bebyggelsen för att bevaras och förstärkas. 
Det möjliggör större förutsättningar att vär-
dena bevaras till framtida generationer än 
risken att elimineras.

Strandlinjen ska inte vara privatiserad utan 
människor, djur och växter ska ha fri till-
gång till strandområdet och fria passager 
ska skapas. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Utveckla skogsmiljöerna till en del av 

tätorternas grönstruktur
•	 Ge möjlighet att utveckla verksamhe-

terna inom näringarna
•	 Stimulera lokal produktion av livs-

medel o förädling av råvaror 
•	 Ett ökat samarbete med markägarna

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Skapa attraktiva bostadsområden i 

strandnära lägen
•	 Förbättra möjligheterna att bo och 

verka på landsbygden
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KOMMUNIKATION

För att vara en attraktiv och lättillgänglig 
kommun med god framkomlighet krävs det 
bra kommunikationer. Det består av ett fler-
tal beståndsdelar som kommunikationsleder, 
elektronisk infrastruktur, gång och cykel samt 
kollektivtrafik. Tillsammans utgör det goda 
förutsättningar att uppnå effektivitets-, kost-
nads- och miljövinster. 

KOMMUNIKATIONSLEDER
De vägar som finns i kommunen är väg-
hållningsansvaret statligt, kommunalt och 
enskilt. De större vägarna är E18, riksväg 
172 och länsväg 177. De är viktiga ur ett 
transportperspektiv, se karta på nästkom-
mande sida. E18, riksväg 172 och 177 är 
även primära leder för farligt gods. E18 är 
ett riksintresset för kommunikation, vilket 
innebär att marken längs vägen skall skyd-
das mot åtgärder som kan innebära en stor 
påverkan. Vägen ingick tidigare i nätverket 
TEN - T, men har nu tagits bort på grund 
av dålig standard. E18 har länken Oslo – 
Stockholm via Årjängs kommun, riksväg 
172 Arvika – Bengtsfors och vidare mot 
Göteborg och riksväg 177 Årjäng – Åmot-
fors. Kommunen är beroende av de större 
vägarna, eftersom det finns få alternativa 
vägval. Tidigare fanns det enbart vattenvä-
gar via kommunens sjösystem.

Årjängs kommun är placerad som ett nav 
med många möjligheter i och med att Norge 
är ett icke EU - land och har transportmäs-
sigt hierarkiskt starka vägar. Varje dag åker 
tusentals trafikanter genom kommunen och 
det kräver en hög standard på trafiknäten. 
Trafiken består av arbetspendlare, tyng-
re transporter, turister, persontrafik, övrig 
kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. 
För att tillgodose alla trafikanter krävs det 
förbättringar. Bättre kommunikationsleder 
möjliggör för regionförstoringar som med-
för exempelvis större arbetsmarknadsregio-
ner. Idag är trafiksäkerheten inte acceptabel 
och det krävs nationella utredningar för att 
lösa problematiken. 

Problemställningen kommer att öka i och 
med att persontrafiken i Värmlands län 
växa med 19 %. E18 är smal och har farliga 
trafiklösningar som behöver ses över. Den 
tyngre trafiken har inga möjligheter till 
nattvila på säkra parkeringsytor utan får stå 
längs E18 och riksvägarna på de små sidfick-
orna. Det bör utredas för att bredda kom-
munens del av E18 till en 2+1 väg. Riksväg 
172 och 177 bör också uppgraderas för att 
öka tillgängligheten och trafiksäkerheten. 
Vid nyexploateringar längs vägar krävs det 
att de riktlinjer som finns ska följas rörande 
byggfria zoner, övriga kommunala policys 
och riktlinjer för farligt gods. Ju säkrare och 
framkomligare huvudvägarna är desto att-
raktivare är kommunen för nya näringsid-
kare och kommunmedborgare.  

KOMMUNIKATIONSLEDER UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vägar är viktiga för att kunna utveckla 
kommunen och därför ska de inte medföra 
begränsningar utan möjligheter. Vid plane-
ring av nyexploaterade områden krävs det 
ansvar. Det ska vara säkert att vistas, bo och 
verka i områdena. Därav är det viktigt att 
det vid avsteg från riktlinjerna genomförs 
ytterligare utredningar för att säkerställa 
människans hälsa och säkerhet. 

Foto: Peter Månsson

Vid utveckling längs kommunikationsleder 
är det positivt om de olika verksamheterna 
kan samlokalisera så gott det går. Det mins-
kar rese- och transportbehoven och bidrar 
till en snabbare etableringsprocess.

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Trafiksäkerheten ska förbättras
•	 Kommunen ska vara en samrådspart 

i utvecklingsfrågor som rör kommu-
nikationslederna inom kommunens 
gränser

•	 Möjliggör ökad tillgängligheten till 
och från kommunen

•	 Planera nyexploateringar längs vägar 
med ansvar och gott föredöme

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafik innebär att bidra till lång-
siktigt hållbara livsmiljöer för människan, 
miljön och tillgänglighetsaspekten, vilket 
är väsentligt för den ekonomiska hållbar-
heten och ur miljösynpunkt. En attraktiv 
kollektivtrafik minskar bilberoendet och för 
att möjliggöra attraktivitet måste det vara 
trafiksäkert, finnas goda möjligheter till 
bilparkering och närhet till handel. Därför 
är det ur kommunens perspektiv viktigt att 
all kollektivtrafik utgår från tätorternas re-
secentrum. 
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GÅNG OCH CYKEL
En fungerande gång- och cykeltrafik är 
en del av ett fungerande transportsystem. 
Därför är det viktigt med sammanhållna 
gång- och cykelstråk och att det planeras för 
olika sorter av cyklister och fotgängare. Ett 
välplanerat gång- och cykelnät bidrar till 
ett hållbart och attraktivt färdmedel som 
medför en bättre folkhälsa. Gång och cykel 
är ett nationellt prioriterat ämne och det är 
viktigt att det prioriteras vid utveckling av 
nya eller befintliga verksamhetsområden. 

De befintliga cykelstråken är:

LANDSBYGD
Sanda – Svensbyn

TÄTORT
Strand – Årjäng C
Kyrkerud – Årjäng C
Töcksfors hamn – Töcksfors C
Hagavallen – Töcksfors C

Ett utökat användande av gång och cykel 
i tätorterna skapar trevliga och gemytliga 
områden med mer liv och rörelse bland be-
byggelsen. Det möjliggör även för ett mins-
kat bilanvändande. 

På landsbygden är problematiken att kol-
lektivtrafiken inte når alla och det medför 
att bilanvändandet är stort. Gång- och cy-
kelnätet har inte utvecklats trots den stora 
efterfrågan som finns på landsbygden.

Unionsleden mellan Karlstad och Moss, 
som passerar Årjängs kommun, är ett arbete 
som utvecklar vidare gång- och cykelnätet 
på landsbygden. Syftet med arbetet är att 
unionsleden ska knyta samman landskapet 
mellan Oslofjorden och Vänerhavet. Visio-
nen är att ingen ska behöva använda sig av 
E18 för att ta sig fram i länet, utan uppleva 
de mindre landsvägarna, historiska sevärd-
heterna, kulturlivet, naturen och maten. 

Arbete pågår idag att utreda trafikproblema-
tiken som finns på specifika områden innan 
en aktiv marknadsföring kan påbörjas.

Årjängs kommun arbetar för att miljömäs-
siga alternativ till biltrafiken ska utvecklas 
och bli attraktivare. Visionen är att cykel-
trafiken ska bli attraktivare, kommunens 
smultronställen ska bli tillgängligare för alla 
och att kommunen ska eftersträva ett miljö-
mässigt hållbart samhälle.

GÅNG OCH CYKEL UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid utveckling av områden är det viktigt att 
en ökning av gång och cykelanvändandet 
utreds för att möjliggöra de bästa försätt-
ningar för nya nätdragningar. Gång- och 
cykelstråken ska integreras med de olika 
verksamhetsområdena för att medföra mer 
liv och rörelse i miljön. Årjängs kommun 
investerar i offentliga utsmyckningar och 
det bör nyttjas för att utforma spännande 
och variationsrika omgivningar som möjlig-
gör för attraktivitet och ökad användande 
av gång och cykel.

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Öka kollektivtrafikens attraktivitet
•	 Stimulera samåkandet på landsbygden
•	 Harmonisera arbetspendlingen
•	 Arbeta för höghastighetsbana i kom-

munen

Idag finns det kollektivtrafik längs E18, 
riksväg 172 och länsväg 177 och utveck-
lingspotentialen är god utifrån den sam-
manhållna bebyggelsen som finns på ett 
flertal platser i kommunen. 

Det går regelbundna bussturer med Värm-
landstrafik på sträckan Karlstad – Töcksfors 
och Årjäng - Arvika samt med Västtrafik på 
sträckan Årjäng – Bengtsfors.

Det finns fjärrbussar som kör sträckan Oslo 
– Stockholm och Årjäng – Bengtsfors – Gö-
teborg. Kommunen har även anropsstyrd 
kollektivtrafik, men tätheten på turerna är 
låg. På landsbygden skulle samåkandet kun-
na öka och eventuellt skulle skolskjutsarna 
kunna kombineras med kollektivtrafik. 

Användandet av kollektivtrafiken och sam-
åkandet på landsbygden skulle förbättras 
om möjligheten till pendlarparkeringar 
fanns på strategiskt valda platser. 

Det finns ett flertal pågående arbeten med 
att förenkla och harmonisera kollektivtra-
fiken över riksgränsen. Grensekomiteen 
Värmland – Östfold arbetar med en utred-
ning som behandlar utökning av busstra-
fiken, för att kunna förbättra dörr – dörr 
resandet. Den andra utredningen gäller 
höghastighetsbana från Oslo – Stockholm. 
Norsk bane har genomfört fas 1 och utrett 
möjligheter för en höghastighetsbana från 
Oslo via Årjäng till Stockholm. Båda dessa 
utredningar skulle förenkla den dagliga 
pendlingen och tillgängligheten för alla i 
Värmlands län och Norge till och från År-
jängs kommun.  

KOLLEKTIVTRAFIK UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Möjliggörandet av ökad kollektivtrafik i 
kommunen styrs av attraktivitet och un-
derlag. För att tillgodose de två faktorerna 
bör det finnas möjlighet att utforma pend-
larparkeringar på landsbygden och längs 
kollektivtrafikstråken som finns i dagslä-
get, öka möjligheten för handelsområden i 
anslutning till resecentrumen i tätorterna 
och skapa markberedskap i de tätbebyggda 
småorterna för att möjliggöra en framtida 
kollektivtrafik. Det skulle även finnas möj-
lighet att ha vattenburen kollektivtrafik och 
inte endast vägburen. 
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ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR
FIBER
Utvecklingen av samhället har tagit stora 
steg under de senaste 50 åren. Idag finns 
det möjligheter att arbeta hemma, hålla 
kontakten med familj och vänner via inter-
net, få medicinska kontroller och studera på 
distans. Det har medfört att kommunen är 
under utbyggnad av fiber för att kunna öka 
invånarnas livskvalité och tillgänglighet. I 
Värmlandsstrategin har Region Värmland 
som regionalt mål att alla hushåll i länet ska 
ha möjlighet till bredband om minst 100 
Mbit/s.

I kommunen finns det nio ekonomiska för-
eningar som bygger och förvaltar fibernätet.

TELEFONI
I stora delar av kommunen finns det ett fler-
tal områden med dålig till ingen mobiltäck-
ning. Det medför otrygghet och begräns-
ningar i val av område att bo och verka i. 
I och med nedmonteringen av koppartråd 
krävs det andra alternativ för att kunna er-
bjuda bra telefoni i kommunen.  Den kupe-
rade topografin i samband med alldeles för 
få telefonmaster medför radioskugga. Det 
pågår ett arbete att utöka antalet master i 
kommunen. 

ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Goda möjligheter med fiber och telefoni 
medför ökad attraktivitet för kommunen 
och dess utveckling. Vid planering av om-
råden ska hänsyn tas så att den elektroniska 
infrastrukturen inte skadas.

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Öka attraktiviten för gång och cykel 
•	 Förbättra gång- och cykelnätet som 

medför att bilanvändandet i tätorterna 
minskar

•	 Vid utveckling av nya områden ska 
gång och cykel prioriteras

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Möjliggöra för attraktiva möjligheter 

att bo och verka i hela kommunen via 
mobilteknik och fibernät

•	 Stimulera fortsatt fiberutbyggnad

GRÖN ELEKTRONISK 
INFRASTRUKTUR
Teknik finns i många olika skepnader; 
byggnader, elnät, trafiksystem, näringsliv, 
IT och infrastruktur. Cirka 3 % av världens 
klimatutsläpp kommer ifrån tekniska ut-
släpp och det är jämförbart med all samlad 
flygtrafik i världen. Ett förändrat arbetssätt, 
visualisering och innovativa lösningar skul-
le minska energianvändningen och miljöpå-
verkan. En grön elektronisk infrastruktur 
fokuserar på att minska konsumtionen av 
energi, fossila transporter, material och av-
fall. Årjängs kommun arbetar tillsammans 
med SundaHus för att effektivisera den 
gröna elektroniska infrastrukturen. För 
Årjängs kommun är det viktigt med ett 
miljövänligt kretsloppstänk från inköp till 
återvinning. 

Ett kommunalt projekt som arbetar utifrån 
kretsloppstänket är Nordmarkens högsta-
dieskola i Årjäng. Projektet har från början 
haft en stark miljöprofil och satsat på Mil-
jöbyggnad Silver. Grön elektronisk infra-
struktur är en del av arbetet att nå det re-
gionala målet ett klimatneutralt Värmland 
2030 som Region Värmland har antagit, läs 
mer under avsnittet Energi på sida 36.

GRÖN ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR 
UR ETT SAMHÄLLSPLANERARPERSPEK-
TIV
Vid utveckling av områden ska kretslopp-
stänkandet utföras i så hög grad det går. 
För att möjliggöra effektiviseringen av grön 
elektronisk infrastruktur är det betydelse-
fullt att samråda och samverka med berör-
da myndigheter och tjänstemän i ett tidigt 
skede. 
KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Praktisera kretsloppstänkandet
•	 Arbeta för de regionala klimatmålen

Foto: Marit Segolsson
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BESÖKSNÄRINGEN

Besöksnäringen är en stor inkomstkälla och 
kommunen kan erbjuda orörd vildmark, mils 
långa vandringsleder, shopping, Dalslands ka-
nal och aktiviteter som stortravet och Årjängs 
mârten. Därför är det viktigt med en hållbar 
besöksnäring.

BESÖKSNÄRINGEN
Exportvärdet för besöksnäringen uppgick 
till 91 miljarder kronor under de senaste 
åren. I de västra delarna av landet finns det 
ca 7000 stycken företag som arbetar inom 
näringen. Skillnaden mellan besöksnäring-
en och övriga näringar är att den är säsongs-
betonad. Årjängs kommun kan erbjuda 
naturupplevelser utöver det vanliga med sin 
vildmarkskaraktär, DANO, gränshandel 
och ett flertal aktiviteter som Årjängs mâr-
ten, stortravet, gocart, ridning, bowling, 
barnens gränsland, kanot, shopping, klätt-
ring och skidor på vinterhalvåret. 

De flesta gästhamnar som finns har upp-
graderats. I och med Dalslands kanal och 
övriga sjösystem finns det möjlighet att ta 
båten för att besöka kommunens smultron-
ställen. De sjösystem som finns leder vidare 
till Vänern och Göteborg, för att nämna 
några platser. 

Besöksområden kan omfatta ett flertal kom-
muner eller en region. För Årjängs kommun 
är det DANO som kopplas samman med 
Västra Götalands län, Glaskogen tillsam-
mans med Arvika, Säffle och Eda kommun. 
samt DVVJ med Bengtsfors och Melleruds 
kommun.  

BESÖKSNÄRINGEN UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Besöksnäringens attraktivitet är beroende 
av en välfungerande infrastruktur, bra an-
läggningar, hög tillgänglighet och strategis-
ka placeringar.  Möjligheten blir större att 
verksamheten kan utvecklas och det medför 
attraktion för nyetableringar. Besöksnäring-
en finns mestadels i områden med allmänna 
intressen. Vid exploateringar är det betydel-
sefullt att intressena och dess värde priorite-
ras i den mån det går.

Trots de många alternativen finns det en 
stor efterfrågan på tätortsnära uppställ-
ningsplatser för husvagn och husbilar. 

De största besöksnäringarna i kommunen 
är natur- och fisketurismen. Det har med-
fört ett hårt slitage på naturen. Under de 
senaste åren har det anlagts platsbyggda 
anläggningar för att förebygga slitaget. Det 
är längs kommunens sjösystem som naturen 
har tagit mest skada. Därav är det viktigt för 
Årjängs kommun att en hållbar besöksnä-
ring möjliggörs. 

Attraktiviteten av besöksnäringen styrs av 
vilka boendemöjligheter det finns. I Årjängs 
kommun finns det allt från enklare till 
femstjärniga campingsplatser, hotell, vand-
rarhem och stugbyar. 

En hållbar och attraktiv besöksnäring har 
många fördelar; inte enbart för verksamhe-
terna utan även för kommunen. Besöksnä-
ringen stärker kommunens identitet och 
externa profil, vilket leder till att besökar-
na hittar sina smultronställen och väljer att 
bosätta sig här. En hållbar besöksnäring 
medför också en långsiktliga ekonomisk 
utveckling. Årjängs kommun marknadsför 
sig som en besöksvänlig kommun med sina 
bevarandevärda naturområden och dess 
närhet till skogens lugn och storstadens 
puls. Det har lett till att deltidsboendet har 
ökat och gett underlag till lokal service på 
landsbygden. 

Foto: Årjängs Medborgarkontor & turistbyrå

Foto: Årjängs Medborgarkontor & turistbyrå

Foto: Årjängs Medborgarkontor & turistbyrå

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Möjliggöra för framtida utvecklingar 

och etableringar inom besöksnäringen
•	 Möjliggöra för en hållbar besöksnä-

ring där de enskilda och allmänna 
intressena tas tillvara
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MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Detta avsnitt beskriver kommunens visioner 
för frågor som berör människors hälsa och 
säkerhet. 

AVFALL
Årjängs kommun ser avfallet som en resurs. 
Det ska tillvaratas på ett miljömässigt och 
effektivt sätt och tillgängligheten till insam-
lingsplatserna ska vara god. Informationen 
i områden för avfall ska vara lättillgänglig 
och tydlig. Årjängs kommun eftersträvar 
ett miljömässigt hållbart samhälle där hus-
hållsavfallet ska minska, avloppsslammet 
ska brukas och utvecklas, återanvändandet 
ska öka i större utsträckning och det ska 
finnas fler insamlingsmöjligheter för kom-
munens invånare. Kommunens verksamhe-
ter ska också vara ett föredöme för övriga 
verksamheter angående avfallshanteringen. 
Årjängs kommun har sedan tidigare en ren-
hållningsordning bestående av en avfalls-
plan samt renhållningsföreskrifter. 

I kommunen finns det två stycken återvin-
ningscentraler och 10 stycken återvinnings-
stationer. Furskogs ÅVC är öppen tre gång-
er i veckan under vintersäsongen och fyra 
gånger i veckan under sommarsäsongen. På 
ena återvinningscentralen i Furskog finns 
det en deponi som är under sluttäckning. 
ÅVC i Töcksfors har öppet två gånger i 
veckan under vintersäsongen och tre gånger 
i veckan under sommaren.  

AVFALL UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid planering av nya och befintliga områ-
den är det viktigt att avfallshanteringen 
hanteras i ett tidigt stadie. Det ska finnas 
bra väg- och utrymmesförhållanden för ren-
hållnings- och slamtömningsbilar. Ytor bör 
avsättas för att kunna möjliggöra lämpliga 
miljöstationer i framtiden. 

VATTEN OCH AVLOPP
Det finns sex stycken vattenverk, fem 
stycken avloppsreningsverk samt en större 
markbäddsanläggning och 4000 enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar i Årjängs 
kommun. De verksamhetsområden som 
finns i kommunen skiljer sig från varandra, 
eftersom det finns områden som har kom-
munalt vatten med enskilt avlopp och vice 
versa. I dagsläget finns det inga kommuna-
la riktlinjer för vatten och avlopp, men det 
finns för fettavskiljare och dagvattenhante-
ringen. 

Det pågår ett arbete tillsammans med 
Eda kommun att upprätta en gemensam 
VA – plan, som beräknas vara klar 2016.

Källa: Samhällsbyggnad

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Minska mängden avfall
•	 Minska matsvinn 
•	 Ökad tillgänglighet
•	 Minska mängden farligt avfall
•	 Kommunens verksamheter ska vara 

ett föredöme i avfallshantering

Foto: Cathrin Sköld

VATTEN
Det finns sex stycken vattenverk och de är i 
Årjäng, Töcksfors, Lennartsfors, Holmedal, 
Tenvik och Sandaholm som även försörjer 
Svensbyn.

Täkterna producerar vatten med tre olika 
tekniker. En med konstgjord infiltration, 
tre ytvattentäkter samt två grundvattentäk-
ter. Holmdals grundvattentäkt är saltpåver-
kad och en ny vattentäkt bör anläggas. Flera 
av anläggningarna närmar sig sin produk-
tionskapacitet och bör vid flertalet nyanslut-
ningar utredas och eventuellt byggas om.

Endast en av vattentäkterna har i dagsläge 
skyddsföreskrifter och det är Årjäng vatten-
verk.

Foto: Bernth Johansson, Accurat, Uppsala

35

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET



AVLOPP
De avloppsreningsanläggningar som finns 
är placerade i Årjäng, Töcksfors, Lennarts-
fors, Holmedal, Tenvik och Sandaholm 
som även försörjer Svensbyn. 

Holmedal, Sandaholm, Tenvik och Len-
nartsfors saknar anläggning för slamhan-
tering. 

Holmedals avloppsreningsanläggning bör 
inte ansluta fler kunder. Det måste utredas 
om framtidens behov kan komma att kräva 
utbyggnad av befintlig anläggning. 

Det finns områden i kommunen som har 
enskilt avlopp som ska omvandlas till 
kommunalt verksamhetsområde. De om-
råden som berörs är Hagvägen och Huken 
i Årjäng. 

Idag filtrerar avloppsreningsverken mycket 
dagvatten och det bör åtgärdas. Årjängs 
kommun har upprättat saneringsplaner 
som identifierar och separerar dagvatten- 
och spillvattenledningar. Det har också 
tagits fram en dagvattenpolicy för Årjängs 
kommun.  

ENSKILT VATTEN OCH AVLOPP
Utöver det kommunala vatten och avlopps-
reningsverken så finns det på framförallt på 
landsbygden enskilda avloppsanläggningar. 
I kommunen finns det ca 4000 fastigheter 
med enskilda avloppsanläggningar. I de 
områden som är inventerade bedöms ca 
70 % inte uppfylla kraven på rening. 

Orenat eller otillräckligt renat avloppsvat-
ten kan förorena grundvattnet och bidra till 
övergödning av sjöar och vattendrag.

Silbodalsälven är det enda vattendrag i 
kommunen vilket inte uppnår god ekolo-
gisk status. Kommunens sjöar och vatten-
drag tillhör huvudsakligen Upperudsälvens 
tillrinningsområde, vilket ingår i DANO 
- systemet. DANO är ett riksintresse för 
naturvård och det rörliga friluftslivet och 
hyser bland annat unika öringstammar och 
ishavsreliker. 

Kommunens målsättning är att de av natu-
ren näringsfattiga sjöarna så skall förbli och 
ställer därför krav på att de enskilda avlopp-
sanläggningarna ska ha en effektiv rening 
och det regleras via miljöbalken.

På landsbygden finns det ett antal vattendo-
mar som medför vissa restriktioner vid för-
ändring av vattenmiljöerna och dess närhet, 
se karta på nästkommande sida. Den äldsta 
kommunen har är från 1929. 

VATTEN OCH AVLOPP UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Hänsyn ska tas till kommunala föreskrifter 
och policys för att säkerställa god kvalité på 
vatten- och avloppshanteringen. Vid större 
planeringsåtgärder och ingrepp ska utred-
ningar ske för att garantera att vatten- och 
avloppsreningsverken klarar av dess belast-
ning. 

På landsbygden ska olika alternativ utredas 
för att säkerställa att de enskilda anlägg-
ningarna inte påverkar människans hälsa 
och säkerhet negativt. 

 

Foto: Daniel Nilsson

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Ta hand om dagvattnet på ett hållbart 

sätt
•	 Upprätta föreskrifter för kommunens 

vattentäkter och vattenskyddsområ-
den

•	 Se över de enskilda anläggningarna i 
de prioriterade områdena vid vatten-
täkter och vattenskyddsområden

•	 Öka kunskapen om vattendomar i 
kommunen

Ett sätt att minska förbrukningen av ener-
gi är att stimulera den lokala produktionen 
av kraft och värme. Det är viktigt att den 
lokala produktionen av energieffektiva kraf-
ter stimuleras och ges möjlighet att under 
gynnsamma förhållanden leverera energi på 
ett smart och miljömässigt bra sätt. I År-
jängs kommun finns det kommunala och 
privata aktörer som arbetar med att öka den 
lokala produktionen av förnybar energi. De 
anläggningar som finns är två fjärrvärmean-
läggningar, två vindkraftsparker, ett flertal 
vattenkraftverk och en solcellsanläggning. 
Utöver detta pågår det ett arbete med att 
energieffektivisera de kommunala fastig-
heterna. Årjängs kommun har kommunalt 
antagna styrdokument rörande energiut-
veckling och det är klimat- och energiplan, 
energi- och klimatstrategi och vindbruks-
plan. 

Här kommer mer information om de berör-
da anläggningarna:
Fjärrvärme
I tätorterna finns det fjärrvärmeanläggning-
ar som styrs av privata aktörer. I Årjäng 
kommer fjärrvärmen från biobränsle och 
överskottsvärme från industrierna, medan i 
Töcksfors kommer fjärrvärmen enbart från 
biobränsle. 

Solceller och takbeklädnad
Taket på Nordmarkens högstadieskola i År-
jäng har ett tätskikt bestående av mineralet 
Olivin som äter upp växthusgaser och har 
en solcellsanläggning för att producera el 
till byggnaden.

Vindkraft
Det finns två färdigställda vindkrafts-
parker som driftas av en privat aktör. To-
talt är det 22 vindkraftverk som beräknas 
producera till 195 GWh/år och ytterligare 
intresse finns för fler. Ett område är under 
tillståndsprövning och ett annat är till-
ståndsgivet enligt Miljöbalkens bestämmel-
ser, läs mer i vindbruksplanen. 

Vattenkraftverk
Årjängs kommun har ett flertal vattenkraft-
verk. Tre stycken är av den större arten och 
de finns i Lennartsfors, Snarkil och Karl-
fors. De ägs och drivs av en privat aktör.  

ENERGI
Värmlands län och Årjängs kommun har 
visionen att vara klimatneutralt till år 2030. 
Sedan år 1990 har trenden varit att växthus-
gaserna har minskat i länet med 1/4, trots 
den höga förbrukningen av energi i och med 
industrisektorn. Industrierna använder ca 
45 % av länets energiförbrukning. 
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RADON
Stora delar av Årjängs kommun är klassade 
som normalrisk- och högriskområden för 
radon, se karta på sida 40. 

Källa: Naturvårdsverket

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Öka kännedomen bland allmän-

heten om de områden som har höga 
radonvärden

De hinder som finns för att göra energi-
användandet produktivare är brist på in-
formation, kunskap och tid, risk för pro-
duktionsstörningar och/eller begränsat 
investeringskapital.  Årjängs kommun har 
därför ett viktigt arbete framför sig att öka 
kunskapen, ha en bra energiplanering och 
att kommunens miljömålarbete integreras 
med samhällets olika aktörer. Tillsammans 
med Säffle kommun har Årjängs kommun 
en Energirådgivare.  

ENERGI UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
För att öka medvetenheten och effektivisera 
energifrågorna vid utveckling av områ-
den krävs det tidiga samråd med berörda 
instanser och applicering av de kommunala 
ställningstagandena från styrdokumenten i 
arbetsprocessen.

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Fortsätta arbetet med energieffekti-

viteten
•	 Inom energi och miljöområdet höja 

kunskapsnivån och medvetenheten 
•	 Enbart använda el från förnybara 

energikällor

BULLER
Buller är ett oönskat oljud som är en sam-
mantagen bedömning av hur störande el-
ler besvärande ljudkällor upplevs under en 
längre tidsperiod. Den bullerkälla som finns 
i kommunen är trafikbuller från E18 och 
riksväg 172 och 177. 

Buller ingår i miljökvalitétsmålet god be-
byggd miljö och det innebär att bebyggd 
miljö ska utgöras av en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Utifrån detta har Förord-
ningen (2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbebyggelse upprättats och Boverkethar  
även angett allmänna råd vid planering av 
områden med bullerproblematik. 

Riksdagen har sedan beslutat om riktvärden 
(2012/13:25) för vad som är acceptabelt bul-
ler och de är:

•	 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
•	 45 dB(A) maximalnivå inomhus 

nattetid
•	 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid 

fasad)
•	 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats 

i anslutning till en bostad.

Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn 
tas till vad som är tekniskt möjligt och eko-
nomiskt rimligt. I situationer kan det upp-
stå att utomhusbullret inte kan uppnås och 
då måste inomhusvärdena följas upp för att 
området ska vara lämplig för bebyggelse. 

BULLER UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid genomförande av önskade åtgärder ska 
alltid en lämplighetsbedömning genomför-
as. Områden med bullerproblematik ska 
följa de nationella riktlinjer och allmänna 
råd som finns. Utöver det ska det eftersträ-
vas en tyst sida och att det är en helhetlig 
bra ljudmiljö. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Kommunen ska planera för god 

ljudmiljö
•	 Vid nybyggnation eftersträva alltid en 

tyst sida
•	 Ha samråd i tidiga skeden med berör-

da myndigheter 

De höga halterna kommer från kvartsrika 
bergarter som graniter, pegmatiter och alun-
skiffer och i kommunen finns blomskogs-
granit. Den har påträffats främst i de syd-
västra delarna; Blomskog och Foxen – Stora 
Lee. Det sker kontinuerliga kontroller på 
kommunens dricksvatten, för att säkerställa 
att radonhalten är inom de riktvärden som 
gäller. Gränsen för tjänligt vatten är 100 Bq/
liter och i ett område med Blomskogsgranit 
finns det mätningar som påvisar 89 000 Bq/
liter på dricksvattnet. Fastighetsägare med 
egna djupborrade brunnar bör kontrollera 
sitt dricksvatten för att fastställa att det 
inte överskrider de gällande riktlinjerna. 

Under 1990- och 2000-talet samarbetade 
Årjängs kommun med SSI och Universi-
tetsjukhuset i Örebro för att kartlägga pro-
blematiken med höga radonhalter. Svenskt 
vatten har gjort ett forskningsprojekt, vilket 
utmynnade i forskningshandlingen ”Uran 
i dricksvatten från bergborrade brunnar”.  
Utöver detta har Årjängs kommun sett över 
alla kommunala dricksvattentäkter, skolor 
och förskolor. 

RADON UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
I områden med risk för hög radonhalt ska 
extra hänsyn tas. Eventuellt bör påverk-
ningarna utredas för att hänsyn ska kunna 
tas till människans hälsa och säkerhet. De 
riktvärden som finns för radon skall följas. 

I bygglovsskedet bör radonskyddande åtgär-
der följas upp. 

Källa: Årjängs kommun
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FÖRORENADE OMRÅDEN
Det har uppstått förorenade områden på 
platser där det har funnits enskilda verk-
samheter och oftast inom privatägda fast-
igheter, se karta på sida 42. De förorenade 
områdena är klassificerade enligt MIFO 
och dess klassificering 1 – 4, där klass 1 är 
mest förorenat. 

De områden som är kommunalt kända, ut-
över MIFO, är delar av järnvägsområdet i 
Årjäng.

Utöver MIFO klassningen finns det gene-
rella riktlinjer som skall följas vid planering 
av samhällsfunktioner. De och dess inne-
håll är:
•	 Känslig markanvändning: bostäder, 

odling av växter, skydd av vatten, 
grundvatten och skydd av markens 
ekologiska funktion

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Verka för en miljömässig hållbar 

kommun
•	 Underlätta för gång och cykel i tätor-

terna för att minska avgasutsläppen
•	 Stimulera för ökad samåkning på 

landsbygden för att minska avgasut-
släppen

•	 Öka kunskapen om vedeldning och 
dess påverkningar 

•	 Regelbundna luftmätningar i tätorter

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Alla förenade områden i kommunen 

ska vara kartlagda för att säkerställa 
hälsa och säkerhet

•	 Höja säkerheten vid utveckling av nya 
områden för att undvika ny spridning 
av de befintliga föroreningarna

LUFTFÖRORENINGAR
Årjängs kommun har ingen större proble-
matik med luftföroreningar, se karta på sida 
41. De luftföroreningar som kan förekom-
ma är från personbils- och tyngre trafiken 
på E18 och riksväg 172 och hushåll som har 
vedeldning som uppvärmning. 

Årjängs kommun vill verka för en miljö-
mässig hållbar kommun och har därför 
samarbete med de övriga kommunerna i 
Värmlands län angående att mäta luftkva-
litéerna i de större tätorterna. 

LUFTFÖRORENINGAR UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
För att minska trafikutsläppen ytterligare 
bör det möjliggöras för bra trafiklösningar, 
planera för gång och cykel samt öka sam-
åkning och kollektivtrafiksanvändandet 
på landsbygden med strategiskt placerade 
pendlarparkeringar.

•	 Mindre känslig användning: industri, 
deltidsvistelse, skydd av vatten och 
begränsat skydd av markens ekologis-
ka funktion

Kommunens och Länsstyrelsens ansvars-
områden i detta avseende är uppdelat. Kom-
munen har ansvar för de verksamheter som 
de har tillsyn över och Länsstyrelsen för 
verksamheter där det saknas ansvariga för 
berörd fastighet i länet.  

FÖRORENADE OMRÅDEN UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
När områden som är förorenade ska utveck-
las är det viktigt att de föroreningar som 
finns inte sprids vidare till omgivningen. 
Områden som misstänks vara förorenade 
ska utredas ytterligare för att säkerställa 
människans, djurens och ekologins säkerhet 
och framtida möjligheter. 

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING
Strålning är naturligt på jorden i form av 
jordens magnetfält och solens strålar. Den 
förekommer i många variationer av rikt-
ningar och styrkor och det medför att de 
påverkar oss människor på olika sätt. Strål-
ning med högre frekvenser påverkar mer 
än de med lägre på grund av kontinuerlig 
polaritetsbyten. Vägledning och beslutan-
de gränsvärden rörande strålning beslutas 
av EU och år 2002 infördes gränsvärdena i 
Sverige. De skyddar enbart mot omedelbara 
negativa effekter, inte de långsiktliga. I År-
jängs kommun påträffas ofta kraftledning-
ar, underjordiska ledningar och sjöledning-
ar vid utveckling av områden. Strålningen 
från ledningar består av elektriska fält och 
magnetfält. Det är magnetfältet som har en 
negativ inverkan på människors hälsa och 
säkerhet. Vid utveckling av områden med 
kraftledningar ska försiktighetsprincipen 
tillämpas och det innebär att den som idkar

Källa: Vågbrytaren Stockholm

miljöfarlig verksamhet ska förebygga både 
tänkbara och möjliga skador samt olägen-
heter för människor hälsa, säkerhet och 
miljö. Styrkan som ska appliceras är minsta 
möjliga strålning, se diagrammet nedan för 
de gällande gränsvärdena. All strålnings-
verksamhet hanteras i Miljöbalken och 
tillsynen står under kommuns Bygg- och 
miljönämnd.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING UR 
ETT SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid utveckling av områden som berörs av 
elektromagnetisk strålning ska försiktig-
hetsprincipen tillämpas. Krävs det för att 
säkerställa människors hälsa och säkerhet 
ska ytterligare utredning genomföras. Tidi-
ga samråd med berörda nätägare ska ske vid 
utveckling av områden för att säkerställa en 
god bebyggd miljö för omgivningen. 

Vid möjliggörande av anläggningar som 
kan medföra skillnader i strålningsnivåer 
för omgivningen ska det om möjlig finnas 
en skyddszon för att säkerställa hälsan och 
säkerheten för människor. Eventuellt ska 
det utredas om skyddsområdet kan använ-
das för multifunktionella områden eller an-
nan markanvändning som inte har samma 
påverkningsgrad för människor. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Årjängs kommun ska följa de generella 

riktlinjer som finns angående elektro-
magnetisk strålning för att säkerställa 
människors hälsa och säkerhet. 
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ÖVERSVÄMNING
Klimatet kommer att förändras. Årsvatten-
föringen kommer att öka och flödena mel-
lan årstiderna får tydligare effekter. Kraftig 
nederbörd blir allt vanligare under vinter-
halvåret, vilket medför ökade flöden i vat-
tenmiljöerna och risken för översvämning 
blir stor. Trots riskerna med ökade flöden 
finns det inga indikationer på att Årjängs 
kommun kommer att drabbas hårt av korta 
eller långsiktliga översvämningsrisker, vil-
ket nämns i Stigande vatten som Länsstyrel-
sen i Värmlands län och Västra Götalands 
län har tagit fram. 

Många områden som ofta fick översväm-
ningar på grund av stora mängder dag-
vatten byggdes bort i början på 2010-talet. 
Idag har kommunen inga svårigheter med 
översvämningar som många grannkommu-
ner har.  

Årjängs kommun arbetar kontinuerligt med 
att på ett hållbart miljömässigt sätt ta hand 
om överflödigt vatten. Områden med större 
risk för översvämning kan nyttjas på ett po-
sitiva sätt. De kan under torrlagda säsonger 
vara ett grönområde med möjlighet till lek 
och rekreation och vid kraftiga vattenflöden 
blir området dagvattendammar med natur-
lig infiltration. Översvämningsområden får 
på så vis multifunktionella och attraktiva 
miljöer skapade för människor och djur att 
vistas i. Årjängs kommun arbetar utöver 
detta med att upprätta en VA-plan som även 
kommer hantera klimatfrågor av detta slag. 

Vid eventuella översvämningar blir 
kommunen enkelt isolerad på grund av få 
alternativa bilvägar. Kommunen är bero-
ende av E18, riksvägarna och enskilda väg-
arna för att kunna genomföra sin vardag.  

ÖVERSVÄMNING UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Den kommunala planeringen måste bli mer 
flexibel och hållbar för att nå upp till det na-
tionella målet som berör klimatanpassning. 
Klimatfrågan måste också bli en naturlig 
del av den fysiska planeringen.

Utveckling inom områden med närhet till 
vattenmiljöer måste utredas för att tydlig-
göra den påverkan som kan ske vid en even-
tuell översvämning och vilka åtgärder som 

kan genomföras för att förebygga risken för 
översvämning. 

SKRED
Värmlands län är ett av de västra länen 
i Sverige som kommer att påverkas hårt 
av den ökade och kraftiga nederbörden. 
Det medför ökade risker för skredolyckor. 
Ökad nederbörd i och med det förändrade 
klimatet och människans ingrepp leder till 
en ökad avrinning och erosion som påver-
kar markens stabilitet. De vanligaste skre-
dolyckor uppkommer med ökad nederbörd 
i samband med snösmältning och tjälloss-
ning. Det tillsammans med hårt exploate-
ringstryck förstör den naturliga jämnvikten, 
vilket försämrar markens hållfastbarhet och 
stabilitet. 

Det finns en översiktlig ras- och skredrisk-
katering över Årjängs tätort. Enligt utred-
ningen finns det förutsättningar för ras och 
skred längs Silbodalsälven, vilket måste be-
aktas vid vidare utveckling av närområdena. 
Trots karteringen har det inte skett några 
skredolyckor längs älven och det finns inga 
indikationer att framtidens ökade 

Foto: Britt-Marie Öjstrand

nederbörd och förändrade klimat skulle på-
verka Årjängs kommun negativt utifrån de 
förebyggande arbeten som har utförts under 
2000 - talet.  

SKRED UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid ingrepp i områden med risk för skred 
behöver förebyggande åtgärder utföras. De 
åtgärder som är appliceringsbara är att plan-
tera vegetation vid slänter, anlägga släntfot, 
dränera och avschakta. 

Vid planering är det viktigt att områdets 
utformning studeras. Olika funktioner 
placering kan förhindra risker för skred. 
Vid osäkerhet om markens lämplighet bör 
ytterligare utredning genomföras för att sä-
kerställa att skred inte uppkommer vid åt-
gärdens genomförande. 

I bygglovsskedet är det angeläget att mar-
kens lämplighet utreds innan lov beviljas 
utanför detaljplanelagdaområden. 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Fortsätta det förebyggande arbetet 

med att minska risken för översväm-
ningar

•	 Arbeta med multifunktionella områ-
den som har större risk för översväm-
ningar

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Kartlägga gamla vattenflöden utifrån 

skredrisk
•	 Utreda markens lämplighet vid ut-

veckling av områdenom det finns risk 
för skred
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FARLIGT GODS
I Årjängs kommun går det dagligen trans-
porter med farligt gods och det är främst na-
turgas och explosiva ämnen. De vägar som 
berörs i högsta grad är E18 och riksväg 172 
och 177. Det medför risker för människor, 
egendomar och miljöer runtomkring oss. I 
det dagliga arbetet i Sverige sker det beslut 
som direkt eller indirekt påverkar säker-
heten rörande farligt gods. Det medför ett 
ansvar för beslutstagarna att säkerställa att 
riskåtgärder tas på allvar och genomförs i 
och med anläggande av åtgärder vid områ-
den och/eller leder med farligt gods.

Det finns två klassificeringar på vägar och 
det är beroende på vilka vägar som används; 
det är primära och sekundära leder. Skill-
naden mellan dessa två är att den primära 
leden används som genomfartsled och se-
kundära leden används vid behov om det 
sker specifika åtgärder på de primära leder-
na. De primära lederna i kommunen är E18,  
delar av riksväg 172 och riksväg 177 och de 
sekundära lederna är Karlanda – Skållerud 
och Svensbyn – Svaneholm – Åmål, se karta 
på sida 44. 

De primära lederna går igenom kommu-
nens tätorter, vilket skapar problem vid 
fortsatt utveckling. Kommunen har till-
sammans med Länsstyrelsen ansvaret att 
säkerhetsaspekterna följs. Vid en utveckling 
måste ett flertal aspekter utredas för att sä-
kerställa människors hälsa och säkerhet. 
Vid planering är det viktigt att ett säker-
hetsperpsektiv håller en hög nivå och att 
berörda myndigheter har möjligt att yttra 
sig för att säkerställa människor, egendo-
mar och miljöer. Därför är det viktigt med 
en god vägstandard och god beredskap vid 
olyckor. Kommunen ska ha ett väl utformat 
regelsystem med kontinuerlig

Under en längre tid har Hajom, som ligger 
mellan Årjäng och Töcksfors, varit ett in-
tressant område för logistikpark. Det har 
upprättats en fördjupad översiktsplan och 
Trafikverket har gjort en vägplan för att 
möjliggöra åtgärden. Under våren 2015 av-
slutades arbetet via beslut från exploatören. 
Trots det finns det möjligheter för andra 
intressenter att möjliggöra logistikpark i 
Hajom. 

FARLIGT GODS UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för 
olika samhällsfunktions säkerhetsavstånd 
till leder för farligt gods, se nedan. Rikt-
linjerna har tagits fram för att säkerställa 
människors hälsa och säkerhet, men även 
möjligheten att utveckla kommunens tätor-
ter säkert från olyckor. 

Måste avsteg göras krävs det ytterligare 
utredningar för att säkerställa miljön för 
människor och identifiera de risker som 
finns i och med planläggningen av det be-
rörda området. Det finns också riskreduce-
rade åtgärder som kan anläggas i områden 
som berörs av farligt gods. De minskar kon-
sekvenserna, men ska inte utnyttjas så att 
det skadar helhetstrycket för området eller 
skapa en falsk trygghet. Det är viktigt att 
åtgärderna utreds i ett tidigt skede av ar-
betsprocessen. På så vis kan kostnaderna för 
åtgärderna i allmänhet bli lägre. 

uppföljning, ett effektivt trafikledningssys-
tem och vara förutseende vid fysisk plane-
ring av mark- och vattenområden. Kom-
munen antog en risk- och sårbarhetsanalys 
2014. Det finns ingen tillförlitlig infor-
mation som beskriver hur stora transport-
mängder det går på kommunens och länets 
vägar, men enligt Myndigheten för säkerhet 
och beredskap ska den sammanlagda mäng-
den i kommunen ligga mellan 100 – 33 000 
ton och länet mellan 100 – 66 000 ton, se 
karta på sida 45. Trots stora mängder trans-
porter som dessutom kommer att öka finns 
det ingen möjlighet till säker vila eller över-
nattning i kommunen. Enbart i Värmlands 
län kommer den tyngre trafiken öka med 24 
%. Problematiken är att de tyngre fordonen 
står längs E18 och riksvägarna på de små si-
doparkeringarna och vilar sig. Det sker även 
övernattning i industriområden och större 
parkeringsutrymmen inne i tätorterna, vil-
ket inte är säkert för chaufförerna, övriga 
trafikanter och de närboende.

Årjängs kommun anser att anordnandet av 
möjligheter till vila och övernattning är ett 
nationellt åtagande och är gärna en sam-
rådspart när det kommer till frågor rörande 
placering, utformning och genomförande 
av större parkeringsytor för tyngre trafik. 

Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Ha dialog med Trafikverket och 

privata aktörer för att verka för en god 
trafiksäkerhet 

•	 I den mån det går hålla de säkerhets-
avstånd som finns inom samhällspla-
neringen

Foto: Jon Moln - Teike, Räddningstjänst Kiruna
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Källa: Myndigheten för säkerhet och beredskap

FARLIGT GODS



Nationella ställningstaganden



NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN

De nationella ställningstagandena består av all-
männa intressen, miljökvalitétsmål och strand-
skydd. Dessa parametrar är nationellt intressan-
ta att bevara och för att en kommun ska ha en 
god samhällsplanering måste de integreras och 
bevaras till framtida generationer. 

ALLMÄNNA INTRESSEN
Allmänna intressen består av riksintressen 
och Natura 2000 och de regleras via miljö-
balken (MB) kap 3 och 4. I kommunen finns 
riksintressen i form av naturvård, friluftsliv, 
kommunikation och kulturmiljövård. De reg-
leras i MB kap 3 §§ 6 och 8 och riksintresset 
det rörliga friluftslivet, Natura 2000 Fågeldi-
rektivet och Natura 2000 Habitatdirektivet 
regleras i MB kap 4 § 8. Skillnaden mellan 
lagrummen är att specifika områden anges i 
MB kap 4 och är beslutade i riksdagen. I MB 
kap 3 är syftet att främja en hållbar utveckling 
och det innebär att mark, vatten och fysisk 
miljö ska användas långsiktligt inom ekolo-
giska, sociala och kulturella sammanhang ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. När ett 
område är berört av riksintresse eller Natura 
2000 är det inte ett förbud att kunna utveckla 
området, utan det krävs att hänsyn tas till in-
tressena och dess restriktioner. De regleras via 
förordningen om hushållning med mark- och 
vattenområden i miljöbalken. En översikt av 
de allmänna intressena finns på sida 57.

De områden som beskrivs nedan finns ytterli-
gare beskrivna i bilaga 2, Värdefulla naturom-
råden i Årjängs kommun. 

MILJÖBALKEN KAP 3
Det är riksintressena naturvård, det rörliga 
friluftslivet, kommunikation och kulturmil-
jövård som ingår i MB kap 3. De bevaran-
devärden som utgör riksintresse är mestadels 
miljöer och karaktärer som finns i områden 
med äldre bebyggelse och odlingslandskap 
med flera karaktärer av brukningsformer som 
fanns förr och idag inom jord- och skogsbru-
ket. 

Även bebyggelsens struktur, fornminnen, äld-
re bosättningar och övriga lämningar ingår. 

NATURVÅRD
Naturvården påvisar betydliga skeden av 
natur- och kulturlandskapets utveckling, 
ostördhet och innehar bevarandevärde i form 
av naturtyper. Områdena är unika och det 
finns hotade och sårbara arter som exempel-
vis ovanlig flora och kombinationer av egen-
skaper som är värdefullt i framtiden. Nedan 
beskrivs de områden som är berörda av riksin-
tresset naturvård.

FLATMOSSEN
Området består av våtmarker med fastmarks-
holmar, delar av Stora Flat, hela Lilla Flat 
och omgivande skogsmark. Karaktären är 
vildmark och naturskog. Flatmossen är ett 
stort våtmarkskomplex med områden som 
Flatsmossorna, Sätermossen, Dyvelmossen 
och Sågemossen. Det finns kärr, mossor och 
våta sandkärr. I Strängflarkärren finns det 
tydliga parallella strukturmönster av upphöj-
da strängar som dämmer upp mellanliggande 
blötare områden, så kallade flarkar. Trots att 
mänsklig påverkan har skett är området till 
större del orört och saknar allvarliga skador. I 
Flatmossen har det hittats historiska föremål 
som stenåldersboplatser och fångstgropar.

Flora: myggblomster, ängsnycklar, klockljung 
och oregelbundna mossor med mosaik av tu-
vor och höljor.

STORA LEE - FOXEN
Stora Lee - Foxen är en stor klarvattensjö som 
sträcker sig in i Norge och Västra Götaland 
och är reglerad i Lennartsfors. De oexploate-
rade stränderna som finns ger vildmarkska-
raktär och vissa partier är till och med otill-
gängliga på grund av stup och rasbranter. I 
den norra delen finns det många nyckelbioto-
per, mossor och lavar. Det finns förekomst av 
Värmlands enda västliga gytterlav och sjöarna 
har en rik fiskfauna. Det har

anlagts fisktrappor i Töcksfors för att möj-
liggöra utvandring och avelsfiskinsamling av 
storöring från Foxen och Stora Lee. Det finns 
också fåglar i området och för att skydda dem 
har det upprättats 19 stycken fågelskyddsom-
råden; tre stycken i Stora Lee och 16 stycken 
i Foxen. Sjöarna ingår också i DANO – sys-
temet. 

Flora: bergsjohannesört, kärlväxtflora, gaffel-
bräken och blodnäva. 
Fiskefauna: gädda, mört, sik, abborre, braxen, 
lake och horn-, berg- och stensimpa. 
Fågelfauna: storlom, fiskgjuse, fisktärna och 
småkrake. 

GILLBERGASKÅLEN
Gillbergaskålen är en fördjupning i urberget. 
I fördjupningen har lager efter lager av yngre 
bergarter byggts upp och de stupar från peri-
ferin in mot centrum. Den karaktären märks 
av i de smala öarna som ligger som ett stråk i 
Glasjöarna. 

SANDVIKEN
I och med att inlandsisen nådde norra delen 
av Stora Lee och Lee långens sjösystem upp-
kom det ett brett sund längs nuvarande riks-
gräns. Det medförde att Vänerbäckenet och 
Västerhavet fick en förbindelse med varandra. 
Det finns fyndplatser av skalgrus och det har 
också hittats 25 stycken molluskarter och två 
stycken havstulpanarter. Dessa förekomster 
är ackumulationsterrasser och det innebär att 
faunan troligtvis inte har levt på den platsen 
som fyndigheten hittades. Dessa skalgrus-
bankar medförde också en stor kalkpåverkan 
i området och därför finns det en rik flora i 
Sandviken. I området har det hittats vit ved-
fingersvamp. 

STORA BÖR
Stora Bör tillhör Byälvens avrinningsområde 
och har en stor rikedom på öar, holmar, skär, 
skogsklädda uddar och varierande stränder 
med branta berg, vågslipade hällar eller san-
diga vikar. 
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Trots lättillgängligheten till sjön har den 
en stor vildmarkskaraktär i barrskogsland-
skapet. Stora Bör sträcker sig över till Säff-
le kommun och i grannkommunen är sjön 
skyddad utifrån landskapsbilden. Även om 
det skyddet inte finns i Årjängs kommun 
ska Stora Bör ha samma skydd. Stora Bör 
tillsammans med Lillälven och Bärhusälven 
är utpekade som nationellt särskilt värdefulla 
vatten. 

Fiskfauna: storöring, flodkräfta, stensimpa 
och flodpärlmussla.
Däggdjursfauna: utter.

TEGEN
Området är kommunens äldsta odlings-
landskap och är en viktig kulturmiljö för 
länet. Tegen finns med i Länsstyrelsens åt-
gärdsprogram för värmlandska kulturmiljö-
er. Området består av gårdsbyggnader med 
omkringliggande blomsterrika ängar som är 
trädbeklädda. Åkrarna har inte varit plöjda 
under flera decennier, vilket har medfört 
en rik flora. Det beror på de höga kalkföre-
komsterna i berggrunden och ett långvarigt 
hävd. Det finns 38 olika sorters fjärilar och 
det beror på den varierande livsmiljön och 
mångfalden bland blommande växter. 

Flora: ängsskallra, ormrot, hirsstarr, präst-
krage, käringtand, jungfrulin, revfibbla och 
olika sorter av orkidéer.
Träd: lind, ask, hassel, björk, asp, sälg och 
en.
Fågelfauna: nötkråka.

ULVSJÖMYREN
Ulvsjömyren befinner sig i en växtgeogra-
fisk zon där nordliga och sydliga arter möts 
och den dominerade vegetationen mest 
består av vitmossor som är grunden till 
det stora myrkomplexet med en stark vild-
markskaraktär. Hela området har många 
växtgeografiska intressanta arter utspridda 
och i den norra delen, Stutekärret, finns 
det en botanisk rikedom. Ulvsjömyren har 
tre stycken nyckelbiotoper och fyra stycken 
naturvärdesobjekt. Området ingår i den na-
tionella myrskyddsplanen.

Flora: småsileshår, klockljung, brunag, 
dvärgbjörk, dytåg och svattra.

ÖSTRA MÖRTNÄS
Området är kommunens högst belägna od-
lingslandskap, ca 280 m.ö.h. Östra Mört-
näs har en förhållandesvis plan kupering, 
förutom den östra delen som sluttar ned 
mot Gladåkern. Gården har ett ålderdom-
ligt utseende som idag är mycket ovanligt. I 
samband med TUVA inventeringen notera-
des det att gården med omgivning har höga 
botaniska värden och det finns rödlistade 
arter. Området är med i värmlandska kul-
turmiljöer.

Flora: blåsippa, trolldruva och kambräken.
Rödlistade arter: slåttergubbe och fältgen-
tiana.

ÖSTRA SILEN
Sjön befinner sig i en sprickdalsterräng och 
är omgiven av barr- och blandskog. Östra 
Silen är en näringsfattig och flikig klarvat-
tensjö som tillhör Upperudsälvens avrin-
ningsområde. Sedan 1600-talet är sjön reg-
lerad med en slussanläggning. På stränderna 
finns det knappt någon vegetation, men det 
finns välutbildade rundhällar med stöt- och 
läsida och system av korsande isräfflor. Öst-
ra Silen är ett nationellt och regionalt sär-
skilt värdefullt vattenområde.

Fiskfauna: sik, siklöja, björkna, sarv, brax-
en, kräftor och öring.
Fågelfauna: storlom och fiskgjuse. 

RIKSINTRESSET NATURVÅRD UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid utveckling av områden som är berörda 
av riksintresset krävs att hänsyn tas till na-
turvärden samt djur- och växtlivet. Vid en 
integration med åtgärder och riksintresset 
är det viktigt med en balans för att värdena 
ska förstärkas och bevaras, inte elimineras. 
Kommunen har dock ett helhets ansvar för 
de lokala intressena. 

På sida 52 finns en karta över riksintresset 
naturvård. 

DET RÖRLIGA FRILUFTSLIVET
Riksintresset det rörliga friluftslivet innebär 
att alla ska kunna vistas ute i naturen och 
kulturlandskapet för att finna naturupp-
levelser och välbefinnande. Naturen och 
kulturmiljöerna lockar många besökare. I 
riksintresseområdena ska det finnas goda 
möjligheter till bad, fiske, båtliv, vandrings-
leder eller vintersport. De höga bevarande-
värdena är kombinationer av naturtyper, 
intresseaspekter och urvalskriterier. Över-
nattningsmöjligheter är betydelsefullt för 
att locka till en bredare bredd av människor. 
I Årjängs kommun är det DANO – syste-
met och Glaskogen som ingår i riksintresset 
för det rörliga friluftslivet. I DANO - sys-
temet och Glaskogen sker det idag utveck-
lande turismverksamhet och det möjliggör 
goda chanser till upplevelser och aktiviteter 
i speciella naturområden.

DANO
Området består av nedskurna och långs-
mala sprickdalar med stora oexploaterade 
strandområden, vilket skapar en stark vild-
marksprägel. I det stora sammanhängande 
sjösystemet med slussar, kanaler och servi-
cepunkter medför att området blir attrak-
tivt för båt- och kanotturister.

GLASKOGEN
Glaskogen är det största naturreservatet 
till ytan i Värmlands län och är uppdelad 
mellan Arvika och Årjängs kommun. Om-
rådet är kuperat och blockigt med ett rikt 
landskap på sjöar, tjärnar, älvar, småbäckar, 
myrar, mossor och karaktären på området 
är vildmark och dramatiskt. Idag finns det 
20 stycken skogliga naturbiotoper och 67 
hektar är formellt skyddat som biotops-
skyddsområde och har naturvårdsavtal. I 
Glaskogen finns det ca 90 – 100 häckande 
arter och ett flertal ovanliga arter av fjäri-
lar. De områden som har de högsta natur-
värdena är Lenungshammar, Södra Ström 
och Finntorp. Gillbergaskålen tillhör också 
reservatet.

Flora: jungfrulin, knägräs, granspira, ljun-
gögontröst och stagg.
Däggdjursfauna: älg, rådjur, skogshare, 
mård, räv, lodjur och bäver.
Fiskfauna: öring och flodpärlmussla.
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RIKSINTRESSET DET RÖRLIGA 
FRILUFTSLIVET UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Det rörliga friluftslivet är stort i kommu-
nen och nyttjas väl av kommunmedborgare 
och turister. Det är viktigt att det sker en 
balans mellan värdena och nyttjandet och 
utvecklandet av områdena för att säkerställa 
dess värde och bevarande till framtida ge-
nerationer. 

Karta över riksintresset det rörliga friluftsli-
vet finns på sida 53. 

KULTURMILJÖER
Utöver MB kap 3 § 6 styrs kulturmiljöer 
även av lagrummet KML och PBL. Riks-
intresset kulturmiljö skyddar miljöer som 
har ett nationellt intresse, exempelvis jord- 
och skogsbruk, friluftsliv och naturvård. 
Miljöerna kan bestå av parker, byggnader, 
monument, statyer och gravplatser. Den 
kulturmiljö som är av ett riksintresse i kom-
munen är fornlämningsområde vid Blom-
ma-Gyltenäs.

BLOMMA - GYLTENÄS
Det är gravar från stenåldern, så kallade 
hällskistor. Blomma – Gyltenäs är en av 
de få platser som finns i sydvästra delen av 
Värmland. Utöver hällkistorna noterades 
även rösen och stensättningar, vilket vi-
sar på en kontinuitet i bosättningen fram 
till århundranden kring Kristi födelse. Ett 
flertal av lämningarna är välbevarade. Den 
visuella kontakten med vattenleder och ett 
dominerande jordbruk utgör Blomma – 
Gyltenäs till länets mest intressanta område 
ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

I kommunen finns det även områden som 
är skyddade enligt KML, men räknas inte 
som ett riksintresse, se karta på sida 58. De 
berörda områdena är:
•	 Byggnadsminne Ögårn i Dusserud, 

Långelanda Tingshus och Holmedals 
Prästgård (kap 3 KML)

•	 Kyrkomiljöer i Blomskog, Holmedal, 
Silbodal, Sillerud, Karlanda, Trankil, 
Töcksmark, Västra Fågelvik och 
Östervallskog (kap 4 KML)

•	 Övriga kulturmiljöer är finnbebyggel-
sen i Finntorp, Silleruds kyrka, Präst-
gården i Sillerud gamla kyrkplats, 
Tokil, Tenvik, Långelanda, Årjäng, 
Sillegårdsed, Tegen, Breviken-Käll-
tegen, Blomskogs kyrka, Fölsbyn, 
Blomma-Gyltenäs, Trankils kyrka, 
Lennartsfors, Västra Fågelviks kyrka, 
Ögården, Töcksfors, Hajom Skans, 
Holmedal, Selen, Karlanda och Östra 
Mörtnäs (Ditt Värmland)

•	 Fast fornlämningar på ett flertal plat-
ser (kap 2 KML)

•	 Broar av kulturhistoriskt värde finns i 
Korsbyn, Hämnäs, Håltebyn och vid 
Järnsjön

•	 Kulturhistoriska vägar är Kalv-
lund-Trättlanda, Intakan-Rök, 
Trubbyn-Finntorp och Ström-Le-
nungshammar. 

RIKSINTRESSET KULTURMILJÖ UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid utveckling av områden som berörs av 
kulturmiljö ska hänsyn tas så att värdet inte 
skadas eller elimineras. Integration av kul-
turmiljöer i verksamhetsområden är ett sätt 
att bevara värdena och skapa spännande och 
variationsrika miljöer. Kommunens verk-
samheter ska vara ett föredöme i områden 
som kräver vissa restriktioner för att säker-
ställa kulturmiljövärdena. 

Kommunen ska stimulera de lokala fören-
ingarna, byalagen och enskilda privata per-
soner som tar hand om kulturmiljöerna som 
finns och ser till att de bevaras till framtida 
generationer. 

Kulturmiljöområdet Blomma - Gyltenäs är 
utmärkt på kartan på sida 54.

KOMMUNIKATIONER
I riksintresset kommunikation ingår E18. 
Vägen var med i det utpekade Trans-Eu-
ropean Transport Network, TEN-T, vilket 
innebar att E18 var av särskild internationell 
betydelse. E18 ingår inte längre i nätverket 
på gund av dålig vägstandard. Idag går E18 i 
en östvästlig riktning mellan Oslo – Stock-
holm och är utpekad som primär transport-
led för farligt gods. E18 är också viktig ur 
näringslivets perspektiv, eftersom det är ett 
pendlingsstråk. När en väg är utpekad som 
riksintresse innebär det att marken som går 
längs E18 skall skyddas mot åtgärder som 

kan innebära en stor påverkan och konse-
kvenser eller att tillkomsten och utnyttjan-
det av vägen försvåras. 

RIKSINTRESSET KOMMUNIKATION UR 
ETT SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
E18 är en grundförutsättning för kommu-
nens utveckling, eftersom den möjliggör för 
företagsetableringar och attraktivt boende 
med lättillgänglighet och framkomlighet. 
E18 är en viktig länk mellan Oslo – Stock-
holm som går via Årjängs kommun. Trots 
klassificeringarna riksintresse och TEN – T 
är kommunens del av E18 i dåligt skick och 
det finns många olämpliga trafiklösningar 
som medför ökad olycksrisk och dålig fram-
komlighet. Det krävs ett nationellt beslut 
för att säkerställa dess värde och bevarande. 

Riksintresset för kommunikation finns 
markerad på karta på sida 55. 

RIKSINTRESSET TOTALFÖRSVARET
Riksintresset för totalförsvarets militära del 
(3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) kan i 
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, 
i andra fall inte. Dels finns områden i form 
av övnings- och skjutfält och flygflottiljer 
som redovisas öppet, dels områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De 
senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. 
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i 
olika omfattning berörda av riksintresset. 

I Årjängs kommun finns inga riksintressen 
som kan redovisa öppet. Inom kommunen 
kan det generella riksintresset framför allt 
påverkas av uppförandet av höga byggnads-
objekt så som master och vindkraftsverk. 
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglovsä-
renden. Hela landets yta är samrådsområde 
för objekt högre än 20 meter utanför, och 
högre än 45 m inom, sammanhållen bebyg-
gelse. Det innebär att alla ärenden avseende 
höga objekt måste skickas på remiss till 
Försvarsmakten. Informationen används 
också som förberedelse för införandet av 
höga objekt i landets flyghinderdatabas. 

RIKSINTRESSET TOTALFÖRSVARET UR 
ETT SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid prövning av åtgärder som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet ska samrådas 
tidigt i arbetsprocessen.
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Det finns 20 stycken rödlistade arter i om-
rådet och det är fem stycken vedsvampar, en 
mossa och nio fåglar. I Bryngelsdalen finns 
sjön Lisslevattnet som även ingår i DANO 
– systemet och är regionalt och nationellt 
värdefullt.

Flora: njurlav och skrovellav.
Fågelfauna: vitryggig hackspett, smålom 
och gräddticka. 

BRÄNNAN
Brännan blev ett skyddat område för att 
kunna bevara den gamla granskogen och för 
att kunna anlägga mindre och kontrollerade 
skogsbränder. Många djur och växter i om-
rådet är anpassade till miljön som har blivit 
utsatt för den naturliga störningen.

DELETJÄRNSÅSEN
Terrängen i området är väldigt ku-
perat med branter, lodytor och upp-
sprickande berg. På en höjdrygg i ter-
rängen finns den markanta sprickdalen 
Gårdalen, som speciellt karaktäriserar om-
rådet. I södra delen är åsen inte brukat och 
därför har det blivit en naturskog med ett 
flertal synliga spår efter naturliga bränder. 
Det medför att det finns en del död ved av 
lövträd och gamla aspar. I de branta slutt-
ningarna, som är fuktiga, finns det sällsynta 
och hotade arter som kryptogamer och ved-
svampar. 

Fågelfauna: tretåig hackspett, tjäder och 
järpe. 

FLATMOSSORNA
Se ovan under riksintresse naturvård.

HÅLTEBYNS BRANDFÄLT
Skyddet för Håltebyns brandfält kom till 
för att bevara området från avverkning och 
nyplantering. Även här har det skett skogs-
bränder och det är ett naturligt steg för att 
naturen ska kunna utvecklas på egen hand. 
De växter som kan växa i varm jord får möj-
ligheten att blomma upp och arter som är 
brandberoende hittar nya livsmiljöer. I om-
rådet finns det bra tillgång på lövträd.

Fågelfauna: vitryggig hackspett, tjäder, jär-
pe, orre, pärluggla, sparvuggla, gråspett, 
spillkråka och tretåig hackspett.

KESEBOTTEN
Området karaktäriseras av en sprickdal som 
de avlånga sjöarna Mögsjö och Yxnejärn lig-
ger i. Huvuddelen av Kesebotten består av 
en äldre fastmarksskog som har uppkommit 
efter en skogsbrand. Död ved av löv- och 
barrträd finns det rikligt av, men saknar de 
grövre dimensionerna av torrträd och gamla 
mossbelupna lågor. Det finns rödlistade in-
sekter och koncentrationer av hotade arter 
som föredrar fuktiga och skuggiga miljöer.

Fågelfauna: Vitryggig hackspett och Grå-
spett.

DANO
Se ovan under riksintresse det rörliga 
friluftslivet.  

TEGEN
Se ovan under riksintresse naturvård.

ULVSJÖMYRARNA 
Se ovan under riksintresse naturvård.

NATURA 2000 UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
I utvecklade områden som berörs av Na-
tura2000 måste hänsyn tas till värdena. 
Dessa områden är viktiga för kommunen, 
eftersom de hotade arterna ska bevaras till 
framtida generationer. Det är också viktigt 
att områdena är tillgängliga för alla, så att 
värdena kan upplevas och uppskattas. 

Respektive område är markerad på kartan 
över skyddade områden, se sida 56.

Exempel på åtgärder är objekt som är högre 
än 20 meter utanför sammanhållen bebyg-
gelse, översiktsplanering, upprättande av 
vägplaner och anläggande av sjökablar. Rik-
sintresset totalförsvaret företräder alltid de 
andra intressen som finns i det berörda om-
rådet och det ska därför alltid ske en särskild 
prövning vid utveckling av dessa områden.  

MILJÖBALKEN KAP 4
I Årjängs kommun är det riksintresset det 
rörliga friluftslivet, Natura2000 Fågeldi-
rektivet och Natura2000 Habitatdirektivet 
som berörs av kap 4 MB. Lagrummet skyd-
dar specifika områden mot exploateringar 
som kan medföra en betydande påverkan 
och störningar. 

NATURA 2000
Syftet med områden som ingår i Natura 
2000 är att upprätthålla den gynnsamma 
bevarandestatusen inom mark- och vatte-
nområden och de regleras i MB kap 7. De 
områdesskydd som är inräknade i Natu-
ra 2000 är nationalparker, naturreservat, 
kulturreservat, strandskydd, naturminnen, 
växt- och djurskyddsområden och biotops-
skyddsområden. I Årjängs kommun finns 
det nio stycken Natura 2000 - områden 
enligt Fågeldirektivet (skyddande miljöom-
råden som är viktiga för vilda fåglar) och två 
Natura 2000 - områden enligt Habitatavta-
let (beskyddar den biologiska mångfalden). 

BERGVATTSDALEN
Bergvattsdalen är en del av Fjornshöj-
den och består till största del av gammal 
granskog med lågorm senvuxna träd och 
hänglavar som exempelvis garnlav. Över 
höjdområdet växer det en 100 - årig skog 
som genomkorsas av tre distinkta sprickda-
lar med höga lodytor och bergväggar. I om-
rådet finns det 39 stycken signalarter och 
sex stycken rödlistade arter.

Flora: blåsippa, ormbär, gullpudra, spring-
korn, skogstry och dvärghäxört.
Fågelfauna: tjäder, järpe, tretåig hackspett, 
gråspett och sparv- och pärluggla.
Träd: tall, asp, björk, klibbal och rönn.

BRYNGELSDALEN
Bryngelsdalen är ett stort område med vär-
defulla gammelskogar, varierad natur med 
sprickdalar och våtmarker som utgör mosa-
ik av naturtyper och kärrområden. 
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MILJÖKVALITÉTSMÅLEN
Innebörden av miljökvalitétsmålen är att 
ange riktlinjer för luftens, markens, vatt-
nets och övriga miljöns kvalitéer inom en 
generation. År 1999 beslutade riksdagen att 
införa 15 stycken miljökvalitétsmål och sex 
år senare infördes ytterligare ett mål. De 16 
miljökvalitétsmålen är: 
•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Gift fri miljö
•	 Säker strålmiljö
•	 Skyddande ozonskikt
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Grundvatten av god kvalitét
•	 Hav i balans samt levande kust och 

skärgård
•	 God bebyggd miljö
•	 Myllrande våtmarker
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 Storslagen fjällmiljö
•	 Ett rikt växt- och djurliv

Årjängs kommun berörs av 14 stycken mil-
jökvalitétsmål. De som inte berörs är stor-
slagen fjällmiljö och levande kust och skär-
gård. Syftet med miljökvalitétsmålen är att 
de ska vara vägledande vid beslut som reg-
lades via miljöbalken och vara ett hjälpande 
verktyg att nå de nationella miljömålen med 
förutsättningen inom en generation. De 
beskriver även det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. Uti-
från verktyget har Länsstyrelsen genomfört 
bedömningar om Värmlands län kommer 
att klara av miljökvalitétsmålen till år 2020. 

åtgärder som inte avser att tillgodose bostads-
ändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, 
skogsbruk eller renskötsel, verksamheter eller 
åtgärder som har tillåtits av regeringen eller 
omfattas av tillstånd enligt miljöbalken eller 
föreskrifter som har stöd av samma lagrum 
och byggande av allmän väg eller järnväg som 
har en fastställd arbetsplan enligt väglagen. 
I strandområdena finns det starka allmänna 
intressen som riksintressen, Natura 2000, na-
turreservat, biotopsskyddsområden och djur- 
och växtområden. Möjligheten att utveckla 
sådana områden kräver ytterligare dispener 
eller tillstånd. De är till för att värdena och 
tillgängligheten ska bevaras. För att kunna 
upphäva strandskyddet i områden med Natu-
ra 2000 krävs det tillstånd i enlighet med MB 
kap 7 § 28.

Hösten 2014 genomförde Länsstyrelsen ett 
arbete med att förändra det utvidgade strand-
skyddet i Värmlands län. Förslaget fastställ-
des i början av januari 2015. I Årjängs kom-
mun gick några sjöar och vattendrag tillbaka 
till det generella strandskyddet medans andra 
fick 150, 200 eller 300 meter. 

STRANDSKYDDET UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Utveckling av områden inom strandskyddet 
har utretts i LIS – utredningen, se bilaga 1. 
Vid planering av strandområden ska det fin-
nas fria passager för att möjliggöra att allmän-
het, flora och fauna kan få tillgång till strand-
området. Områdets karaktär och utformning 
ska anpassas efter de lokala förutsättningarna 
och inte uppfattas som privatiserat.

Foto: Årjängs kommun

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Kommunen vill verka för attraktiva 

strandnära lägen för bostadsändamål 
och övriga verksamheter

ALLMÄNNA INTRESSEN UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Det är betydelsefullt att allmänna intressen 
bevaras och att hänsyn tas vid de områden 
som berörs. En balans mellan nyttjande 
och intressen ska ske för att säkerställa att 
värden inte elimineras. Framkomlighet och 
tillgänglighet är viktigt så att alla kan få be-
söka områdena och uppleva dess värden.  

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Ta tillvara på de värden som finns i 

kommunen
•	 Arbeta för öppna kulturlandskap
•	 Uppmuntra lokala föreningar, byalag 

och enskilda privat personer att bevara 
kommunens allmänna intressen

Endast ett miljökvalitétsmål kommer att kla-
ras av och det är grundvattnen av god kvalité. 
Det som Värmlands län ligger sämst till i ut-
vecklingen är miljökvalitétsmålen giftfri mil-
jö, ett rikt odlingslandskap och ett rikt djur- 
och växtliv. För att länet ska kunna uppnå 
miljökvalitétsmålen anser Länsstyrelsen att 
en ökad samverkan krävs från alla kommuner 
och att takten ökas angående åtgärdsarbetet.
Årjängs kommun arbetar kontinuerligt för att 
samhället ska bli miljömässigt hållbart. Det 
finns kommunala riktlinjer inom miljöom-
rådet, men dessa måste revideras. Fristående 
kommunalt antagna program som bilaga 2 är 
ett exempel. Lokala miljökvalitétsmål finns 
inte för Årjängs kommun.  

MILJÖKVALITÉTSMÅLEN UR ETT 
SAMHÄLLSPLANERARPERSPEKTIV
Vid planering, tillståndsärenden och ingrepp 
ska miljökvalitétsmålen följas för att uppnå 
ett miljömässigt hållbart samhälle med hög 
livskvalité och ökad attraktivitet. 

STRANDSKYDDET
Syftet med strandskyddet är att långsiktligt 
trygga förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till strandområden och attbevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Strandskyddet regleras i MB kap 
7 §§ 13 – 18h. 

Bestämmelserna för strandskyddet är inte för 
specifika strandområden utan gäller för alla 
kuster, vattendrag och sjöar. I Årjängs kom-
mun är det generella strandskyddet 100 me-
ter förutom särskilda områden som har 150 
meter. Vad som inte får genomföras inom ett 
strandskyddsområde är att uppföra nya bygg-
nader, ändra befintliga byggnaders använd-
ning som kan hindra allmänheten att beträda 
ett strandområde, grävningsarbeten eller an-
dra förberedelsearbeten och åtgärder som kan 
väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. Men förbuden gäller inte för bygg-
nader, anläggningar, anordningar eller 

KOMMUNALA REKOMMENDATIONER
•	 Arbeta med att ta fram lokala miljökva-

litétsmål
•	 Att generationsmålet uppfylls
•	 Revidera riktlinjerna inom miljöom-

rådet
•	 Utforma kommunen till ett miljömäs-

sigt hållbart samhälle
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Miljökonsekvensbeskrivning



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Detta avsnitt berättar vilka miljökonsekvenser 
det kan bedömas att bli utifrån de kommuna-
la rekommendationerna och övriga åtgärder 
som finns beskrivna i översiktsplanen och 
LIS - utredningen. 

BAKGRUND
Gällande översiktsplan för Årjängs kom-
mun antogs av Kommunfullmäktige 1990-
06-20. Fördjupade översiktsplaner för 
Årjängs, Töcksfors och Lennartsfors har 
antagits av Kommunfullmäktige 1990-06-
20. Områdesbestämmelser har antagits för 
Golfbanan och för samtliga kyrkomiljöer. 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
har pågått sedan hösten 2003. Samråd och 
utställning har därefter skett under åren 
2006 - 2008. Tanken var då att planen skul-
le vara helt digital och lättillgänglig med 
länkar till olika bilagor, utredningar och 
underlag. Detta har dock visat sig vara ett 
arbetssätt som är svårt att realisera, eftersom 
länkar och webbsidor förändras över tid. 
Under 2013 påbörjades därför ett förnyat 
arbete med att ta fram en översiktsplan för 
kommunen. Översiktsplanen är framtagen 
i kommunens regi. Miljöbedömningen 
är genomförd av WSP Samhällsbyggnad 
i Karlstad, i samarbete med kommunen.
Som ett led i översiktsplaneringen har en 
så kallad LIS-plan tagits fram. Denna re-
dogör för områden som kommunen pekat 
ut som lämpliga för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS). Inom dessa områ-
den tillkommer ett särskilt skäl för utbygg-
nad inom strandskyddade områden. Det 
särskilda skälet är att åtgärden eller verk-
samheten bidrar till landsbygdsutveckling.

MILJÖBEDÖMNINGENS SYFTE OCH 
KRAV PÅ INNEHÅLL
Miljöbedömningar av planer eller program 
görs för att på ett tidigt stadium i planpro-
cessen integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas. Genom-
förandet regleras i plan- och bygglagen och 
miljöbalken.

Miljöbedömningen är en process som 
identifierar och värderar miljöaspekter på 
planen genom bland annat samråd med 
allmänhet, organisationer, myndigheter 
och andra intressenter. Miljökonsekvensbe-
skrivningen (MKB) utgör den dokumente-
rande delen av miljöbedömningsprocessen. 
I MKB beskrivs och bedöms konsekvenser-
na av planens genomförande. Fokus ligger 
på de delar av planförslaget som bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. Miljö-
konsekvensbeskrivningen ingår i översikts-
planen som en bilaga till planförslaget. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen kommer inte 
att antas av kommunen utan fungerar som 
beslutsunderlag vid antagande av planen. 
En beskrivning av sociala och ekonomiska 
konsekvenser görs på s. 108. Beskrivning-
en av de sociala och ekonomiska konse-
kvenserna utgör inte en del av miljökonse-
kvensbeskrivningen enligt miljöbalken.

MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNINGENS AVGRÄNSNING
Avgränsning av miljökonsekvensbeskriv-
ningen sker genom samråd och erfarenhets-
baserade bedömningar.

Avgränsningens syfte är att ge miljökon-
sekvensbeskrivningen rätt inriktning och 
innehåll. Fokus ska ligga på de delar av 
planförslaget som bedöms medföra bety-
dande miljöpåverkan.

Vid bedömning av betydande miljöpåver-
kan har följande beaktats:
•	 Verksamheter/åtgärder som enligt 3 § 

förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar bedöms medföra betydan-
de miljöpåverkan vid tillståndspröv-
ningar.

•	 Verksamheter/åtgärder inom områden 
som har höga bevarandevärden eller på 
andra sätt är känsliga enligt befintligt 
underlagsmaterial och med beaktande 
av kriterierna i bilaga 2 i förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar.

•	 Avgränsningssamråd med Länsstyrel-
sen 2014-04-28. 

AVGRÄNSNING I SAK - 
IDENTIFIERING AV 
ÖVERSIKTSPLANENS STRATEGIER 
OCH REKOMMENDATIONER
De mål och rekommendationer som är 
formulerade i översiktsplanen skall utgö-
ra utgångspunkt i all planering av den fy-
siska miljön. Riktlinjerna, som i vissa fall 
är övergripande och i andra fall är knutna 
till geografiskt avgränsade områden, är ut-
formade för att bidra till att de uppsatta 
målen uppnås. Mål och strategier för över-
siktsplanen redovisas i planhandlingen. 

Riktlinjer för nedanstående områden har 
bedömts vara av sådan karaktär att de kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Mil-
jökonsekvensbeskrivningens fokus ligger 
på att beskriva konsekvenserna av dessa.

På Gränsen
•	 Upprätta planbuffert
•	 Utforma en landsbygdsstrategi

Kommunal utveckling
•	 Strandnära bebyggelse/verksamhet, 

t.ex. LIS-områden
•	 Fördjupade översiktsplaner för tätor-

terna Töcksfors och Årjäng.
•	 Integrera naturmiljöer i tätbebyggda 

områden
•	 Underlätta för mellankommunal och 

internationell arbetspendling
•	 I tätorterna minska bilanvändandet till 

skolverksamheterna
•	 Säkra gång- cykel och transportvägar 

till och från skolan
•	 Integrera natur- och skogsmiljöer i tät-

bebyggda områden

Kommunikation
•	 Göra satsningar på cykelstråk
•	 Prioritera gång- och cykel vid utveck-

ling av nya områden 
•	 Stimulera arbetspendling till och från 

kommunen 
•	 Breddning av E18 genom kommunen
•	 Stimulera fortsatt fiberutbyggnad
•	 Grön elektronisk infrastruktur
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Miljö, hälsa och säkerhet
•	 Upprätta föreskrifter för kommunens 

vattentäkter och vattenskyddsområden
•	 Kommunen ska planera för en god 

miljö genom att alltid eftersträva en 
tyst sida 

Planerings- och informationsinsatser
Översiktsplanen anger behovet av plane-
rings- och informationsinsatser på ett flertal 
områden.
•	 Fördjupade översiktsplaner för tätor-

terna Töcksfors och Årjäng.
•	 Kommunal cykelplan
•	 Utvecklingsplan för hållbar besöksnä-

ring
•	 VA-plan (som även hanterat klimatan-

passning)
•	 Kulturmiljöprogram 
•	 Ta fram lokala miljökvalitetsmål
•	 Öka kunskapen om vattendomar i 

kommunen
•	 Öka kännedomen bland allmänheten 

om de områden som har höga radon-
värden

•	 Öka kunskapen om vedeldning och 
dess påverkan 

•	 Spridning av en ökad kunskap inom 
energieffektivisering

Detta föreslås inte behandlas i MKB för ÖP 
2050:
•	 Kommunens vindkraftsplan antogs 

2010-05-20 som ett tematiskt tillägg 
till ÖP. Planen är miljöbedömd och 
MKB redovisas integrerat i planen.  
Då inga förändringar föreslås gällan-
de vindkraft föreslås vindkraftplanens 
konsekvenser inte omfattas av miljöbe-
dömningen av ÖP 2050.

•	 FÖP för logistikpark Hajom. Planen 
är miljöbedömd och MKB redovisas 
integrerat i planen.  Då inga föränd-
ringar föreslås omfattas konsekvenser 
av logistikparken inte av miljöbedöm-
ningen av ÖP 2050.

•	 FÖP Kyrkeruds strand. Planen är mil-
jöbedömd och MKB redovisas inte-
grerat i planen.  Då inga förändringar 
föreslås omfattas konsekvenser av pla-
nen inte av miljöbedömningen av ÖP 
2050.

•	 En höghastighetsbana för järnväg en-
ligt markanvändningskartan för ÖP 
2050 föregås av en planeringsprocess 
som regleras i lagen om byggande av 
järnväg. 

 I denna kommer behovet, lokali 
 seringen och utformningen att  
 utredas. Eftersom någon sådan  
 process inte är inledd är miljö  
 konsekvenserna mycket svåra att  
 bedöma i det här skedet. 
 Höghastighetsbanan omfattas 
 därför inte av miljöbedömningen  
 av ÖP 2050.

IDENTIFIERING AV MILJÖASPEKTER 
SOM PÅVERKAS
En miljöbedömning ska enligt miljöbal-
ken identifiera och värdera den betydande 
miljöpåverkan som kan antas uppkomma 
avseende biologisk mångfald, befolkning, 
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 
vatten, luft, klimatfaktorer, materiella till-
gångar, landskap, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv samt 
det inbördes förhållandet mellan dessa mil-
jöaspekter.

Avgränsningen av de miljöaspekter som 
bedöms viktiga att belysa i miljökonse-
kvensbeskrivningen har utgått från över-
siktsplanens syfte och riktlinjer, se ovan, 
miljöbalkens och plan- och bygglagens lag-
krav samt Länsstyrelsens synpunkter efter 
samråd 2014-04-28. 

Översiktsplanens huvudsakliga miljöpåver-
kan har avgränsats till följande huvudom-
råden:
•	 Naturmiljö
•	 Kulturmiljö 
•	 Vattenmiljö
•	 Hälsa 
•	 Klimat 
•	 Hushållning med naturresurser

AVGRÄNSNING I TID
Prognosåret 2050 har valts för miljöbedöm-
ningen då detta motsvarar tiden för genom-
förandet av förslagen i ÖP. Där miljökonse-
kvenser är rimliga och relevanta att bedöma 
över en tid som överskrider prognosåret görs 
detta. Detta gäller bland annat klimateffek-
ter.

AVGRÄNSNING I RUM
Den rumsliga avgränsningen utgörs i hu-
vudsak av kommunens administrativa grän-
ser. Där översiktsplanens förslag får miljö-
konsekvenser utanför dessa gränser kommer 
konsekvenserna att beskrivas där de uppstår. 

Avgränsningen kan då behöva följa naturgiv-
na gränser och även innefatta grannkommu-
ner och påverkan i ett regionalt perspektiv.

REDOVISNINGENS 
DETALJERINGSGRAD
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 
miljöbalken innehålla de uppgifter som är 
rimliga med hänsyn till
1. bedömningsmetoder och aktuell kun-
skap,
2. planens eller programmets innehåll och 
detaljeringsgrad,
3. var i en beslutsprocess som planen eller 
programmet befinner sig,
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i 
samband med prövningen av andra planer 
och program eller i tillståndsprövningen av 
verksamheter eller åtgärder, och
5. allmänhetens intresse.

Miljöbedömningen av översiktsplanen 
kommer med hänsyn till detta att hållas på 
en översiktlig strategisk nivå, snarare än att 
bedöma detaljerna av enskilda projekt, verk-
samheter eller åtgärder som kan bli följden 
av översiktsplanens förslag.

VÄRDERING AV KONSEKVENSER
Planens betydande miljöpåverkan för res-
pektive miljöaspekter beskrivs nedan och 
värderas gentemot vedertagna bedömnings-
grunder, se kap 4. Vid värderingen har un-
derlagsmaterial samt erfarenhetsbaserade 
bedömningar använts. 

En värdering av de konsekvenser som över-
siktsplanens genomförande bedöms kunna 
medföra görs på en fyragradig skala:
•	 Positiva konsekvenser
•	 Inga eller försumbara konsekvenser
•	 Små negativa konsekvenser
•	 Stora negativa konsekvenser

Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för 
bedömningen av miljöpåverkan av planens 
syfte, generella och områdesspecifika rikt-
linjer på de områden som var identifierade 
efter bland annat samråd med länsstyrelsen. 
Konsekvenserna av planens riktlinjer kom-
mer att bedömas och redovisas i text. I miljö-
konsekvensbeskrivningen används begrep-
pen påverkan, effekt, konsekvens och åtgärd.

•	 Påverkan är det fysiska intrång som 
planens riktlinjer medför eller de 
insatser som görs för att uppfylla 
planens intentioner.
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•	 Effekt är den förändring i miljön som 
påverkan medför, exempelvis förlust 
av ett skogsområde, buller eller förore-
ningar i luften. Effekt kan också vara 
att kunskapsnivån höjs efter genom-
förda planerings- eller informations-
insatser.

•	 Konsekvensen är en värdering av de 
effekter som uppkommer för allmänna 
och enskilda intressen, människors 
hälsa eller biologisk mångfald. Åtgär-
der vidtas för att undvika eller för att 
minimera negativa konsekvenser. 

UTREDNINGSALTERNATIV
Enligt miljöbalken ska rimliga alterna-
tiv med hänsyn till planens syfte och 
geografiska räckvidd identifieras, beskri-
vas och bedömas. Med rimliga alterna-
tiv menas olika alternativa sätt att upp-
nå målen med planen eller programmet.

Befolkningsutvecklingen anger till stor del 
vilken potential det finns för nyetablering i 
kommunen. Prognoserna påverkar utveck-
lingen och samtidigt kan kommunen skapa 
handlingsberedskap utifrån dessa prognoser. 

De alternativ som kommer att beskrivas i 
miljökonsekvensbeskrivningen är nollalter-
nativet och planförslaget.

NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet innebär att kommunen inte 
genomför övergripande markplanering un-
der planperioden. Nuvarande översiktsplan 
från 1990 fortsätter att gälla, förutsatt att 
den aktualitetsförklaras, som allmänt rådgi-
vande tillsammans med de fördjupade över-
siktsplanerna som redan finns framtagna 
för Årjäng samt Töcksfors. Detta innebär 
att kommunens utveckling saknar inrikt-
ning och blir därmed svår att förutse. Det 
blir svårare att främja en hållbar utveckling 
och en mer okontrollerad exploatering kan 
komma att ske. En framtida planering utan 
en uppdaterad översiktsplan kan även bli 
mer kostsam och tidskrävande för kommu-
nen eftersom varje initiativ till exploatering 
måste bedömas utan hjälp av riktlinjer.

Befolkningsmängden i Årjängs kommun 
antas utvecklas enligt Region Värmlands 
rapport ”Värmlands befolkning och nä-
ringsliv år 2030 samt flyttströmmar till 
och från Värmland”. I den redovisas en 
prognostiserad befolkningsutveckling 
fram till år 2030 med en befolkning på

9000 invånare, dvs. en minskning om 52 
invånare. In- och utflyttning kommer un-
der prognostiden att avta enligt de senaste 
årens trend. Med ett minskat invånaran-
tal kan det ge upphov till sämre tillgång 
till servicefunktioner på mindre orter eller 
att de helt måste läggas ner och en kana-
lisering till mer centralt belägna service-
centra längre bort från bostadsorten sker.

Utvecklingen i tätorterna antas i nollal-
ternativet följa antagna fördjupade över-
siktsplaner för Årjäng-Kyrkeruds Strand 
och Töcksfors. Den kommunala visionen 
är att upprätta fördjupade översiktsplaner 
för tätorterna, förstärka dem och samti-
digt framställa god markberedskap för 
tätorternas framtida utveckling. I nolla-
lternativet finns ingen antagen LIS-plan 
och andelen bebyggelsepåverkad strand är 
samma som nuvarande nivå. Viss bebyg-
gelse kan dock tillkomma inom strand-
skyddade områden inom ramen för den 
vanliga dispensprövningen. I nollalterna-
tivet finns ett förslag till avfallsplan för 
kommunen, en klimat- och energiplan för 
2008-2014, FÖP för logistikpark Hajom, 
samt en vindbruksplan som antogs 2010.

PLANFÖRSLAGET
I detta alternativ bedöms en utveckling vid 
ett fullständigt genomförande av förslagen 
i översiktsplanen där planen har fullt fokus 
på hela kommunen, d.v.s. en aktiv satsning 
på såväl kommunens tätorter, Årjäng och 
Töcksfors, som de omgivande småorterna. 
Förslagen beskrivs utförligt i planbeskriv-
ning och plankarta. MKB:n fokuserar på de 
delar av planförslaget som bedöms ge upphov 
till betydande miljöpåverkan. Konsekven-
serna av planförslaget redovisas på sidan 70.

BEDÖMNINGSGRUNDER OCH 
INDIKATIONER FÖR 
MILJÖBEDÖMNING - MILJÖMÅL
Det övergripande målet, det s.k. genera-
tionsmålet, för den nationella miljöpoliti-
ken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Generationsmålet innebär att förutsättning-
arna för att lösa miljöproblemen ska nås inom 
en generation. Det betyder att alla viktiga 
åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 
2020 (år 2050 när det gäller klimatmålet).

Miljöpolitiken ska fokusera på att:
•	 Ekosystemen har återhämtat sig, 

eller är på väg att återhämta sig, och 
deras förmåga att långsiktigt generera 
ekosystemtjänster är säkrad.

•	 Den biologiska mångfalden och na-
tur- och kulturmiljön bevaras, främjas 
och nyttjas hållbart. 

•	 Människors hälsa utsätts för minimal 
negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människ-
ors hälsa främjas. 

•	 Kretsloppen är resurseffektiva och 
så långt som möjligt fria från farliga 
ämnen. 

•	 En god hushållning sker med natur-
resurserna. 

•	 Andelen förnybar energi ökar och att 
energianvändningen är effektiv med 
minimal påverkan på miljön. 

•	 Konsumtionsmönstren av varor och 
tjänster orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt.

Dessutom har riksdagen antagit 16 mil-
jömål/miljökvalitetsmål som beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges 
miljö, natur- och kulturresurser som är 
ekologiskt hållbara på lång sikt. De na-
tionella miljömålen utgör grunden för det 
fortsatta miljöarbetet regionalt och lokalt. 
Regionala miljömål kan komma att tas 
fram inom vissa avgränsade sektorer inom 
ramen för det strategiska regionala arbetet.
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvens-
beskrivning innehålla en beskrivning av 
hur relevanta miljökvalitetsmål och annan 
miljöhänsyn beaktas i planen. De sexton 
miljökvalitetsmålen presenteras nedan. 
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I Värmland har 14 av de 16 miljömålen 
anpassats till regionens förutsättningar.  
Miljömålen om fjäll respektive hav är inte 
aktuella för Värmland. I januari 2008 fast-
ställdes nya regionala miljömål för Värm-
land. Årjängs kommun har inte antagit 
några lokala miljömål.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juri-
diskt bindande styrmedel i miljölagstift-
ningen gällande kvaliteten på mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt. De används för att 
förebygga eller åtgärda miljöproblem. De 
beskrivs närmare i miljöbalkens femte kapi-
tel. En miljökvalitetsnorm kan till exempel 
gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, 
mark, eller vatten. Miljökvalitetsnormer 
kan införas för hela landet eller för ett geo-
grafiskt område, till exempel ett län eller en 
kommun. Utgångspunkten för en norm är 
kunskaper om vad människan och naturen 
tål. Normerna kan även ses som styrmedel 
för att på sikt nå de nationella miljömålen. 
De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras 
på krav i olika direktiv inom EU. För när-
varande finns det miljökvalitetsnormer för:
•	 olika föroreningar i utomhusluften 

(SFS 2010:477) 
•	 olika parametrar i vattenförekomster 

(SFS 2004:660) 
•	 olika kemiska föreningar i fisk- och 

musselvatten (SFS 2001:554) 
•	 omgivningsbuller (SFS 2004:675)
•	 havsmiljön (SFS 2010:1341)

För Årjängs kommun är miljökvalitetsnor-
merna för luft, vatten och buller aktuella.

MILJÖKVALITÉTSNORMER FÖR 
UTOMHUSLUFT
I miljöbalkens 5:e kapitel och i förordning-
en (2001:527) om miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft regleras tillåtna halter i 
utomhusluft för ett antal ämnen. Överskri-
dande av normers nivåer för utomhusluft är 
generellt lokala och beror främst på höga

trafikflöden eller tät vedeldning.

MILJÖKVALITÉTSNORMER FÖR 
SJÖAR OCH VATTENDRAG
Miljökvalitetsnormer för vatten används 
för att ange krav på vattnets kvalitet i fle-
ra olika avseenden. Bestämmelser om 
kvalitet och status på yt- och grundvatten 
finns i vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 2004:660). Vattenkvaliteten bedöms 
utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer 
och uttrycks som mått på vattnets yt- eller 
grundvattenstatus. De grundläggande kva-
litetskraven, som uttrycks i form av miljö-
kvalitetsnormer, syftar till att alla vatten-
förekomster ska uppnå minst god kemisk 
yt- eller grundvattenstatus samt god eko-
logisk status senast den 22 december 2015. 
Med stöd av förordningen har Västerhavets 
Vattenmyndighet fastställt förvaltnings-
plan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan 
för flertalet vattenförekomster i kommu-
nen, dessa redovisas i planbeskrivningen.

MILJÖKVALITÉTSNORMER FÖR 
BULLER
Miljökvalitetsnormen för buller är en mål-
sättningsnorm där målet är att omgiv-
ningsbuller inte medför skadliga effekter 
på människors hälsa. Det är kommuner 
och myndigheter som ansvarar för att mil-
jökvalitetsnormer följs. Detta fråntar dock 
inte olika verksamhetsutövare att genom sin 
egenkontroll sträva efter att begränsa buller-
störningar.

ANNAN HÄNSYN OCH RIKTVÄRDEN 
FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING -
BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR 
BULLER
Bullerproblemens omfattning bedöms med 
hjälp av riktvärden. Vid all planläggning 
ska gällande riktvärden för buller efter-
strävas. Miljömålet God bebyggd miljö 
ställer krav på att platser där människor 
vistas ska ha en god ljudmiljö och vara fri 
från betydande buller från trafiken. Må-
let ska uppnås inom en generation, till år 
2020. Så här har Boverket konkretiserat 
det långsiktiga målet utifrån de riktvärden 
för buller som riksdagen ställt sig bakom: 

Till år 2020 ska ingen i sin boendemiljö ha 
bullernivåer överstigande
•	 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
•	 45 dBA maximalnivå inomhus 

nattetid
•	 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid 

fasad)
•	 70 dBA maximalnivå vid uteplats i 

anslutning till bostad. 

Ett arbete pågår att förändra riktlinjerna 
för acceptabelt bullervärde.

RIKSHÄNSYN VID FYSISK 
PLANERING
Hantering av risker är kopplad till den fy-
siska planeringen genom att det i plan- och 
bygglagen (PBL, 1987:10) och miljöbalken 
(MB) finns omnämnt att risker för 
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människors hälsa och säkerhet ska beaktas. 
Enligt PBL ska bebyggelse lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till boendes och övrigas hälsa. Hän-
synstaganden omfattar bland annat risk för 
översvämningar, risk för ras, risker i närhet 
till kommunikationsleder samt risker i an-
slutning till industriell verksamhet, för mer 
detaljerad beskrivning hänvisas till planför-
slaget.

DAGVATTEN
Krav på dagvattenhantering ställs i miljö-
balken, Boverkets byggregler samt i Na-
tur-vårdsverkets föreskrifter. Områden som 
utnyttjas för öppen dagvattenhantering ska 
i översikts- och detaljplan avsättas som na-
turmark eller parkmark. Om det inom ett 
planområde inte går att reservera tillräcklig 
plats för lokalt omhändertagande av dag-
vatten ska det av planhandlingarna framgå 
var dagvattenhanteringen kan eller ska ske.

KOMMUNALA RIKTLINJER
Ett kommunalt naturvårdsprogram togs 
fram för Årjängs kommun år 2005. Na-
turvårdsprogrammet syftar till att pre-
sentera kommunens natur, presentera ett 
antal speciellt värdefulla naturområden, 
presentera och stötta kommunens arbete 
med naturvård och att lista ett antal idéer 
som ytterligare skulle kunna stärka kom-
munens naturvärden och attraktionskraft.

En vindkraftsplan antogs som ett tillägg 
till översiktsplanen 2010-05-20; Vindkraft 
Årjäng. I planen identifieras fem områden 
med rätt vindförutsättningar som lämpliga 
för vindkraft. 

Kommunen har även en klimat- och 
energiplan för 2008-2014 som antogs våren 
2009. De övergripande målen i planen är 
att:
•	 minimera användningen av fossila 

bränslen
•	 öka energieffektiviteten
•	 höja kunskapsnivån och medve-

tenheten bland kommunanställda, 
företagare och kommuninvånare inom 
energi- och miljöområdet

•	 enbart använda el från förnybara 
energikällor

2014 antogs en dagvattenpolicy som riktar 
sig till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare, exploatörer m.fl. Poli-
cyn ska gälla i hela kommunen även om vis-
sa delar bara är tillämpliga på områden som 
finns inom verksamhetsområde för kommu-
nalt VA. Dagvattenpolicyn är inte juridiskt 
bindande utan skall ses som en vägledning 
som syftar till att uppnå målet med en lång-
siktigt fungerande dagvattenhantering.

Avfallsplanen för Årjängs kommun är ett 
vägledande dokument som tillsammans 
med renhållningsförordningen är styrande 
för avfallshanteringen fram till år 2018. Pla-
nen innehåller en nulägesbeskrivning av de 
förhållanden som ger upphov till avfall samt 
beskrivning om hur avfallet behandlas, in-
samlas, tillhandatas och materialåtervinns. 

Avfallsplanens mål är satta med fokus på: 
•	 Avfallsminimering 
•	 Insamling och behandling
•	 Minskad farlighet

Hänsyn ska tas till dessa strategier och 
dokument vid all planläggning inom 
kommunen.

PLANFÖRSLAGET
I översiktsplanen, s 13 - 59 beskrivs pla-
nens förslag till strategi för kommunens 
utveckling och framtida användning av 
mark och vatten. Nedan beskrivs kort de 
strategiska områden och övergripande 
riktlinjer som bedöms kunna medföra be-
tydande miljöpåverkan. För utförligare be-
skrivning hänvisas till planbeskrivningen.

På Gränsen
För att kunna utveckla företagandet på 
ett snabbt och effektivt sätt är det viktigt 
att i kommunen ha en planbuffert upprät-
tad. Detta skulle förenkla processen, men 
också bidra till en snabbare handläggning 
vid åtgärder som kräver effektivitet. Ge-
nom att upprätta en landsbygdsstrategi vill 
kommunen tydliggöra vilka åtgärder som 
krävs för att kunna uppnå ökad inflyttning, 
större underlag för service och förtätning.

Kommunal utveckling
Genom att upprätta fördjupade översikts-
planer för tätorterna uppnår kommunen 
god markberedskap som möjliggör snabb 
byggnation vid önskemål från exploatörer 
och verksamhetsutövare. Det finns sedan 
tidigare planlagda områden med tillgäng-
lig mark. Dessa matchar dock inte fullt 
ut efterfrågan som finns från annan verk-
samhet och på andra typer av bostäder. 

LIS, landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen kan hjälpa kommunen i deras strä-
van om långsiktig landsbygdsutveckling. 
Kommunen har därför upprättat en LIS-
plan. Denna omfattar 34 olika områden. 

För att få en bättre sammanhållen lands-
bygd och främja ett miljövänligare sätt 
att ta sig fram vill kommunen möjliggöra 
stråk mellan småorterna och tätorterna 
och dess bostads- och verksamhetsom-
råden. Detta ska utredas i en kommunal 
cykelplan. Kommunen vill också under-
lätta mellankommunal och internatio-
nell arbetspendling, samtidigt som man 
strävar efter en attraktiv kollektivtrafik.

Foto: Bernth Johansson, Accurat, Uppsala

Foto: Robert Broberg
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Vid utveckling av skolverksamheten ska 
placeringen säkerställa och trygga trans-
portförbindelserna till och från skolan. 
Översiktsplanen förespråkar en satsning 
på att säkra gång-, cykel- och transport-
vägar till och från skolan då man i tät-
orterna vill minska bilanvändandet för 
transporter till skolans verksamheter. 
Bilfria zoner är en åtgärd som föreslås.

För att öka människors livskvalitet är inte-
gration av naturmiljöer i tätbebyggda områ-
den, ett mål för samhällsplaneringen enligt 
översiktsplanens riktlinjer. 

Kommunikation
Årjängs kommun arbetar för miljömässi-
ga alternativ till biltrafiken för att minska 
bilanvändandet i tätorterna och i över-
siktsplanen finns därför riktlinjer om att 
ett arbete med att upprätta en cykelplan 
för kommunen har därför påbörjats. Den 
elektroniska infrastrukturen är också 
under utbyggnad. I markanvändnings-
kartan redovisas mark för en höghastig-
hetsbana mellan Oslo och Stockholm via 
Årjäng. Vidare breddas korridoren för E18 
i hela dess sträckning genom kommunen. 

Besöksnäringen
Då besöksnäringen är en stor inkomstkälla 
i kommunen är det viktigt med en hållbar 
besöksnäring. Översiktsplanen anger därför 
behovet av en utvecklingsplan för besöksnä-
ringen för möjliggörande av en hållbar näring. 

Miljö, hälsa och säkerhet
Översiktsplanens riktlinjer anger fortsatt 
arbete med att upprätta skyddsföreskrifter 
för kommunens vattentäkter. En gemensam 
VA-plan tillsammans med Eda kommun 
ska dessutom upprättas och beräknas vara 
klar 2016. VA-planen kommer också han-
tera klimatanpassningsfrågor som berör 
översvämningar och överflödigt vatten. Vid 
planering av nya bostadsområden ska alltid 
en ”tyst sida” eftersträvas.

PLANERINGS- OCH 
INFORMATIONSINSATSER
Översiktsplanen initierar till planerings- 
och informationsinsatser som har viktiga, 
vägledande funktioner och möjliggör att 
relevanta frågor förs in i den kommunala 
översiktsplanen. Insatserna medför också 
att man får kontroll på ett antal miljöfrå-
gor med möjligheten att styra bland annat 
markanvändningen i kommunen på ett 
resurseffektivt sätt. 

För Årjängs kommun anges behovet av för-
djupade översiktsplaner, cykelplan, utveck-
lingsplan för besöksnäringen för möjliggö-
rande av en hållbar näring samt VA-plan, 
men också ett kulturmiljöprogram och 
informationsinsatser inom olika områden.

Fördjupade översiktsplaner
I vissa fall finns det behov av att göra för-
djupningar av översiktsplanen vilket inne-
bär att ett specifikt område utreds djupare. 
En fördjupning av översiktsplanen kan bli 
aktuellt om det handlar om större om-
råden som är särskilt strategiskt viktiga 
för kommunen. I en fördjupad översikts-
plan finns en högre detaljeringsnivå vad 
gäller mark- och vattenanvändandet och 
genom att arbeta med fördjupade över-
siktsplaner underlättas arbetet med tillägg 
och ändringar utan att kommunen mås-
te göra om den aktuella översiktsplanen. 
Översiktsplanen föreslår en satsning på 
att upprätta fördjupade översiktspla-
ner för tätorterna Töcksfors och Årjäng.

Cykelplan
”Samhällsbyggnadskontoret tog under 
2014 fram en cykelplan för Årjängs kom-
mun. Målet med cykelplanen var att ut-
veckla de befintliga cykelnäten, främja 
tillgängligheten till våra unika naturom-
råden, öka säkerheten i det alternativa 
resandet och utforma principer till varia-
tionsskapande miljöer för att skapa spän-
ning och ”wow” faktor under cykelturen.”

En utformning av en kommunal cykelplan 
kan komma bidra till att fler lockas börja 
cykla om det finns ett tryggt och attraktivt 
sätt att färdas längs riksvägen tillsammans 
med de tunga fordonen. Genom att utveckla 
en cykelplan för kommunen kan man också 
genom olika åtgärder öka hälsan hos med-
borgarna, stärka cyklisternas position i trafi-
ken samt reducera utsläpp av diverse klimat-
gaser, vilket ligger i linje med kommunens 
mål om en långsiktigt hållbar utveckling. 

Utvecklingsplan för besöksnäringen för 
möjliggörande av en hållbar näring
Genom att formulera en utvecklingsplan 
för turismen kan man öka tillväxten och 
samtidigt möjliggöra för en hållbar 

besöksnäring i kommunen. Detta kan i 
sin tur öka sysselsättningen med nya jobb 
inom service och turism då orten blir mer 
attraktiv. 

VA - plan
En VA-plan möjliggör för VA-frågorna 
att föras in i kommunens översiktsplan. 
Detta kan på sikt komma att leda till en 
mer effektiv kommunal planering och ett 
bättre nyttjande av de resurser som satsas 
på VA-åtgärder samtidigt som det blir ett 
verktyg för att lyfta fram problem och ut-
maningar. Det finns inga direkta lagkrav 
på att ta fram kommunala VA-planer, men 
i miljöbalken, vattentjänstlagen och plan- 
och bygglagen finns indirekta krav som 
innebär att kommunen behöver ha någon 
form av fungerande strategi för VA- pla-
neringen. Samtidigt förekommer en tydlig 
åtgärd i Vattenmyndigheternas åtgärds-
program som anger att kommunerna ska 
utveckla VA-planer. Detta kommer på sikt 
både leda till en mer effektiv kommunal 
planering i stort och ett bättre utnyttjande 
av de resurser som satsas på VA-åtgärder.

Kulturmiljöprogram
Idag finns inget kommunalt antaget pro-
gram som beskriver de stora kulturhisto-
riska värdena som kyrkomiljöer, kultur-
märkta byggnader och naturområden har, 
men ambitionen är att det ska upprättas ett 
program för att säkerställa de kulturvärden 
som finns i kommunen. Områdesbestäm-
melser är en juridisk handling vilket är 
positivt då den reglerar en del av kultur-
miljöerna. Idag är kyrkomiljöer reglerade 
via detta planeringsverktyg i kommunen.
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Lokala miljökvalitétsmål
Årjängs kommun vill arbeta med att ta 
fram lokala miljökvalitetsmål då det idag 
inte finns några antagna. Vid planering, 
tillståndsärenden och ingrepp ska de lokala 
miljökvalitetsmålen följas och detta medger 
för ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Informationsinsatser gällande vattendomar, 
radon och vedeldning
Översiktsplanen satsar på att öka känne-
domen bland allmänheten om de områden 
som har höga radonvärden samt öka kun-
skapen om vedeldning och dess påverkan 
för att säkerställa hälsa och säkerhet bland 
invånarna i kommunen. För att undvika 
påverkan på människors hälsa vill kom-
munen också kartlägga alla förorenade 
områden så att man kan sträva efter en häl-
sosam och miljömässigt hållbar kommun. 

MILJÖKONSEKVENSER - 
NOLLALTERNATIVET
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för 
att förverkliga kommunala mål och ambi-
tioner. Möjligheterna att påverka utveck-
lingen i rätt riktning för Årjängs kommun 
bedöms därför som svårare i ett nollalter-
nativ än med en ny, antagen översiktsplan. 

I ett nollalternativ upprättas inte någon 
landsbygdsstrategi som skulle kunna skapa 
förutsättningar för planering av ett ökat 
boende på landsbygden. Utan en lands-
bygdsstrategi bedöms kommunen ha sämre 
förutsättningar för att kunna göra lands-
bygden mer attraktiv, vilket i praktiken kan 
medföra en ökad utflyttning. Inriktning-
en kommer fortsatt att vara att tillgodose 
besöksnäringen och de tillfälligt boende. 
Landsbygdsutvecklingen i ett nollalterna-
tiv bedöms också ha sämre förutsättningar 
utan en LIS-plan. Man kan förvänta sig 
att boende på landsbygden minskar till 
förmån för att bosätta sig i tätorterna och 
att kvarvarande bebyggelse i högre grad 
än idag används främst för fritidsboen-
de. Det bedöms bli positiva konsekvenser 
för naturmiljön i strandzonerna utan en 
LIS-plan då naturmark inte tas i anspråk. 
Avtagande serviceunderlag för de boende 
på landsbygden med fortsatt utflyttning 
som trolig följd kan dock medföra negativa
konsekvenser för natur- och kultur-
miljön då naturvärden som är bero-
ende av skötsel och öppethållande 
av marken får sämre förutsättningar. 

Kulturhistoriska lämningar och fornläm-
ningar bevaras från mänsklig exploatering, 
men kan påverkas av t.ex. igenväxning. Ar-
betet med att förbättra bristfälliga VA-lös-
ningar för befintlig bebyggelse kan fördröjas 
utan en utveckling av bebyggelse på lands-
bygden som skulle kunna skynda på pro-
cessen med utbyggnad av VA-infrastruktur. 
Samtidigt medför en minskad andel perma-
nent boende mindre belastning från avlopp 
på omgivande sjöar. Vid ett nollalternativ 
uteblir upprättandet av en planbuffert för 
utveckling av gränsområdet. Kommunen 
uppnår därför inte den goda planberedskap 
som eftersträvas. I ett nollalternativ bedöms 
syftet med det rådande strandskyddet och 
allmänrättsliga intressen inte motverkas. 
I ett hälsoperspektiv bedöms nollalterna-
tivet bidra till negativa konsekvenser då 
möjligheten till att kunna skapa attraktiva 
bostäder är mycket betydelsefullt för hem-
mavarande på landsbygden. Utvecklingen 
av nya turistmål minskar, serviceunderlaget 
kan minska och där följer möjligheterna till 
att arbeta, gå i skola och möjligheten att 
kunna uträtta vardagliga ärenden nära sitt 
boende. De som bor kvar permanent blir 
därmed mer beroende av resor till arbets-
platser och service på annan ort. En klimat-
neutral riktning bedöms som svårare i och 
med att större satsningar på det alternativa 
resandet blir mindre i ett nollalternativ. 
En gles bebyggelsestruktur medför nega-
tiva konsekvenser då man kan förvänta sig 
att de som bor kvar blir fortsatt beroende 
av bilen, vilket genererar mer utsläpp och 
motverkar uppsatta klimatmål. Samtidigt 
medför en minskande befolkning ett lägre 
transportbehov totalt sett. Hushållningen 
med naturresurser bedöms som goda när 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområ-
den och vattentäkter upprättas. Fortsatt 
utsläpp av framförallt kväve och fosfor till 
yt- och grundvatten består i ett nollalterna-
tiv då bostäder med enskilda VA lösningar 
inte ansluter sig till det kommunala VA i 
och med att en utveckling på landsbygden 
inte prioriteras. Den pågående utredningen 
gällande höghastighetsbana från Oslo via 
Årjäng till Stockholm samt upprättandet 
av en kommunal cykelplan gäller i nollal-
ternativet. Även det pågående arbetet till-
sammans med Eda kommun om att upp-
rätta en gemensam VA-plan. Den pågående 
utredningen gällande höghastighetsbana 
från Oslo via Årjäng till Stockholm samt 

upprättandet av en kommunal cykelplan 
gäller i nollalternativet. Även det pågåen-
de arbetet tillsammans med Eda kommun 
om att upprätta en gemensam VA-plan.

PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN OCH 
KONSEKVENSER - NATURMILJÖ
Ett genomförande av översiktsplanen 
medför en ökad bebyggelse i strandnära 
områden, då den pekar ut 34 LIS-områ-
den för bebyggelse av bostäder, fritidshus 
och/ eller anläggningar för olika typer av 
verksamhet.  I dessa områden ska dispens 
från gällande strandskydd kunna ges med 
hänvisning till att en exploatering bidrar 
till landsbygdens utveckling. Utpekade 
LIS-områden redovisas i den LIS-plan som 
upprättats som en del av ÖP, se bilaga. 
Genom urvalsprocessen i LIS-planen har 
särskilt känsliga strandmiljöer undvikits 
och zonen närmast strandlinjen har i de 
flesta fall undantagits från LIS-områdena. 
Översiktsplanens rekommendationer syf-
tar till att säkerställa att fortsatt planering 
sker mot bakgrund av vidare utredningsin-
satser så att idag okända naturvärden kan 
identifieras och tas hänsyn till. Totalt 
sett bibehålls också en låg exploaterings-
grad längs stränderna i Årjängs kommun.  

LIS-planens huvudsakliga effekter bedöms 
bestå i att områden som kan ha viss betydelse 
för utbredning, föryngring och födosök för 
lokala grupper eller bestånd av allmänt före-
kommande djur- och växtarter tas i anspråk. 
Andra effekter som uppförande av vattenan-
läggningar, muddring och påverkan från 
siktröjning, vägdragningar och promenad-
stråk m.m. på områden som är värdefullt för 
växt- och djurlivet mellan LIS-området och 
vattnet bör beaktas. Ökad mänsklig aktivi-
tet i närheten av och på sjöarna kan också 
medföra störning på känsliga djurarter.

Foto: Bernth Johansson, Accurat, Uppsala
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Strandmiljöer står även för ekosystemtjäns-
ter såsom buffring mot försurande utsläpp, 
rening och produktion av biologisk mång-
fald, det senare av betydelse för t.ex. fisket. 
Strandmiljöer som hårdgörs bidrar inte till 
buffring och rening vilket ökar sårbarheten 
för försurningsstötar och utsläpp av föro-
reningar. Konsekvenserna kan bli sämre 
vattenkvalitet med påverkan på fisk och 
vattenorganismer. Genom att integrera na-
tur- och skogsmiljöer i tätbebyggda områ-
den kan det bidra till ökad livskvalitet och 
attraktivitet då kombinationen grönska 
och bostadsbebyggelse oftast uppskattas av 
människor. Samtidigt bidrar naturmiljöer 
till ekologiska tjänster som rening av dag-
vatten och luft samt utgör en förutsättning 
för den biologiska mångfalden. Att stimu-
lera lokal produktion av livsmedel och för-
ädling av råvaror ger också förutsättningar 
för den biologiska mångfalden och för ett 
levande jordbrukslandskap. Breddning av 
E18 till 2+1-väg medför intrång i naturmil-
jöer och kan förväntas öka barriäreffekten i 
landskapet både direkt på grund av bredd-
ningen och indirekt på grund av uppsätt-
ning av räcken och att högre standard på 
vägen kan förväntas medföra högre tillåtna 
hastigheter. Konsekvenserna av breddning-
en är svåra att bedöma utan vidare utred-
ningar och åtgärden måste föregås av en 
planeringsprocess enligt väglagen. Om en 
breddning även omfattar åtgärder för att 
minska barriäreffekterna, t.ex. faunapassa-
ger, kan negativa konsekvenser på naturmil-
jön minska. Årjängs kommuns påbörjade 
arbete med att upprätta en cykelplan ingår 
i Bygg- och miljönämndens verksamhets-
mål för 2014. Anläggning av separerande 
gång- och cykelstråk kan få negativa kon-
sekvenser för naturmiljön då naturmark tas 
i anspråk och ersätts med hårdgjorda ytor. 
Samtidigt medför en överföring mellan tra-
fikslag från bil till gång- och cykel fördelar 
för vattenmiljön med en lägre belastning av 
föroreningar från vägdagvatten. Det är vik-
tigt att vid planerande av nya stråk integrera 
det med bebyggelsen och beakta faktorer 
så som belysning och vegetation. Över-
siktsplanen bedöms sammantaget medföra 
små negativa konsekvenser för naturmiljön 
på grund av ett ökat intrång i naturmiljö-
er men där hänsyn tagits till naturmiljöer 
av särskild betydelse för biologisk mång-
fald och produktion av ekosystemtjänster. 

KULTURMILJÖ
Genom utveckling av LIS och/eller upp-
rättandet av en landsbygdsstrategi kan 
möjligheten öka för människor att bo 
kvar och livnära sig på landsbygden. Det 
kan också medföra en ökad inflyttning 
och förstärkning av småorterna. En så-
dan utveckling kan bidra till att upp-
rätthålla kulturmiljövärden i landskapet, 
t.ex. genom öppethållande av odlings-
mark, skötsel och underhåll av byggnader. 
Samtidigt kan en utveckling av landsbyg-
den medföra att landskapet förändras, att 
kulturhistoriska landskapselement eller an-
dra lämningar trängs ut av ny bebyggelse, 
infrastruktur moderniseras och mark tas 
i anspråk för modernare former av mar-
kanvändning. I översiktsplanen anges en 
rekommendation att det ska upprättas ett 
program för att säkerställa de kulturvär-
den som finns i kommunen. Ett kultur-
miljöprogram kan användas för att bidra 
till en utveckling av kommunen med sam-
tidig hänsyn till kulturhistoriska värden. 
Ett förändrat landskap med en ökad ex-
ploateringsgrad kan medföra att de kul-
turhistoriska sammanhangen i landskapet 
försvinner eller blir svårare att tyda. Detta 
kan i sin tur minska det pedagogiska vär-
det hos enskilda lämningar.  Breddning 
av E18 till 2+1-väg medför intrång i kul-
turmiljöer och kan förväntas öka barriär-
effekten i landskapet. Konsekvenserna av 
breddningen är svåra att bedöma utan vi-
dare utredningar och åtgärden måste före-
gås av en planeringsprocess enligt väglagen

Intrång i eller borttagande av fornlämning-
ar kan endast ske efter en tillståndspröv-
ning. Då tillstånd ges och fornlämningen 
undersöks och tas bort kan intrånget delvis 
kompenseras genom att lämningen doku-
menteras och bevaras och att undersökning-
en bidrar till ökad kunskap om den aktu-
ella lämningstypen och området lämningen 
ligger i. Samtidigt minskar eller försvinner 
lämningens framtida vetenskapliga och/ 
eller pedagogiska potential genom att kun-
skap som samhället besitter i framtiden inte 
kan tillämpas vid en undersökning idag.
Framtagande av ett kulturmiljöpro-
gram medför positiva konsekvenser då 
det bedöms kunna vägleda framtida pla-
neringar så att negativ påverkan i bäs-
ta fall kan undvikas eller minimeras.
Det föreligger inga konflikter mellan före-
slagen markanvändning och riksintressen 
eller utpekade regionala kulturmiljövärden. 
Kulturmiljöutredningar kan dock behöva 
genomföras i ett senare planeringsskeden.
Det är svårt att göra säkra bedömningar av 
planförslagets konsekvenser på kulturmil-
jön. För de förslag som bedöms medföra po-
sitiva konsekvenser för kulturmiljön enligt 
ovan är utfallet mer osäkert än för samban-
det mellan ökad utveckling/ exploatering 
och intrång i förekommande kulturmiljöer. 
Med hänsyn till dessa osäkerheter blir den 
sammantagna bedömningen att konsekven-
serna på kulturmiljön blir små negativa. 

Foto: Andreas Fors
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Foto: Robert Broberg

VATTENMILJÖ
Översiktsplanen anger en utveckling med 
ökad befolkning och verksamheter, vilket 
i sin tur bl.a. ger ett ökat transportbehov. 
Detta innebär en högre belastning på kom-
munens vatten genom ett större uttag av 
dricksvatten, större behov av rening i av-
loppsreningsverk och en ökad belastning 
från föroreningar från t.ex. vägdagvatten. 
Översiktsplanen anger att utvecklingen ska 
ske både på landsbygden och i tätorterna. 
Utveckling i tätorterna innebär goda förut-
sättningar för kommunala vatten- och av-
loppslösningar. Utveckling på landsbygden 
innebär i högre grad att kommunens VA be-
höver byggas ut väsentligt eller att enskilda 
VA-lösningar används. Planförslaget anger 
att befintliga verksamhetsområden för VA 
ska byggas ut och nya verksamhetsområden 
lokaliseras. Det kan innebära att befint-
liga bostäder med enskilda VA-lösningar 
i dessa områden kan ansluta sig till kom-
munalt VA vilket kan bidra till minskade 
utsläpp av framförallt kväve och fosfor till 
yt- och grundvatten. Kommunen saknar i 
dagsläget en kommuntäckande VA-plan, 
men det pågår ett arbete tillsammans med 
Eda kommun att upprätta en gemensam 
VA-plan som beräknas vara klar 2016.

En bättre och mer hållbar hushållning med 
kommunens naturresurser förespråkas av 
översiktsplanen. Endast en av vattentäk-
terna, Årjäng (Backa) vattenverk, har idag 
skyddsföreskrifter. Genom att man inrättar 
föreskrifter för kommunens samtliga vat-
tentäkter och vattenskyddsområden kan 
man ge dricksvattenförekomsterna ett di-
rekt skydd samtidigt som man säkrar råvat-
tentillgången, som är direkt avgörande för 
människors hälsa och välbefinnande. Fö-
reskrifterna ger upphov till positiva konse-
kvenser vad gäller vattenmiljö då det syftar 
till att vidta åtgärder som minskar riskerna 
för föroreningar av vattenresurser. Det säker-
ställer också att vattentäkterna långsiktigt 
håller en god kemisk och kvantitativ status. 

Samtidigt som föreskrifterna bör utfor-
mas så att de ger ett ändamålsenligt skydd, 
kan negativa konsekvenser uppstå för 
den enskilde, då föreskrifter kan inskrän-
ka i markägarens användning av mark.

När det förekommer ett ökat bebyggel-
setryck vid vattnet kan det medföra indirek-
ta effekter på vattenmiljöerna. När vatten-
verksamheter utförs i känsliga naturmiljöer 
kan störningar uppkomma för fågelliv och 
övrigt djurliv. Vid ett ökat bebyggelsetryck 
medföljer normalt ökad aktivitet i och på 
sjöarna, vilket orsakar ökad bullerpåverkan 
och ökat utsläpp av drivmedel och olja från 
bl.a. fritidsbåtar. Även pumpar, entrepre-
nadmaskiner och dylikt som används vid 
byggverksamheter orsakar bullerstörningar 
för människor så som djurlivet. De ger även 
upphov till utsläpp av föroreningar. Miljö-
kvalitetsnormer avseende vattenkvalitet är 
fastställda för nästan alla sjöar och vatten-
drag som berörs av föreslagna LIS-områden.

Översiktsplanen bedöms medföra små nega-
tiva konsekvenser för vattenmiljön. Negativ 
påverkan uppkommer främst till följd av ökad 
befolkning och tillkommande bebyggelse 
för LIS. Översiktsplanens riktlinjer bidrar 
till positiva konsekvenser för vattenmiljön.

HÄLSA
Planförslaget föreslår satsningar som är posi-
tiva för människors hälsa. Genom att plane-
ra för LIS-områden kan kommunen erbjuda 
attraktiva områden både för bebyggelse och 
olika verksamheter på landsbygden. Genom 
ett ökat underlag för service och kollektiv-
trafik kan det på sikt minska bilberoendet 
i kommunen, som i sin tur är positivt för 
trafiksäkerheten. En reducering av biltra-
fiken bedöms minska bullerstörningar och 
mängden utsläpp, främst i tätorterna. Dä-
remot kan boende i befintlig bostadsbebyg-
gelse uppleva ökad bullerstörning genom 
att trafik till och från den nya bebyggels-
en tillkommer, trots att riktvärdena hålls. 

Planförslaget satsar till stor del på det alter-
nativa resandet. Man vill göra satsningar 
på cykelstråk, stimulera och underlätta ar-
betspendlingen, men också minska bilan-
vändandet till skolverksamheterna genom 

att i planeringen för skolverksamheter i tät-
orterna underlätta för fotgängare och cy-
keltrafikanter. Det ger förutsättningar för 
bättre hälsa genom att motion i vardagen 
underlättas. I tätorterna föreslås bilanvän-
dandet minskas till skolverksamheterna ge-
nom att man ska kunna ta sig till och från 
skolan via gång eller cykel. Bilfria zoner re-
kommenderas också i ÖP. 

Genom att underlätta arbetspendling via 
kollektivtrafik förbättras framkomlighet-
en och trafiksäkerheten. Detta stärker inte 
bara kollektivtrafiken, men medför även 
förbättrade förutsättningar för de cyklande 
i kommunen. 

Enligt översiktsplanen bör standarden hö-
jas för E18 och riksväg 172 och länsväg177. 
Dessa vägar utgör primärleder för farligt 
gods och en standardhöjning skulle öka 
tillgängligheten och säkerheten. Vid eta-
bleringar ska man i den mån det går hålla 
de säkerhetsavstånd som finns för byggande 
vid primärleder för farligt gods samt beakta 
buller och vibrationer. Standardhöjningen 
av E18 och riksväg 172/177 bedöms med-
föra positiva konsekvenser för hälsan då tra-
fiksäkerheten ökar och riskerna för olyckor 
med farligt gods minskar. Standardhöjning-
en möjliggör ökad tillgänglighet till och 
från kommunen genom att framkomlighet-
en ökar. Vid nyexploateringar längs vägar 
krävs det att de riktlinjer som finns ska föl-
jas rörande byggfria zoner, övriga kommu-
nala policys och riktlinjer för farligt gods. 

Översiktsplanen innehåller också olika rikt-
linjer som anger att vid lokalisering av bo-
städer, verksamheter och dylikt ska de natio-
nella riktlinjer och allmänna råd som finns 
följas. Kommunen ska enligt översiktspla-
nens riktlinjer också planera för en god mil-
jö genom att alltid eftersträva en tyst sida. 

Planförslagets strategier för det alternativa 
resandet bedöms medföra positiva hälso-
konsekvenser för Årjängs invånare. Motive-
ringen till bedömningen är att satsningarna 
på alternativa ressätt medför ökad trafiksä-
kerhet och förbättrade förutsättningar för 
de cyklande och gående i kommunen. Sam-
tidigt strävar man efter att minska bilan-
vändandet till och från skolverksamhe-
terna i tätorterna och införa bilfria zoner, 
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vilket är positivt ur ett hälsoperspektiv då 
gaturummen runt skolan blir trafikvänliga-
re och luftkvaliteten förbättras.

KLIMAT
Planförslaget omfattar en landsbygdsut-
veckling genom bl.a. en landsbygdsstrategi, 
planbuffert och en LIS-plan. En planbuffert 
är ett underlag som bl.a. kan ge möjlighe-
ten till att kunna komplettera befintliga 
bostäder med hjälp av markberedskap, det 
vill säga att det finns redan detaljplanelagda 
områden. Planförslaget innebär ökad in-
flyttning och etableringar av serviceanlägg-
ningar, matbutiker och andra verksamheter 
på landsbygden. Planförslaget omfattar även 
att lokal produktion av livsmedel och för-
ädling av råvaror ska stimuleras, satsningar 
på gång- och cykelstråk, att arbeta för en 
höghastighetsbana, att i tätorterna minska 
bilanvändandet till skolverksamheterna och 
öka kollektivtrafikens attraktivitet. Planför-
slagets intention att stimulera fiberutbygg-
nad inom kommunen möjliggör för hemar-
bete, men också möjligheten till att uträtta 
olika typer av ärenden hemifrån på lands-
bygden. Översiktsplanen förespråkar vidare 
ett systematiskt kretsloppstänk i samband 
med om- och nybyggnationer av kommuna-
la byggnader, exemplifierat med arbetssättet 
för Nordmarkens högstadieskola. Detta syf-
tar till att minska förbrukningen av energi 
och fossila transporter samt av material och 
avfall. Dessa satsningar kan motverka en 
ökning av transporterna som kan bli följden 
av ett mer utspritt boende på landsbygden. 
Därmed motverkas även utsläppen av kli-
matpåverkande gaser.  Planförslaget innebär 
samtidigt en ökad befolkning, fler verksam-
heter och en stimulering av mellankom-
munal och internationell arbetspendling. 
Denna utveckling leder till ökade transpor-
ter och utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Planförslaget bedöms sammantaget medfö-
ra små negativa konsekvenser för klimatet. 
Motiveringen till bedömningen är att när 
de satsningar som görs som kan medföra
minskade transporter, vägs mot en utveck-
ling med ökad befolkning och fler verk-
samheter samt en satsning på att stimu-
lera mellankommunal och internationell 
arbetspendling, bedöms resultatet bli ökade 
transporter inom kommunen. Utöver detta 
arbetar kommunen idag med att effektivi-
sera den gröna elektroniska infrastrukturen 
vilket är positivt ur klimatsynpunkt då fo-
kus ligger på att minska förbrukningen av 
energi och fossila transporter, men också 
material och avfall.

HUSHÅLLNING MED 
NATURRESURSER
Planförslaget påverkar hushållningen med 
naturresurser genom ianspråktagande och 
fragmentering av mark. Fragmenteringen 
kan medföra att restytor som är svåra att 
bruka på ett resurseffektivt sätt uppstår och 
konsekvenserna som följer kan bli att eko-
nomin i att bruka marken blir sämre. En 
breddning av E18 bör inte påverka hushåll-
ningen med naturresurser avsevärt mycket 
då projektering sker längs den befintliga 
vägen. LIS-områden innebär att skogsmark 
och jordbruksmark och andra naturresur-
ser tas i anspråk för att förverkliga planen. 
En bättre och mer hållbar hushållning med 
kommunens naturresurser gällande vat-
tenmiljön förespråkas av översiktsplanen. 
För utförligare beskrivning, se avsnittet 
om vattenmiljö i denna MKB.Planförsla-
get bedöms sammantaget medföra små ne-
gativa konsekvenser för hushållning med 
naturresurser. Satsningarna medför ian-
språktagande och fragmentering av mark 
vilket kan försvåra jord- och skogsbruk.

För dricksvattenresurserna medför upprät-
tande av skyddsföreskrifter för vattentäkter 
positiva konsekvenser genom att kvaliteten 
på vattnet säkerställs.

SAMLAD MILJÖBEDÖMNING
Översiktsplanens betydande miljöpåver-
kan medför huvudsakligen små negativa 
konsekvenser för de miljöaspekter som har 
bedömts. För människors hälsa bedöms pla-
nen medföra positiva konsekvenser. Jämfört 
med nollalternativet medför planförslaget i 
högre utsträckning positiva konsekvenser. 
Nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser för naturmiljön, medan plan-
förslaget medför små negativa konsekven-
ser. Avgörande är översiktsplanens förslag 
till LIS-områden där naturmark tas i an-
språk i högre utsträckning jämfört med nol-
lalternativet. Planförslaget medför även små 
negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Vid en värdering av planförslagets konse-
kvenser ur ett hållbarhetsperspektiv måste 
hänsyn även tas till ekonomiska och sociala 
konsekvenser. I sammanställningen på sida 
70 redovisas bedömningen av konsekvenser 
för de olika miljöaspekterna med en sam-
manfattning av de avgörande faktorer som 
legat till grund för bedömningen. Osäker-
heter i bedömningarna redovisas på sida 73.

MILJÖKVALITÉTSNORMER
Konsekvenserna för miljöaspekter som även 
omfattas av miljökvalitetsnormer redogörs 
under respektive avsnitt. Här görs dock en 
samlad bedömning av förslagens konse-
kvenser för möjligheten att hålla miljökva-
litetsnormerna. 

LUFT
Översiktsplanens förslag medför en ka-
nalisering av bebyggelse till tätortsnära 
landsbygd. Detta medför troligen ett ökat 
bilberoende vilket medför ökade luftutsläpp 
totalt sett. Samtidigt medför översiktspla-
nen en ökad satsning på alternativa resesätt 
vilket kan medföra en trafikavlastning och 
med det reducerat utsläpp av luftförore-
ningar.

Foto: Bernth Johansson, Accurat, Uppsala

Foto: Bernth Johansson, Accurat, Uppsala
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Naturmiljö

Kulturmiljö 

Vattenmiljö

Hälsa 

Klimat

Hushållning med naturreseurser

Naturmark tas inte i anspråk. Naturmark i känsliga miljöer tas i anspråk 
till förmån för landsbygdsutveckling (LIS). 
Urvalsprocessen har dock gallrat bort om-
råden med höga bevarandevärden.

En höghastighetsbana medför stort fysiskt 
intrång i naturmiljön med höga barriäref-
fekter.

Breddning av E18 tar naturmark i anspråk 
och ökar barriären i landskapet.

Kulturvärden som förutsätter öppethål-
lande av marker, byggnadsvård med flera 
skötselkrävande insatser får sämre förut-
sättningar i ett nollalternativ där befolk-
ningsmängden förväntas minska.

Bristfälliga VA-lösningar. Minskad andel 
permanent boende utgör mindre belastning 
från avlopp på omgivande sjöar.

En ökad befolkning, fler verksamheter 
och ökade transporter inom kommunen 
innebär en större belastning på vattenre-
surserna. 

Befintliga bostäder med enskilda VA-lös-
ningar kan ansluta sig till kommunalt VA.

Upprättande av VA-plan medför bättre 
kontroll av påverkan på vattenkvaliteten.

Bilberoendet kvarstår på landsbygden och 
det blir ett fortsatt utsläpp av bilavgaser 
från biltrafiken.

Fortsatt bristfällig trafiksäkerhet på delar 
av E18 och v 172/177.

Satsningar på alternativa resesätt med-
för ökad trafiksäkerhet och förbättrade 
förutsättningar för de cyklande och gående 
i kommunen. 

Gaturummen runt skolan blir trafikvän-
ligare och luftkvaliteten förbättrad vid 
minskning av bilanvändandet till och från 
skolverksamheterna i tätorterna.

Ökade ambitioner om minskat buller med-
för färre bullerrelaterade hälsoeffekter.

Ett fortsatt bilberoende för pendling inom 
och utom kommunen motverkar uppsatta 
klimatmål genom utsläpp av klimatgaser.

En satsning på boende på landsbygden 
medför ett utspritt bebyggelsemönster som 
sannolikt ökar antalet biltransporter.

Planförslagets satsningar på alternativa re-
sesätt och fiberutbyggnad medför ett mins-
kat bilberoende och motverkar ökningen.

MILJÖASPEKT    NOLLALTERNATIV                PLANFÖRSLAGET

Skyddsföreskrifter upprättas för vatten-
skyddsområden och vattentäkter.

Fortsatt utsläpp av näringsämnen via brist-
fälliga VA-lösningar.

Befintliga bostäder med enskilda VA-lös-
ningar kan ansluta sig till kommunalt VA.

Upprättande av VA-plan och skyddsföre-
skrifter för vattentäkter.

Hushållningen med naturresurser under-
lättas genom upprättandet av planeringsun-
derlag och strategier på en rad områden.

Positiva konsekvenserInga eller försumbara konsekvenserSmå negativa konsekvenserStora eller mycket stora konsekvenser

En satsning på landsbygden kan medföra 
att kulturmiljövärden upprätthålls.
Kommunen planerar att upprätta ett kul-
turmiljöprogram.

Fysiskt intrång i kulturhistoriska lämning-
ar och förändrad landskapsbild kan minska 
den framtida pedagogiska och vetenskapli-
ga potentialen hos enskilda lämningar.
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Planen föreslår dessutom bilfria zoner vid 
skolverksamheterna samtidigt som man 
ska sträva efter att minska bilanvändandet 
till skolorna i tätorterna. Om halterna av 
luftföroreningar blir så höga att miljökva-
litetsnormerna inte kan hållas är framförallt 
det ett problem i tätorter med hög trafik-
täthet i kombination med slutna gaturum.  
Den nya bebyggelsen bedöms inte medföra 
någon risk för att gränsvärdena för olika 
luftföroreningar ska överskridas eftersom 
den planeras i områden där utspädnings-
effekten är stor och trafiktätheten låg.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
enligt förslaget möjliggör för fler att cykel-
pendla på kortare avstånd. Detta bedöms 
medföra positiva effekter på luftförore-
ningshalterna.

Sammantaget bedöms översiktsplanen inte 
medföra risk för att miljökvalitetsnormerna 
för luft inte kan hållas.

YT- OCH GRUNDVATTENKVALITÉT
Miljökvalitetsnormerna för yt- och grund-
vattenkvalitet är fastställda utifrån ett 
flertal faktorer som påverkar ekologisk 
och kemisk status. I Årjängs kommun ut-
gör övergödning, flödesregleringar och 
vandringshinder vanliga faktorer som på-
verkar vattenförekomsternas status. Över-
siktsplanens förslag bedöms främst kun-
na påverka övergödningsproblematiken.

Översiktsplanens förslag medför en ka-
nalisering av bebyggelse till tätortsnära 
landsbygd i strandnära lägen. Särskilda 
rekommendationer och riktlinjer gäller 
för VA i dessa områden. Med dessa re-
kommendationer bedöms den föreslagna 
bebyggelsen inte behöva medföra risk för 
att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas. 
Kommunens vatten har överlag god ekolo-
gisk status, men det förekommer sjöar och 
vattendrag med otillfredsställande till mått-
lig ekologisk status med tidsfrist till år 2021. 

Arbetet med att fastställa skyddsföreskrifter 
för vattentäkter pågår och bör påskyndas. 
Detta medför ökat skydd för grundvattentäk-
ter och bedöms bidra till möjligheten att hål-
la miljökvalitetsnormerna för grundvatten.

Sammantaget bedöms översiktsplanen inte 
medföra risk för att miljökvalitetsnormer-
na för yt- och grundvattenkvalitet inte kan 
hållas.

BULLER
Områden med bullerproblematik ska följa 
de nationella riktlinjer och allmänna råd 
för vad som är acceptabelt buller. Utöver 
dessa råd och riktlinjer ska kommunen pla-
nera för en helhetlig bra ljudmiljö och vid 
nybyggnationer skall alltid en tyst sida ef-
tersträvas. 

UPPFYLLELSE AV NATIONELLA 
MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet innehåller 
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och 24 etappmål. 

Generationsmålet anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att miljökvalitets-
målen ska nås. Generationsmålet är därför 
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer 
i samhället. I målet står också att arbetet 
med att lösa de svenska miljöproblemen inte 
ska ske på bekostnad av att vi exporterar 
miljö- och hälsoproblem till andra länder.

Miljökvalitetsmålen beskriver det till-
stånd i den svenska miljön som mil-
jöarbetet ska leda till. Det finns även 
preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preci-
seringarna förtydligar målen och används i 
det löpande uppföljningsarbetet av målen.

Etappmålen anger steg på vägen för att nå ge-
nerationsmålet och ett eller flera miljökvali-
tetsmål. Etappmål har antagits av regeringen 
för miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”, 
samt inom områdena avfall, farliga ämnen, 
luftföroreningar och biologisk mångfald.   

Hur översiktsplanen påverkar uppfyllelsen 
av de nationella miljömålen redovisas med 
följande läsanvisningar:

Möjligheterna att nå miljömålet påverkas 
både positivt och negativt

Möjligheterna att nå miljömålet påverkas 
positivt

Möjligheterna att nå miljömålet påverkas 
negativt

Möjligheterna att nå miljömålet påverkas 
inte

 Begränsad klimatpåverkan
 ”Halten av växthusgaser i 
 atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatföränd-
ringar stabiliseras på en nivå som innebär 
att människans påverkan på klimatsyste-
met inte blir farlig. Målen ska uppnås på 
ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedels-
produktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige 
har tillsammans med andra länder ett an-
svar för att det globala målet kan uppnås.” 

Under den kommande planperioden kom-
mer transporterna på vägarna att öka då det 
sker en kanalisering av boende till lands-
bygden för att möjliggöra arbetstillfällen, 
bostadsbebyggelse och service. Dock med 
en spridning inom hela kommunen. En 
fiberutbyggnad sker i dagsläget i kommu-
nen vilket kan innebära färre transporter 
om flera väljer att ta chansen att jobba he-
mifrån bostaden. LIS stärker landsbygden 
genom etableringar av närliggande mat-
butiker, serviceanläggningar och andra 
verksamheter såsom skola och barnomsorg 
och kan då bidra med minskade transpor-
ter till och från bygden. Även det motsatta 
kan inträffa, att fler söker sig ut till bygden 
för rekreation och friluftsliv. Trafikutsläpp 
ger upphov till olika effekter. Globalt sett 
utgörs effekterna av en förstärkt växthus-
effekt och tillika påverkan på ozonskiktet. 
Koldioxid är den största bidragande fak-
torn och mest uppmärksammade växt-
husgasen. Regionalt ger trafikutsläppen 
upphov till skador på naturen, främst ge-
nom utsläpp av kväveoxider, svaveldioxider 
och kolväten. Lokalt ger trafikutsläppen 
upphov till hälsoeffekter, men leder även 
till nedsmutsning och korrosion på bl.a. 
byggnader och broar. Idag ökar transport-
mängderna snabbt och därmed utsläpps-
mängden. Dock satsar planen på alternativa 
resesätt som är gynnsamt för miljömålet.
Kommunens satsningar på grön elektronisk 
infrastruktur är ett arbete som omfattas 
av arbetet med att bli en klimatneutral 
kommun till år 2030. Satsningarna 
omfattar bland annat utbyggnad av fiber 
och systematiska arbetssätt för att sluta 
kretsloppet och öka graden av återvinning 
och återanvändning av material i samband 
med om- och nybyggnationer.
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 Frisk luft
 ”Luften ska vara så ren att 
 människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.”
En trafikökning väntas i och med transport 
till och från de nya bebyggelseområdena, 
dock inte i en sådan omfattning som le-
der till alltför höga halter av föroreningar. 
Översiktsplanen föreslår bl.a. etablering av 
gång- och cykelvägar, bilfria zoner och en 
satsning på bra kommunikationer, vilket 
kan möjliggöra ett minskat resande med 
bil. Satsningar på grön elektronisk infra-
struktur och ökad kännedom bland all-
mänheten om vedeldning och dess påver-
kan bidrar till att nå miljömålet. 

 Bara naturlig försurning
 ”De försurande effekterna av 
 nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen 
ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska föremål 
och hällristningar.”

Försurning är en effekt av utsläpp från 
främst transporter, industri och jordbruk, 
men även från det inhemska skogsbruket 
genom uttag av biomassa.

En spridd bebyggelse bidrar i nuläget till 
transportbehovet, men en utbyggnad av 
kommunens fiber- och cykelnät kan dock 
komma minska transportbehovet, vilket bi-
drar positivt till miljömålet. Merparten av 
det sura nedfallet kommer från länder utan-
för Sveriges gränser och från internationell 
sjöfart.

 Giftfri miljö
 ”Förekomsten av ämnen i 
 miljön som har skapats i eller ut-
vunnits av samhället ska inte hota människ-
ors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Hal-
terna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna.”

Översiktsplanens rekommendation om 
kartläggning av kommunens förorenade 
områden bidrar till uppfyllelsen av mil-
jömålet. Genom kartläggningen kan rätt 
åtgärder vidtas vid utveckling av områden 
med förorenad mark. Om förorenad mark 
tas i anspråk för utveckling ökar samtidigt 
risken för spridning av föroreningar och hur 
dessa tas om hand är avgörande för målupp-
fyllelsen.

 Säker strålmiljö
 ”Människors hälsa och den 
 biologiska mångfalden ska skyd-
das mot skadliga effekter av strålning.”

Översiktsplanen föreslår att de riktvärden 
som finns för radon ska följas. I bygglovs-
skedet bör radonskyddande åtgärder följas 
upp. Det föreslås också att allmänheten ska 
öka kännedomen om de områden som har 
höga radonvärden. Planförslaget föreslår 
inga etableringar av nya kraftledningar och 
kommunen planerar inte heller att placera 
nya bostäder kring förhöjda magnetfält. 
Översiktsplanen förespråkar tillämpning av 
försiktighetsprincipen och att tidiga samråd 
med berörda nätägare ska ske vid utveck-
ling av områden för att säkerställa en god 
bebyggd miljö för omgivningen. 

 Ingen övergödning
 ”Halterna av gödande ämnen i  
 mark och vatten ska inte ha nå-
gon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten.”

I dagsläget finns det inga kommunala rikt-
linjer för vatten och avlopp, men det finns 
riktlinjer för fettavskiljare och dagvatten-
hanteringen. Det pågår ett arbete tillsam-
mans med Eda kommun att upprätta en 
gemensam VA – plan, den beräknas vara 
klar 2016. Dessutom ska skyddsföreskrifter 
för kommunens samtliga vattentäkter upp-
rättas då endast en vattentäkt i dagsläget 
erhåller sådana föreskrifter.

 Levande sjöar och vattendrag
 ”Sjöar och vattendrag ska vara  
 ekologiskt hållbara och deras va-
riationsrika livsmiljöer ska bevaras. Natur-
lig produktionsförmåga, biologisk mång-
fald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas.” 

Strandmiljöer kommer att tas i anspråk då 
utpekande av LIS innebär ett strandnä-
ra byggande. Ett ökat bebyggelsetryck vid 
vattnet kan medföra indirekta effekter på 
vattenmiljöerna. Vid ökad bebyggelse med-
följer generellt ökad aktivitet i och på sjöar-
na. Där kommunalt VA inte finns idag ska 
möjligheten till kommunalt avlopp utredas, 
därmed kan man uppnå en bättre VA-lösning 
än i nuläget och samtidigt förbättra vatten-
kvaliteten. Skyddsföreskrifter för vattentäk-
ter och vattenskyddsområden ska upprättas.

 Grundvatten av god kvalité
 ”Grundvattnet ska ge en säker  
 och hållbar dricksvattenförsörj-
ning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Ett arbete pågår för att upprätta en ge-
mensam VA-plan med Eda kommun och 
skyddsföreskrifter för kommunens vatten-
täkter och vattenskyddsområden ska 
upprättas. Detta är positivt för miljömålet.

 Myllrande våtmarker
 ”Våtmarkernas ekologiska och  
 vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.”

Förslagen i översiktsplanen bedöms inte 
medföra någon påverkan på miljömålet.

 Levande skogar
 ”Skogen och skogsmar- 
 kens värde för biologisk pro-
duktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kul-
turmiljövärden och sociala värden värnas.”

Översiktsplanens förslag tar skogsmark i 
anspråk, dock i en förhållandevis liten om-
fattning. LIS-områden för verksamheter 
inom rekreation och friluftsliv bidrar till 
att tillgängliggöra skogarna samt bidra till 
att sociala värden värnas. Översiktsplanen 
föreslår en utveckling av skogsmiljöer-
na till en del av tätorternas grönstruktur.
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 Ett rikt odlingslandskap
 ”Odlingslandskapets och 
 jordbruksmarkens värde för bio-
logisk produktion och livsmedelsproduk-
tion ska skyddas samtidigt som den biolo-
giska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.”

En utveckling av landsbygden möjliggör för 
permanent bosatta människor att bo kvar. 
Detta ger förutsättningar för fortsatt bru-
kande av marken, vilket är nödvändigt för 
att kunna upprätthålla naturvärden som är 
beroende av öppna marker. Samtidigt kan 
en utveckling medföra en ökad inflyttning, 
vilket i sin tur bidrar till fortsatt beva-
rande av de befintliga kulturmiljövärdena 
i landskapet. En del av översiktsplanens 
förslag tar odlingsmark i anspråk, vilket 
leder till en utarmning av kvaliteterna i 
marken. Då kommunen har intentioner på 
att upprätta ett kulturmiljöprogram är det 
positivt ur kulturmiljösynpunkt då det kan 
vägleda kommande planeringar på så sätt 
att negativ påverkan kan minimeras eller 
undvikas helt.

 God bebyggd miljö
 ”Städer, tätorter och annan 
 bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.”
En av miljömålets preciseringar är att 
städer och tätorter samt sambandet mellan 
tätorter och landsbygd är planerade utifrån 
ett sammanhållet och hållbart perspektiv 
på sociala, ekonomiska samt miljö- och 
hälsorelaterade frågor.
En utveckling av LIS-områden påverkar 
miljömålet positivt genom ökad möjlighet 
till en god och hälsosam livsmiljö. Genom 
att satsa på LIS-områden där det annars är 
brist på närhet till bl.a. serviceanläggning-
ar är förhoppningen att man ska kunna 
bibehålla och utveckla servicenivån i form 
av t.ex. skola och barnomsorg. Miljömålet 
kan motverkas av att en mer utspridd och 
gles bebyggelse inledningsvis medför ökade 
transporter. Genom att satsa på en förstärk-
ning av småorterna bidrar detta till ett 
bevarande av natur- och kulturmiljövärde-
na, bland annat genom fortsatt beteshävd 
och hävd av de öppna odlingsmarkerna. 
Ett upprättande av ett kulturmiljöprogram 
går i linje med miljömålets intentioner för 
en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser. Översiktsplanen 
föreslår att naturmiljöer ska integreras i 
tätbebyggda områden och att man ska 
följa de riktvärden som finns för radon och 
fortsätta det förebyggande arbetet med 
att minska risken för översvämningar. I 
kommunens pågående arbete kring att 
upprätta en VA-plan, tillsammans med Eda 
kommun, kommer klimatfrågor kring just 
översvämning att hanteras. 

 Ett rikt växt- och djurliv
 ”Den biologiska mångfalden 
 ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framti-
da generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fort-
leva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variaton. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kul-
turmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

LIS-planens förverkligande med bostäder 
i strandnära lägen medför att livsmiljöer 
för djur och växter tas i anspråk. Samtidigt 
medför LIS-planen möjligheter för de per-
manent bosatta människorna att bo kvar på 
bygden, men ger också förutsättningar för 
en ökad inflyttning, vilket i sin tur är myck-
et positivt för den biologiska mångfalden 
då odlingsmarken fortsatt hävdas. Övervä-
ganden har gjorts för att undvika intrång i 
känsliga miljöer. För respektive LIS-område 
har påverkan på naturmiljön och djur- och 
växtlivet utretts.

OSÄKERHETSFAKTORER
Planens översiktlighet ger upphov till osä-
kerheter i bedömningen. De bedömning-
ar som gjorts av översiktsplanen bygger 
på översiktliga riktlinjer för utveckling av 
kommunen och inte förslag till utbyggnads-
planer för enskilda områden. Påverkan och 
konsekvenser till följd av framtida bebyg-
gelseutveckling skulle kunnat beskrivas mer 
utförligt om utvecklingsinriktningar och 
föreslagen markanvändning varit tydligare 
beskrivna. Detta innebär att konsekvenser 
för enskilda områden inte bedöms i detta 
skede utom i de fall då de sammanfaller med 
konsekvenser för hela planen för att de har 
sådan strategisk betydelse. Mer detaljerade 
och exakta bedömningar av konsekvenser 
för enskilda områden kommer annars att 
göras vid upprättande av miljökonsekvens-
beskrivningar i samband med kommande 
planeringsskeden, d.v.s. fördjupade över-
siktsplaner och detaljplaner. Många av över-
siktsplanens riktlinjer syftar till att förändra 
människors beteende, t.ex. när det gäller val 
av transportmedel. Beteendeförändringar 
är svåra att förutsäga eftersom människors 
val påverkas av så många olika faktorer. Ett 
annat tydligt fokus i översiktsplanen är att 
upprätta olika planeringsunderlag. Här är 
det svårt att avgöra betydelsen för miljö och 
hälsa eftersom innehållet i underlagen inte 
är känt, men överlag medför sådana åtgär-
der att kommunen får bättre kunskap om de 
resurser som finns samtidigt som man ger 
sig själv möjligheten att styra användningen. 

Andra osäkerhetsfaktorer är en arbetsmark-
nad som förändras med konjunkturerna och 
samhällsutvecklingen och som är avgöran-
de för befolkningsutveckling och bebyggel-
setryck. Politiska beslut och ny kunskap 
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DETALJPLANERING OCH 
BYGGLOVSGIVNING
Nästa steg i den kommunala planeringspro-
cessen är detaljplaneläggning eller bygglov. 
Miljöbedömning av detaljplaner görs efter 
en behovsbedömning där kommunen i sam-
råd med bland andra Länsstyrelsen avgör om 
planen kan komma att medföra betydande 
miljöpåverkan. Vid detaljplaneläggning av-
görs hur mark och vatten används inom ett 
område och genom planbestämmelser kan 
användningen regleras. Detaljplanelägg-
ningens vidare utredningar kan även iden-
tifiera miljövärden som är skyddade eller 
kräver relevant hänsyn vid ianspråktagande 
av mark eller för bedrivande av verksamhe-
ter. Vid prövning av bygglov ska tillräckligt 
underlag tas fram för att bygglov ska kunna 
ges. För utveckling inom utpekade LIS-om-
råden finns särskilda rekommendationer 
för vilka ytterligare utredningar som krävs.

INFRASTRUKTURPLANERING
Byggnation av allmän väg eller järnväg om-
fattas av en egen planeringsprocess enligt 
väglagen och lagen om byggande av järnväg. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas för 
väg- och järnvägsplaner som bedöms med-
föra betydande miljöpåverkan, ett beslut 
som tas av Länsstyrelsen efter en samråds-
process och framtagandet av ett samrådsun-
derlag. Vidare utredningar inom ramen för 
infrastrukturplaneringen kan identifiera 
miljövärden som är skyddade eller kräver re-
levant hänsyn vid ianspråktagande av mark 
eller för driften av vägen eller järnvägen.

MILJÖPRÖVNING
Parallellt med eller som ett resultat av fort-
satta planeringsinsatser kan åtgärder och 
verksamheter behöva prövas enligt miljö-
balken och kulturmiljölagen med tillhö-
rande förordningar och föreskrifter. Till-
ståndspliktiga verksamheter kräver normalt 
miljökonsekvensbeskrivningar som del av 
det underlag som tillståndet prövas mot. 
Annan prövning kräver tillräckligt underlag 
för prövning av det frågan avser.

SÄRSKILT OM LIS - OMRÅDEN
Utpekandet av LIS-områden innebär inte 
att strandskyddet i respektive område är 
upphävt, men landsbygdsutveckling har 
tillkommit som ett särskilt skäl. Utifrån 
det underlag som funnits till hands vid ut-
pekandet, och som redovisas i LIS-planen, 
har inte några uppenbara motsättningar 
med strandskyddets syften identifierats, 
men vidare utredningar kan ändra den bild-
en. I det fortsatta arbetet ska upphävande 
av strandskyddet eller dispens från strand-
skyddet prövas. 

inom exempelvis miljöområdet kan ändra 
förutsättningarna för översiktsplanens för-
slag eller påverka beteenden så att förvänta-
de effekter av förslagen inte uppstår.

UPPFÖLJNING
Enligt miljöbalken 6 kap, 18 §, måste alla 
planer och program som omfattas av kravet 
på miljöbedömning av planer och program 
följas upp. Ansvaret för uppföljningen har 
den kommun eller myndighet som beslutar 
om antagandet av planen eller programmet. 
Syftet med uppföljningen är att den part 
som antar planen eller programmet tidigt 
ska skaffa sig kunskap om den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet planen 
eller programmet faktiskt medför. ”Det 
skall göras för att myndigheten eller kom-
munen tidigt skall få kännedom om sådan 
betydande miljöpåverkan som tidigare inte 
har identifierats så att lämpliga åtgärder för 
avhjälpande kan vidtas”. Uppföljningen be-
gränsas till betydande miljöpåverkan – både 
negativ och positiv. 

Förslagsvis har kommunen genom plan-
myndigheten det övergripande ansvaret för 
att uppföljningen genomförs. Övervakning-
en kan ingå i befintliga övervakningspro-
gram på regional och kommunal nivå. När 
det gäller att se till att miljökvalitetsnormer 
uppfylls är det kommunens ansvar. 

Nedanstående miljöaspekter bedöms vara 
intressanta för uppföljning vid genomföran-
det av översiktsplanen: 
•	 Strändernas exploateringsgrad vid 

sjöar berörda av LIS-områden
•	 Den allemansrättsliga tillgängligheten 

inom ianspråktagna LIS-områden
•	 Påverkan på vattenkvalitet i recipien-

ter för ianspråktagna LIS-områden
•	 I vilken grad satsningar på kollek-

tivtrafik och cykelstråk medför en 
överföring mellan trafikslag

FORTSATT ARBETE
Som angivits inledningsvis i kap 2.5 har 
bedömningarna i MKB hållits på en över-
gripande strategisk nivå. Detta innebär att 
fortsatt planering och prövning enligt gäl-
lande lagstiftning kommer att precisera de 
åtgärder som blir en följd av översiktspla-
nens intentioner. Här redogörs översiktligt 
för det fortsatta arbete som måste föregå 
genomförandet av översiktsplanen.
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