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FÖRORD
Översiktsplan en vision om framtiden!

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-
munens yta. Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten samt bebyggelseutveckling för att nå de övergripande målet att 
skapa en god livsmiljö.

Vi har nu genom ett gediget förarbete genomfört planprocessen för vår nya översiktsplan. Viktiga 
samrådsmöten är genomförda, där vi genom dialog med kommuninvånare i hela kommunen berättat, 
visat, lyssnat, funderat och ändrat för att i den slutliga versionen av översiktsplanen ge vägvisning för 
kommunens framtida utveckling.

Översiktsplanen är en av kommunens viktigaste strategiska kommunala dokument. Samhällsut-
veckling är föränderlig, och så också för kommunen i stort. Därför är det också viktigt att vi arbetar, 
förändrar, förnyar och skapar förutsättningar för utveckling som leder till arbete, inflyttning, ökad 
samhällsservice och en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i. Översiktsplanen bör därmed 
också vara dynamisk, med årliga avstämningar med sikte på ett längre hållbarsperspektiv för att inte 
passera bäst före datum, dvs. vi är heller ett steg före än ett steg efter.

Jag vill tacka alla som medverkat till att vi nu har arbetat fram en ny och spännande översiktsplan. 
Många resor, möten och arbetstimmar dag som kväll har tagits i anspråk för att nå målet. Resultatet 
av vårt gemensamma arbete visar en plan som lockar till otroliga möjligheter till utveckling i denna 
fantastiska och mångsidiga kommun. 

Tillsammans utvecklar vi Älvdalens kommun!

Kjell Tenn 
kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Älvdalens kommun ligger i nordvästra Dalarna. 
I nordväst finns fjälltrakter med stora turistan-
läggningar medan övriga kommunen i huvudsak 
består av vidsträckta skogsområden.

Historiskt sett har järnhantering, och därefter 
skogsbruket, varit viktiga näringar i kommu-
nen. Samerna kom förmodligen till kommunens 
norra delar någon gång på medeltiden och 
renskötsel har bedrivits i Idre sedan början av 
1700-talet.

Under det senaste århundrandet har besöksnä-
ringen utvecklats kraftigt i kommunen. Bland 
annat Idres fjällanläggningar samt Fjätervålen 
lockar många turister varje år. Även Grövelsjö-
området och Gördalen är populära besöksmål, 
liksom Vasaloppet vars sträckning i huvudsak 
går genom Älvdalens kommun. 

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygg-
lagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Kommunstyrelsen i Älvdalens 
kommun tog den 15 maj 2012 beslut om att revi-
dera sin översiktsplan från år 1994.

Översiktsplanen omfattar hela Älvdalens kom-
mun och har flera viktiga syften. Den ska väg-
leda efterföljande planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning. Planen ska också användas 
som ett politiskt handlingsprogram för den 
kommande utvecklingen samt vara en över-
enskommelse mellan staten och kommunen 
om de allmänna intressen som ska beaktas vid 
planering och byggande. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande.

Utifrån bland annat kommunens vision, stra-
tegiska mål samt den attraktivitetsanalys och 
SWOT-analys som har gjorts som en del i 
översiktsplanearbetet har ett planförslag tagits 
fram. Även relevanta nationella, regionala och 
kommunala styrdokument samt övriga pla-
neringsförutsättningar har legat till grund för 
planförslaget. 

I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna 
och ställningstagandena gjorts mellan olika 
allmänna och enskilda intressen. Förslaget 
ger vägledning för beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Tidshorisonten för den nya översiktsplanen 
sträcker sig fram till år 2030.

För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tionerna för samhällsutvecklingen inom kom-
munen har en utvecklingsstrategi arbetats fram. 
Utvecklingsstrategin redovisar, på en övergri-
pande nivå och med breda penseldrag, kommu-
nens målsättning för den strategiskt långsiktiga 
samhällsutvecklingen. Utvecklingsstrategin 
ligger till grund för ställningstaganden kopplat 
till mark- och vattenanvändningen.

I utvecklingsstrategin utgör Älvdalen, Särna och 
Idre tätorter bebyggelsekärnor. Älvdalens tätort 
utgör den största kärnan och är kommunens 
servicecentrum. Serviceutbudet i Särna och 
Idre tätorter är mindre, men av mycket stor vikt 
lokalt. Inriktningen i utvecklingsstrategin syftar 
till att göra det långsiktigt möjligt att behålla 
detta utbud.

Utanför bebyggelsekärnorna föreslås utveck-
lingsområden i Evertsberg, Nornäs, Fjätervålen, 
Gördalen, Sågliden/Storsätern och området från 
Idre tätort upp mot Idres fjällanläggningar. Ett 
utvecklingsstråk föreslås från byn Åsen, genom 
Älvdalens tätort, till kommungränsen till Mora 
kommun.

Bebyggelseutvecklingen inom kommunen 
föreslås främst koncentreras till bebyggelsekär-
norna, utvecklingsområdena och utvecklings-
stråket. Genom att koncentrera bebyggelseut-
vecklingen dit kan i stor utsträckning befintliga 
kommunikationer och teknisk försörjning 
användas samtidigt som underlaget för kollek-
tivtrafik, service och verksamheter stärks. Detta 
bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveck-
ling.
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Busstationen i Älvdalens tätort är en viktig 
knutpunkt för kollektivtrafiken inom kommu-
nen och pekas därför ut som en nod för trans-
porter i utvecklingsstrategin.

De viktigaste transportsambanden inom, till och 
från kommunen är stråken längs Österdalälven 
från Idre via Särna och Älvdalen vidare söde-
rut mot Mora. För landsvägstransporter utgörs 
sambandet av riksväg 70. För basindustrin i Älv-
dalen är även järnvägen från Märbäck söderut 
till anslutningen till Dalabanan i Mora en viktig 
länk i detta samband. 
Även länsvägarna 311, 1024 samt 1058 utgör 
viktiga transportsamband i kommunen och 
uppmärksammas i utvecklingsstrategin.

Nyinvesteringar i transportinfrastrukturen ska 
främst prioriteras till de utpekade transport-
sambanden.

Två större natur- och rekreationsområden 
identifieras i utvecklingsstrategin, området vid 
Långfjället, Städjan, Nipfjället och Vedungsfjäl-
let samt området vid Drevfjällen och Fulufjället. 

Vidare utgör Storån norr om Idre, Österdaläl-
ven mellan Idre och Särna samt Rotälven norr 
om Älvdalen viktiga natur- och rekreations-
samband. Detta främst kopplat till fritidsfisket 
och fisketurismen. I söder är Vasaloppsarenans 
sträckning genom kommunen ett mycket viktigt 
stråk för utvecklingen av såväl vinter- som som-
maraktiviteter kopplad till turism och rekrea-
tion.

I planförslaget redovisas hur kommunen avser 
att tillgodose de redovisade riksintressena och 
följa gällande miljökvalitetsnormer. Vidare 
föreslås nya områden för bostäder och verksam-
heter. Planförslaget omfattar även ställningsta-
ganden avseende kommunikationer, natur- och 
kulturmiljöer, rekreation och friluftsliv, tekniska 
försörjningssystem samt miljö- och riskfaktorer.
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UTVECKLINGSSTRATEGI

UTVECKLINGSOMRÅDE
FÖR NY BEBYGGELSE

BEBYGGELSEKÄRNA

UTVECKLINGSSTRÅK
FÖR NY BEBYGGELSE

KÄRNOMRÅDE
NATUR- OCH REKREATION

NATUR- OCH REKREATIONSOMRÅDE

NATUR- OCH REKREATIONSSAMBAND

TRANSPORTNOD

TRANSPORTSAMBAND
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LÄSANVISNING
Översiktsplanen är indelad i åtta kapitel. I 
kapitlet Inledning beskrivs översiktsplanens 
bakgrund och syfte, planprocessen samt 
tidsplanen.

Kapitlet Utgångsläge och målbild innefattar 
kommunens vision, styrmodell och 
inriktningsmål vilka anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 
kommunen.

Kapitlet Kommunen beskriver kortfattat 
kommunens historia och utveckling.

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

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

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

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

Kapitlet Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen omfattar utpekade områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i 
översiktsplanen:

DP  Detaljplan

EBH  Efterbehandling av förorenade områden

FÖP  Fördjupning av översiktsplan

KML  Kulturmiljölag (1988:950)

LIS  Landsbygdsutveckling i strandnära   
  lägen

LIS-område
 Område för landsbygdsutveckling i   
 strandnära lägen

NODAVA
 Norra Dalarnas vatten och avfall

MB Miljöbalken (1998:808)

MIFO Metodik för inventering av förorenade  
 områden

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

MKN Miljökvalitetsnormer

MSB Myndigheten för samhällsskydd och   
 beredskap

OB Områdesbestämmelser

PBL Plan- och bygglagen (2010:900)

SGU Sveriges geologiska undersökning

TÖP Tillägg till översiktsplan

ÄVA AB
 Älvdalen vatten och avfall AB

ÖP Översiktsplan
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INLEDNING
Kommunstyrelsen i Älvdalens kommun tog den 
15 maj 2012 beslut om att revidera sin översikts-
plan från år 1994. Den gällande översiktsplanen 
antogs av kommunfullmäktige den 27 juni 1994 
och gäller tills dess att den nu aktuella över-
siktsplanen vinner laga kraft.

Till den gällande översiktsplanen finns ett antal 
fördjupningar, Översiktsplan för Älvdalens 
kommuns norra delar antagen år 2009, Fördju-
pad översiktsplan för Älvdalens tätort antagen 
år 1995, Fördjupad översiktsplan för Åsens 
by antagen år 1995, Fördjupad översiktsplan 
för Västermyckeläng samt Områdesplan för 
Gåsvarv-Väsa fritidsområde antagen år 1995. 
Även dessa gäller tills dess att den nu aktuella 
översiktsplanen vinner laga kraft.

Bakgrund
Varje kommun ska, enligt 3 kap. PBL, ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-
munen. Översiktsplanen ska ange inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om 
hur mark- och vattenområden ska användas 
samt hur den byggda miljön ska användas, ut-
vecklas och bevaras.

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

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin 
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. 
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområ-
den kommer att tillgodoses. I redovisningen 
ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB anges 
särskilt.

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

vändningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön 

ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de re-

dovisade riksintressena och följa gällande 
miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna över-
siktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av bety-
delse för en hållbar utveckling inom kom-
munen,

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

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

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

Kommunfullmäktige ska minst en gång per 
mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen 
och ta ställning till om den är fortsatt aktuell.

En översiktsplan kan ändras för en viss del av 
kommunen, genom en fördjupning, och för att 
tillgodose ett särskilt allmänt intresse, genom 
ett tillägg. För en ändring av översiktsplanen 
gäller samma krav på innehåll och förfarande 
som för en översiktsplan.

Syfte
Översiktsplanen har flera viktiga syften. Den ska 
vara vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska 
också användas som ett politiskt handlingspro-
gram för den kommande utvecklingen i kom-
munen, bidra till att förenkla och effektivisera 
plan- och bygglovshanteringen samt vara en 
överenskommelse mellan staten och kommunen 
om de allmänna intressen som ska beaktas vid 
planering och byggande.

Översiktsplanen syftar även till att lyfta behov 
av ytterligare planeringsunderlag, både inom 
områden där planeringsunderlag saknas och 
inom områden där fördjupningar krävs. Kom-
munplanen är ett verktyg för att genomföra 
dessa följdåtgärder.
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Syftet med samrådet är att få fram ett så bra be-
slutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda 
kommuner, andra myndigheter, kommunens 
invånare och samt enskilda i övrigt som har ett 
väsentligt intresse av planförslaget ges möjlig-
het att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
samrådet sammanställs inkomna synpunkter 
och eventuella förändringar av planförslaget till 
följd av dessa i en samrådsredogörelse.

Efter eventuella förändringar av planförslaget 
ska kommunen ställa ut planförslaget under 
minst två månader. Utställningen utgör ytter-
ligare ett tillfälle för myndigheter, kommunens 
invånare m.fl. att lämna synpunkter på plan-
förslaget och eventuella förändringar av det 
som har gjorts sedan samrådet. Efter utställ-
ningen sammanställs inkomna synpunkter och 
eventuella förändringar som synpunkterna har 
föranlett i ett utlåtande. Planförslaget kan med 
hjälp av de inkomna synpunkterna komma att 
revideras igen och en antagandehandling ar-
betas fram. Om planförslaget ändras väsentligt 
efter utställningen ska dock kommunen ställa ut 
planförslaget på nytt.

Kommunstyrelsen (KS) godkänner översikts-
planen innan kommunfullmäktige (KF) fattar 
beslut om antagande. Tre veckor efter att det 
justerade protokollet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla vinner översiktsplanen laga 
kraft, om ingen överklagar. Om översiktsplanen 

överklagas vinner den laga kraft först när över-
klagan prövats och avslagits.

Medborgardialog
Kommunens invånare har kunskaper och 
synpunkter som är värdefulla i planarbetet. 
Under framtagandet av översiktsplanen, innan 
samrådet, har ett antal medborgardialoger 
genomförts. Dialogerna har vänt sig till olika 
grupper av kommunens invånare beroende på 
vilka frågor som har varit aktuella. I några fall 
har alla kommunens invånare getts möjlighet 
att delta i dialogen och i några fall har det varit 
utvalda grupper.

Dialog kring vision och övergripande mål
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp, med 
representanter från alla politiska partier som 
ingår i kommunfullmäktige, genomförde under 
år 2015 en medborgardialog kring vilka frågor 
som är viktiga för såväl invånare och företag 
i kommunen som för kommunens besökare. 
Medborgardialogen har resulterat i en vision, 
Vision 2020, och sju övergripande strategiska 
mål för kommunens arbete. Såväl visionen som 
de strategiska målen utgör en viktig grund för 
översiktsplanens inriktning och ställningsta-
ganden. Dessa hanteras mer ingående i kapitlet 
Utgångsläge och målbild.

Dialog kring attraktivitet och utvecklingsstra-
tegi
Under våren 2016 hölls workshoppar i Älvdalen 
och Idre tätorter med förtroendevalda samt re-
presentanter för företagare i kommunen, sam-
verkansrådet för ungdomar samt samverkansrå-
det för pensionärer och funktionsnedsatta.

På workshopparna presenterades resultatet av 
den regionala attraktivitetsanalys som forsk-
ningsinstitutet Telemarksforskning tagit fram 
för Älvdalens kommun. Analysen, Regional 
analys för Älvdalen 2016, fokuserar på kom-
munens attraktionskraft och hur den påverkar 
kommunens befolknings- och näringslivsut-
veckling. Rapporten visar även olika utveck-
lingsscenarier baserat på hur kommunens 
attraktionskraft förändras inom olika områden. 

Samråd Utställning Antagande Laga kraft

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

Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen 
mot varandra i en demokratisk process samti-
digt som enskildas rättigheter beaktas. Innan 
kommunen antar en översiktsplan ska kom-
munen, enligt PBL, samråda med myndigheter, 
kommuner och andra som är berörda samt 
ställa ut planförslaget och låta det granskas.
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Även Telemarksforsknings rapport och dess 
slutsatser beskrivs mer ingående under avsnittet 
Utgångsläge och målbild.

Utifrån Telemarksforsknings presentation ge-
nomfördes sedan grupparbeten där nuvarande 
och framtida områden för boende, kommunika-
tioner samt turism och övrigt näringsliv iden-
tifierades. Resultatet dokumenterades i text- 
och kartform. Slutsatserna och förslagen från 
grupparbetena användes sedan som underlag i 
det fortsatta arbetet med översiktsplanen, bland 
annat vid framtagandet av planens utvecklings-
strategi.

Dialog kring bostadsfrågor
I början av år 2017 genomfördes en digital 
medborgardialog kring bostadsfrågor via kom-
munens hemsida. Förutom bostadsfrågor 
behandlade dialogen även frågor relaterade 
till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. 
Vidare syftade medborgardialogen till att öka 
intresset för den fysiska planeringen.

Medborgardialogen bestod av en enkät som 
riktade sig till samtliga kommunens invånare 
och fanns tillgänglig på kommunens hemsida 
mellan 1 februari och 24 februari 2017. 

Dialog kring centrumutveckling
I januari 2018 hölls en dialog med köpman-
naföreningen i Älvdalen i fråga om centrumut-
vecklingsfrågor.

Preliminär tidsplan
•	 Framtagande av samrådshandling höst 2016 

- vinter 2017/2018
•	 Samråd mars-april 2018
•	 Utställning höst 2018
•	 Antagande av kommunfullmäktige höst 

2018
•	 Laga kraft vinter 2018/2019

Bilder från workshop i Älvdalen våren 2016. Foto: Älvdalens kommun



Foto: Tobbe Nilsson
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UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLBILD Strategiska mål 2017-2019
Med utgångspunkt i visionen har ett antal stra-
tegiska mål för perioden 2017-2019 tagits fram 
för kommunens olika verksamhet. Dessa är:

Effektiv förvaltning:
•	 Älvdalens kommuns verksamhet känneteck-

nas av ett såväl koncernövergripande som 
förvaltningsövergripande arbetssätt samt ett 
näringslivsfrämjande synsätt, och 

•	 koncernen ska varje år ha ett ekonomiskt 
överskott. Vidare ska förvaltningarna ef-
tersträva att rationalisera och effektivisera 
sin verksamhet och hålla sig inom tilldelad 
budgetram.

Personal:
•	 alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det 

på uppdrag av våra medborgare, och
•	 medarbetarna ska ha förutsättningar för att 

ge medborgarna högsta tänkbara service.

Kvalitet:
•	 Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög 

kvalitet i sina verksamheter, och
•	 våra medborgare ska alltid uppleva att de får 

en god service. Kvaliteten i verksamheten 
utvärderas kontinuerligt via olika typer av 
nyckeltal och undersökningar.

Den välkomnande kommunen:
•	 alla medborgare i Älvdalens kommun trivs 

och känner stolthet över vår kommun,
•	 vi bygger en kommun för både våra med-

borgares och besökandes bästa. Det inne-
bär tillgång till god kommunal service som 
ständigt utvecklas och anpassar sig efter 
medborgarnas och besökandes behov i våra 
tre kommundelar,

•	 vi både värnar och vill utveckla vårt unika 
kulturliv med våra språk och olikheter, och

•	 i Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya 
medborgare.

Den varma kommunen:
•	 vi ska vara en omtänksam kommun där alla 

människor känner sig trygga och välkomna,
•	 våra medborgare är vår viktigaste resurs,
•	 vi ska vara en bra kommun att leva i för 

Vision 2020
Den 14 december 2015 antog kommunfullmäkti-
ge en ny vision för Älvdalens kommun. Visionen 
lyder Med urkraft hämtad ur natur och kultur 
skapar vi en växande, varm och välkomnande 
kommun.

Till visionen hör ett antal förklarande punkter, 
nämligen att i Älvdalens kommun:
• är det enkelt och tryggt att bo, verka och 

vara oavsett ålder och vem man är,
• finns det likvärdig service och kulturellt 

utbud på alla tre huvudorterna,
• är det enkelt att bygga, driva företag och 

föreningar där alla verksamheter drivs med 
största hänsyn till miljön,

• välkomnar vi bildning, utveckling, entrepre-
nörskap, nya medborgare och besökare,

• finns mötesplatser öppna för en aktiv med-
borgardialog, där människor känner att 
deras röster blir hörda, och

• finns en politik och förvaltning som lever 
nära medborgaren och tar hänsyn till vår 
unika miljö och natur.

Både visionen och flera av punkterna har tydlig 
koppling till den fysiska och rumsliga dimensio-
nen och därmed till arbetet med översiktspla-
nen.

Bland annat innebär visionen att det ska fin-
nas tillgång till bostäder för både befintliga och 
inflyttande invånare i alla åldrar och att det ska 
finnas tillgång till verksamhetsmark för företag 
som vill etablera sig i kommunen. Vidare ska 
nya bostäder byggas och såväl nya som etable-
rade företag drivas med stor miljöhänsyn. Detta 
innebär att hänsyn till miljön ska tas när nya 
bostäder ska byggas och nya företag ska etable-
ras. Vidare ska politiken och den kommunala 
förvaltningen ta hänsyn till kommunens unika 
miljö och natur i beslut och vid myndighetsut-
övning.
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människor i alla livets skeden,
•	 vi skapar en positiv samtalston och ett öppet 

samverkansklimat genom en aktiv medbor-
gardialog,

•	 vi ska stå för tolerans och jämställdhet,
•	 vi ska vara en kommun som präglas av 

mångfald, och
•	 vi ska vara en kommun med lika rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter för alla med-
borgare.

Den gröna kommunen:
•	 Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och 

klimatanpassad utveckling,
•	 vi ser möjligheter att utveckla och på ett 

hållbart sätt kunna bruka våra unika natur-
områden, och

•	 vidare ska vi vara aktiva för att främja 
övergång till energikällor som inte bidrar till 
växthuseffekten samt använda mer närpro-
ducerade ekologiska livsmedel.

Den växande kommunen:
•	 Älvdalens kommun ska vara en attraktiv 

besöks-, företags- och bostadskommun,
•	 vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler 

vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun,
•	 vi ska skapa förutsättningar för goda kom-

munikationer, för såväl resande, gods och 
datatrafik,

•	 vi vill i dialog med näringslivet skapa goda 
förutsättningar för näringslivets utveckling i 
vår kommun, och

•	 vi ska ha aktuella planer för etablering av 
såväl företag som boende.

Även många av de strategiska målen har direkt 
bäring på arbetet med översiktsplanen. Exempel 
på detta är mål som har att göra med boende 
och byggande, nya företag och invånare, kom-
munikationer samt mål som handlar om att 
värna och utveckla natur- och kulturvärden.

Attraktivitetsanalys
Som en grund för översiktsplanearbetet fick 
forskningsinstitutet Telemarksforskning år 2015 
i uppdrag av gränskommittén Hedmark Dalarna 
att utföra en attraktivitetsanalys av Älvdalens 
kommun. 

Den analysmodell som användes har utveck-
lats av Telemarksforskning med stöd av Oslo-
fjordfondet (forskningsrådet) i samband med 
projektet ”Attraktionskraft genom platsinnova-
tion”. I modellen definieras kommunens attrak-
tionskraft inom olika områden som skillnaden 
mellan förväntat och verkligt utfall. Om utfallet 
inom ett visst område är bättre än vad som kan 
förväntas baserat på förutsättningarna är att-
raktiviteten hög och är den sämre än förväntat 
är den låg.

Några sammanfattande reflektioner utifrån 
studien är följande:
•	 Älvdalen har över tid haft en tillväxt i nivå 

med vad man kunnat förvänta sig utifrån de 
förutsättningar man har.

•	 Det finns möjligheter i kommunen att upp-
rätthålla en hög attraktivitet inom basnä-
ringen och att höja attraktiviteten för be-
söksnäringen. Detta kräver aktiva åtgärder 
och arbete utifrån en medveten strategi.

•	 Speciellt besöksnäring har förutsättningar 
att utvecklas mer positivt än hittills. Besöks-
näring har dessutom den positiva effekten 
att boendeattraktiviteten höjs när invånarna 
får tillgång till fler evenemang, aktiviteter 
och anläggningar. På det sättet ger utveck-
ling av besöksnäring en dubbel och synlig 
effekt.

•	 När det gäller hur kommunen kan jobba 
med företagsattraktivitet i praktiken så kan 
det handla om åtgärder som positionerar 
Älvdalen som en attraktiv företagarkom-
mun.

•	 Av analysen framgår också att kommunen 
har behov av att jobba med att utveckla 
bostadsattraktiviteten t.ex. genom en aktiv 
medborgardialog kring bostadsfrågor samt 
att verka för att nya lägenheter och tomter 
erbjuds i attraktiva lägen. Det behövs också 
extra satsningar på skolan för att attrahera 
barnfamiljer.
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I attraktivitetsanalysen föreslås att kommunen 
ska arbeta med fokus på följande tre attraktivi-
tetsområden för att uppnå en positiv utveckling:
•	 bostadsattraktivitet,
•	 företagsattraktivitet, och
•	 besöksattraktivitet.

Kommunen behöver inom vart och ett av dessa 
områden genomföra åtgärder inom:
•	 mark och byggnader,
•	 tjänster och erbjudanden, och
•	 identitet och kultur.

Som möjliga aktiviteter med bäring på över-
siktsplanen nämns särskilt behovet att sats-
ningar på:
•	 fortsatt fiberutbyggnad,
•	 attraktiva tomtområden och välbelägna 

tomter för nya flerbostadshus,
•	 planberedskap för industri och besöksnäring 

(t.ex. mark för ytterligare exploateringar 
intill de stora turistanläggningarna),

•	 tillgänglighet till och användning av de stora 
nationalparkerna,

•	 centrumutveckling i de tre större tätorterna, 
och

•	 förbättring av riksväg 70 till Idre, särskilt 
sträckan Kringelfjorden-Idre.

SWOT-analys
För att få en uppfattning om kommunens styr-
kor och svagheter samt vilka möjligheter och 
hot kommunen står inför har en SWOT-analys 
genomförts. För att kunna möta en framtid i 
förändring krävs en klar insikt om vilka resurser 
som kan mobiliseras men också kunskap om 
egna begränsningar och svagheter.

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot är inte 
statiska utan förändras över tid. Styrkorna och 
svagheterna kan kommunen och kommuninvå-
narna till stor del påverka medan möjligheter 
och hot är omvärldsfaktorer som kommunen 
har att anpassa sig till.

Genom att ta vara på och utveckla sina styrkor 
samtidigt som svagheter kompenseras står kom-
munen bättre rustad att ta tillvara på möjlighe-
ter och undvika hot.

Styrkor
En av Älvdalens största tillgångar är den goda 
tillgången till områden med höga natur- och 
rekreationsvärden i kombination med starka 
och väletablerade besöksmål som t.ex. Idre fjäll, 
Grövelsjön och Fulufjällets nationalpark. Fjäll-
områdena är bland de sydligaste i Sverige vilket 
gör kommunens besöksmål till attraktiva val för 
besökare från folkrika regioner som Mälardalen 
och södra Sverige.

Kommunens läge och geografi är också en bety-
dande tillgång. Mora ligger bara en dryg halv-
timme från Älvdalens tätort och andra större 
orter som Falun och Borlänge ligger också nära, 
samtidigt som den tysta fjällvärlden finns inom 
räckhåll. En förhållandevis koncentrerad be-
folkning innebär att det finns stora vidder och 
glest befolkade områden. Detta lockar många, 
speciellt från det tätbefolkade Mellaneuropa. 
Närheten till Norge erbjuder tillgång till en 
stark arbetsmarknad såväl som till en köpstark 
kundgrupp.

Kommunen har vidare goda kommunikatio-
ner med förhållandevis väl utbyggt bredband, 
riksväg 70 och möjlighet till järnvägstransporter 
för basindustrin. Det finns även god tillgång till 
utvecklingsbar mark och färdiga tomter för nya 
etableringar.

Inom kommunen finns ett diversifierat närings-
liv med stark turistnäring, många småföretag 
och ett flertal större företag inom basnäring-
arna, främst skogs- och trävaruindustrin. Inom 
skogsnäringen är Besparingsskogen en unik 
företeelse som också innebär en resurs för kom-
munen och dess invånare. Förutom skogen finns 
även stora vattenkrafttillgångar inom kommu-
nen.

I Älvdalens tätort finns en gymnasieskola med 
riksintag, Älvdalens Utbildningscentrum, som 
erbjuder utbildning med inriktning mot bland 
annat skog och turism. 

Vasaloppsarenan, som till stora delar går genom 
Älvdalens kommun, bidrar till kommunens att-
raktionskraft. Även festivalen Musik och motor, 
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trafikövningsbanan Monztabanan samt goda 
möjligheter till träningsläger för t.ex. skidor, 
simning och ishockey lockar besökare till Älvda-
len stora delar av året.

Älvdalens kommun har ett rikt kulturarv med 
väl bevarad kulturmiljö inom hela kommunens 
geografiska område. De unika dialekterna, den 
samiska kulturen och kommunens arbetslivs- 
och industrihistoria bidrar till en stark identi-
tetskänsla, stolthet och lokalt engagemang.

Svagheter
Samtidigt som de stora glest befolkade område-
na och det perifera läget är en tillgång så inne-
bär det också långa avstånd, kostsam infrastruk-
tur samt ett stort bilberoende. Det finns också 
vissa områden med stark turistnäring som har 
bristfällig mobiltäckning.

På samma gång som kommunen har en negativ 
befolkningsutveckling både i relation till föd-
seltal och inflyttning, är det bostadsbrist tätor-
terna. Det finns lediga tomter men byggandet är 
lågt. Det råder också brist på lokaler för företag.

En minskad köptrohet inom kommunen gör att 
det kommersiella serviceutbudet minskar. Li-
kaså är det offentliga serviceutbudet begränsat.

En stor del av sysselsättningen är säsongsbero-
ende, med många säsongsarbetare och ”Norge-
jobbare”. Kommunen har en relativt låg utbild-
ningsnivå och pensionsavgångar inom såväl 
privat som offentligt sektor ger kompetensbort-
fall som är svåra att ersätta. Vidare är en stor 
del av befolkningen traditionell när det gäller 
tänkande, livsmönster och genuskontrakt.

Möjligheter
Turistnäringen växer och utvecklas till hel-
årsturism vilket ökar möjligheten till syssel-
sättning året runt. Även arrangemangen på 
Vasaloppsarenan utökas med en sommarvecka 
med långdistanslöpning och MTB-lopp. Inter-
nationellt finns en ökande efterfrågan på den 
typ av nordiska naturupplevelser som finns väl 
representerade i Älvdalen. En utveckling av 
flygplatsen i Mora och eventuellt ny flygplats i 

Sälen ger möjlighet att attrahera nya kategorier 
av besökare till kommunens turistdestinationer 
och besöksmål.

Regionala samarbeten som t.ex. SITE-projektet 
(Sälen, Idre, Trysil, Engerdal) kan stärka och 
vidareutveckla Dalarnas fjällområden som 
turistdestination. Närheten till Norge ger också 
möjligheter till gränshandel.

Ökande vardaglig stress gör att människor eller 
grupper från vissa marknader söker sig till stilla 
områden för återhämtning. Det finns också en 
mottrend till urbaniseringstrenden som innebär 
att vissa mindre grupper av människor söker sig 
från större städer till landsbygden.

Ökad internetutbyggnad innebär att många 
företag är oberoende av att vara nära kunderna 
och kan ligga var som helst. Det innebär också 
ökade möjligheter till studier och arbete på dis-
tans. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) ger möjlighet att utveckla verksamheter 
och bebyggelse i strandnära lägen.

Ökad satsning på försvaret kan innebära ökad 
aktivitet och sysselsättning vid skjutfältet i 
Trängslet.

Hot
Kommunens stora beroende av turistnäringen 
gör att den är känslig för ändrade turismtren-
der. Kommunen påverkas också av ökad kon-
kurrens från andra turistområden med liknande 
förutsättningar. Likaså kan klimatförändringar 
komma att ha stor inverkan på fjällturismen och 
möjligheten att i framtiden snösäkra Vasalop-
pet.

En fortsatt utflyttning till större orter för arbete 
och studier kombinerad med minskad inflytt-
ning till landsbygden leder till färre kommun-
invånare och en glesare befolkningsstruktur. 
Detta innebär färre personer som bidrar till att 
finansiera den redan i dag relativt kostsamma 
kommunala infrastrukturen och servicen.

Minskat befolkningsunderlag ger sämre under-
lag för kollektivtrafik vilket kan leda till att det 
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både blir svårare att bo och verka i kommunen 
samtidigt som det blir svårare att besöka kom-
munen för de som inte har tillgång till bil.

Relativt svaga grannkommuner bidrar till att 
göra hela gränsregionen mindre attraktiv ur 
bosättnings- och etableringssynpunkt.

Osäkerhet kring järnvägens fortlevnad kan på-
verka viljan att etablera företag negativt. Likaså 
kan ökande bensinpriser i kombination med 
kommunens relativt perifera läge göra att turis-
ter väljer turistmål som ligger närmare hemmet 
samtidigt som det blir dyrare att pendla både till 
och från kommunen.



Foto: Nisse Schmidt
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KOMMUNEN
Älvdalens kommun ligger i nordvästra Dalarna. 
I nordväst finns fjälltrakter med stora turistan-
läggningar medan övriga kommunen i huvudsak 
består av vidsträckta skogsområden. Kommu-
nen binds samman av riksväg 70, som också är 
kommunens huvudsakliga kommunikationsled 
med resten av landet. Från Älvdalens tätort, 
som är centralort i kommunen, är det 40 kilo-
meter till Mora och till residensstaden Falun är 
avståndet 125 kilometer.

Ytmässigt är Älvdalen den största kommunen i 
Dalarna. Landarealen är ca 7 100 kvadratkilo-
meter vilket är nästan en fjärdedel av Dalarnas 
totala yta.

Älvdalens kommun, som den ser ut i dag, bil-
dades vid kommunreformen år 1971 genom en 
sammanslagning av Älvdalens, Särna och Idre 
landskommuner.

Historik
Redan under stenåldern, för ca 9 000 år sedan, 
bodde människor i norra Dalarna. Spåren efter 
dem finns framförallt runt många av de stora 
sjöarna och längs vattendragen. Boplatserna 
valdes med omsorg. Skyddade vikar med mjuka 
sandstränder, helst i söderläge, eller strategiskt 
placerade uddar med utsikt över omgivningen, 
var omtyckta platser.

Vattnet var en viktig näringskälla, men gav 
också möjligheter till transporter och snabba 
flyktvägar. De flesta stenåldersboplatserna finns 
runt Särnasjön, Idresjön, Nässjön och Burusjön.

Nybyggarna som kom till området under medel-
tiden kom för att utvinna järn ur den rika myr-
malmen. Först kom enstaka grupper som slog 
sig ned på spridda platser. I berättelsen från 
1100-talet om Kung Sverre och hans resa genom 
Järnbärarland, berättas om en liten befolkning 
som höll till i trakterna runt Särna.

Samerna kom förmodligen också till området 
någon gång på medeltiden. Renskötsel har med 
ganska stor säkerhet bedrivits i Idre sedan bör-
jan av 1700-talet. I dag är det Idre Nya Sameby 

som bedriver rennäring och upprätthåller sam-
etraditionerna. Samebyn är landets sydligaste.

Redan på 1400-talet uppfördes ett litet träkapell 
i Älvdalen. Äldre än denna första kyrka är dock 
det härbre som numera står intill prästgården. 
Det är från år 1285 och har bland annat använts 
som tiondebod.

Socknarna Särna och Idre tillhörde Norge fram 
till år 1644, då regeringen bestämde att området 
skulle erövras och införlivas i konungariket Sve-
rige. Särna bildade en egen socken år 1651 och 
en kyrka uppfördes på 1680-talet. Idre kapellag 
blev en egen socken år 1918.

På 1780-talet inleddes exploateringen av den 
porfyrrika berggrunden i trakten. Porfyrverk-
samhet bedrevs sedan i kommunen fram till 
1980-talet, då Älvdalens nya porfyrverk lade 
ned sin drift. Porfyrverken i kommunen har till-
verkat ett flertal pjäser, varav Rosendalsvasen 
vid Rosendals slott och Karl XIV Johans sarko-
fag tillhör de mest kända.

Även Långö liebruk var en industri som blev 
känd under 1800-talet. Där tillverkades liar av 
hög kvalitet som bland annat var med på indu-
striutställningar i Argentina, USA, Ryssland och 
i Europa.

Hagströms instrumenttillverkning är ytterligare 
en verksamhet som gjort Älvdalen vida känd. 
Från 1920-talet fram till 1980-talet tillverkade 
Hagström 700 000 dragspel och 120 000 gitar-
rer som såldes över hela världen.

Porfyrföremål samt Hagströminstrument. Foto: 
Anders Barke
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Under 1800-talet växte byarna och befolkningen 
snabbt. Kraven på bättre kommunikationer 

gjorde att vägnätet förbättrades. Järnväg till 
Älvdalen invigdes år 1900 och till Särna år 1928.

Under första delen av 1900-talet blev turismen 
en realitet i Sverige. I alla delar av kommunen 
växte pensionat och hotell upp som tog emot 
dem som uppskattade natur och frisk luft. Sär-
skilt i Grövelsjöområdet kom turismen att bli en 
viktig inkomstkälla. Grövelsjöns Fjällstation är 
en av de äldsta anläggningarna i landet i Svens-
ka Turistföreningens regi. När Idre Fjäll och 
övriga skidanläggningar uppfördes på 1960-ta-
let började området besökas av en större mängd 
turister.

Forkörare. Foto: Nisse Schmidt

Skogen har alltid varit en viktig resurs i kommu-
nen. Utmärkande för norra Dalarna och Älv-
dalen är de gemensamt ägda besparingsskogar 
som bildades i samband med storskiftet i slutet 
av 1800-talet. Överskottet från skogarna skulle 
användas för att utveckla bygden och underlätta 
för befolkningen. Avkastningen kunde användas 
till så vitt skilda saker som väghållning och hjälp 
under missväxtår, som till att finansiera polis, 
läkare och fattigvård. Än i dag kommer bespa-
ringsskogarnas avkastning befolkningen tillgodo 
genom olika bidrag och projekt.

Även fäbodsystemet har spelat en stor roll i 
Älvdalen. Bruket att använda fäbodar är känt 
sedan medeltiden. På fäboden vistades man 
under sommarhalvåret och där fick djuren gå 
fritt på skogen och beta. En av de äldsta och bäst 
bevarade fäbodarna är Hedbodarna som även är 
av riksintresse för kulturmiljövården. 

Vid sidan av de traditionella areella näringarna 
har människor även fått utkomst av hantverk 
och handel. Hantverket har ibland haft karak-
tären av mindre industrier som sålt produkter 
vida omkring. En särskild utkomstmöjlighet 
har varit handeln med Norge, och då särskilt 
till Röros. Traditionellt skedde transporterna 
vintertid med häst och släde av så kallade forkö-
rare. Den livliga forverksamheten på vintrarna 
var viktig för att få tillgång till förnödenheter, 
men gav också arbetstillfällen. 

Fritidshusområde vid Idre fjäll. Foto: Nisse Schmidt

År 1971 slogs landskommunerna Älvdalen, 
Särna och Idre samman och bildade Älvdalens 
kommun. Därigenom skapades den till ytan 
största kommunen i Dalarna. 

Befolkningsutveckling
Älvdalen är befolkningsmässigt Dalarnas tredje 
minsta kommun, med en folkmängd på 7068 
personer. Könsfördelningen är i princip jämn. 
Älvdalens tätort är den befolkningsmässigt 
största med ca 25 procent av kommunens in-
vånare. Efter Älvdalen kommer Idre, Särna och 
Rot som vardera omfattar runt 10 procent av 
kommunens befolkning. Övriga befolkningskon-
centrationer finns bland annat i Västermyck-
eläng, Evertsberg, Åsen och Brunnsberg.

År 1960 var befolkningen i det område som i 
dag är Älvdalens kommun 11 467 personer. 15 
år senare, år 1975, hade befolkningen minskat 
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till 8 429 personer, vilket är en minskning på 
mer än 26 procent. Under den följande 15-års-
perioden, år 1975-1990, bromsades befolknings-
minskningen. Under perioden minskade be-
folkningen med endast 124 personer till 8 353. 
Från år 1990 till år 2005 tog befolkningsminsk-
ningen åter fart och folkmängden i kommunen 
minskade med 908 personer till 7 445. Vid den 
senaste mätningen bodde totalt 7 068 personer 
i Älvdalens kommun, en minskning med nästan 
40 procent sedan år 1960.

Kommunen har en åldrande befolkning med en 
högre andel äldre än i riket. Framförallt utmär-
ker sig två grupper, de över 65 år där andelen 
är åtta procent högre i kommunen jämfört med 
riket och gruppen 25-44 år där andelen är drygt 
sex procent lägre i kommunen än i riket.

Ungefär åtta procent av kommunens befolkning 
är födda utomlands.

Sysselsättning
Sysselsättningsgraden i kommunen är något 
högre jämfört med i länet och riket. År 2016 var 
ca 82 procent av kommunens invånare mellan 
20-64 år förvärvsarbetande. Motsvarande andel 
för länet och riket var cirka 79 procent.

Andelen öppet arbetslösa samt arbetssökande 
i program, mellan 18 och 64 år, var 5,6 procent 
av den registerbaserade arbetskraften år 2017, 
vilket är lägre jämfört med länet och riket. Mot-
svarande andel i länet var 7,1 procent och i riket 
7,5 procent.

Andelen öppet arbetslösa samt arbetssökande i 
program bland kommunens ungdomar, mellan 
18-24 år, var vid samma tillfälle 10,1 procent. 
Motsvarande siffra för länet var 10,7 procent 
och för riket 10,2 procent.

Pendling
Det är fler personer som pendlar ut från Älvda-
lens kommun än in till kommunen. De största 
pendlingsströmmarna går mellan Mora och 
Älvdalen. Mora är också den enda större arbets-
marknaden inom rimligt pendlingsavstånd.

2016 pendlade 729 personer ut från kommunen 
till sitt arbete. Av dessa pendlade 400 till Mora 
kommun, 59 stycken till Malung-Sälen kommun 
samt 36 stycken till Falu kommun. Samma år 
pendlade 443 personer in till arbete i Älvda-
lens kommun. Flest inpendlare kom från Mora 
kommun, 220 stycken, följt av Orsa kommun 42 
stycken samt Falu kommun 16 stycken.

Den fortlöpande minskningen av folkmängden 
beror dels på ett negativt födelsenetto, att fler 
dör än föds, och dels på ett negativt flyttnings-
netto, att fler flyttar från än till kommunen. 
Minskningen av folkmängden är ett problem 
som Älvdalens kommun delar med flera andra 
kommuner i västra och norra Dalarna.

Enligt en prognos som SCB tog fram i april 2017 
beräknas kommunens folkmängd minska med 
ytterligare 600 invånare eller 8,5 procent fram 
till år 2039. Förändringen beräknas bero på 
ett födelseunderskott på 1115 invånare samt ett 
positivt nettoflyttande på 515 invånare. Det är 
främst immigrationen som bidrar till det för-
väntade positiva nettoflyttandet.

Nedbrutet på de tre kommundelarna mins-
kar befolkningen i Idre med 203 invånare (ca 
18 procent), i Särna med 210 invånare (ca 22 
procent) och i Älvdalen med 187 invånare (ca 4 
procent) fram till 2039, enligt SCB:s prognos.
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Under perioden 2010-2016 ökade utpendlingen 
från kommunen med cirka tre procent från 
709 till 729 personer. Inpendlingen var under 
samma period i princip oförändrad, med 442 
inpendlare år 2010 och 443 inpendlare år 2016. 

Älvdalens kommun har en relativt låg arbets-
marknadsintegration (d.v.s. låg andel in- och 
utpendlare). Till stor del kan den låga arbets-
marknadsintegrationen förklaras av kommu-
nens perifera läge.

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Älvdalens kommun är lägre 
än i länet och i riket, både avseende gymnasial 
och eftergymnasial utbildning. Generellt har 
kvinnorna i kommunen högre utbildningsnivå 
än männen.

Dock är andelen elever som är behöriga till gym-
nasial utbildning högre i kommunen än i länet 
och i riket.



Foto: Nisse Schmidt
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KOMMUNEN I REGIONEN
Älvdalens kommun ligger i nordvästra Dalarna 
med fem grannkommuner, Engerdal, Härje-
dalens, Malung-Sälens, Mora och Trysil kom-
muner. Samarbete är nödvändigt eftersom den 
geografiska kommungränsen inte alltid är den 
naturliga gränsen för ett intresse, men även 
för att kunna effektivisera verksamheten i en 
kommun av Älvdalens storlek. Samverkan och 
samarbete sker på olika nivåer både mellan 
grannkommuner och regionalt.

Regionala samarbeten
Nedanstående regionala samarbeten bedöms 
vara relevanta för översiktsplanen.

Region Dalarna
Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, 
samordna och effektivisera det regionala ut-
vecklingsarbetet i Dalarna. I det ligger att ta till 
vara länets möjligheter att främja den regionala 
utvecklingen inom en rad olika områden som 
är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i 
regionen.

Arbetet handlar bland annat om regional ut-
vecklingsplanering, tillväxtprogram, omvärlds-
analys, projektmedel för regional utveckling, 
infrastrukturfrågor och det samlade ansvaret för 
det strategiska arbetet. Region Dalarna arbetar 
också med Europafrågor och turismfrågor.

Region Dalarna är ett kommunalförbund med 
Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Da-
larna som medlemmar. Region Dalarna verkar 
som så kallat kommunalt samverkansorgan med 
ansvar för vissa statliga uppgifter som tidigare 
legat på Länsstyrelsen. Region Dalarna ansvarar 
även för intressebevakning för och viss service 
till primärkommuner.

Sammanfattningsvis är frågor som Region 
Dalarna arbetar med, och som har en särskild 
koppling till översiktsplaneringen, bl.a.:
• fysisk planering,
• infrastruktur (bl.a. framtagande av länstran-

sportplan),

• Green Drive Region (en satsning med syfte 
att minska användningen av fossila bränslen 
i vägtrafiken), och

• energikontor Dalarna.

Landstinget Dalarna
Landstinget Dalarna ansvarar från och med 
2018 för kollektivtrafik samt färdtjänst i länet. 
I huvudmannaskapet för kollektivtrafiken ingår 
bland annat att landstinget har rollen som kol-
lektivtrafikmyndighet.

Kommunernas del av kollektivtrafiken betalas 
via en skatteväxling. Skatteväxlingen medför en 
grundfinansiering av kollektivtrafiken. Utöver 
det har kommunerna kostnadsansvar för den 
trafik som de själva beställer samt för skolkort.

Regionkommun
Region Dalarna och Landstinget Dalarna arbe-
tar tillsammans inför bildandet av en så kallad 
regionkommun.

Med en regionkommun breddas kommunpoli-
tikernas inflytande, från kommunal till regional 
nivå. Länet blir starkare och skapar förutsätt-
ningar för samordning och större kraft i utveck-
lingsfrågor när hälsa, sjukvård och regionala 
utvecklingsfrågor, som i dag ligger på Lands-
tinget Dalarna, Region Dalarna och Länsstyrel-
sen, samlas i en organisation. Allmänheten får i 
och med detta ett demokratiskt inflytande över 
fler regionala frågor genom ett direktvalt beslut-
sorgan när landstingsfullmäktige blir regionfull-
mäktige.

Kommunerna har under våren 2017 haft möjlig-
het att yttra sig om landstingsfullmäktige ska 
ansöka till regeringen om att få bilda den nya 
organisationen. Sammanställningen visar att 
det finns ett brett stöd från kommunerna. Under 
hösten 2017 skickade landstingsfullmäktige in 
ansökan om att bilda en regionkommun. Ett 
riksdagsbeslut i frågan förväntas komma innan 
sommaren 2018. Om ansökan går igenom bildas 
en regionkommun i Dalarna från den första ja-
nuari 2019. Ledamöter till den nya organisatio-
nens fullmäktige ska i så fall väljas i de allmänna 
valen 2018.
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Visit Dalarna
Dalarna är Sveriges fjärde största turismlän. Vi-
sit Dalarna bildades 2017 och är ett gemensamt 
bolag för länets besöksnäring och turismutveck-
ling med en samordnande roll mellan lokal och 
regional nivå.

Mellankommunala samarbeten
Nedanstående mellankommunala samarbeten 
bedöms vara relevanta för översiktsplanen.

Norra Dalarna vatten och avfall AB (NODAVA)
NODAVA är ett gemensamt kommunalt bolag 
som bildades 1 juli 2010 av Mora, Orsa och 
Älvdalens kommuner. NODAVA ansvarar för 
verksamheterna vatten och avlopp samt avfall 
och återvinning.

Ägarbolaget Älvdalen vatten och avfall AB (ÄVA 
AB) äger den allmänna VA-anläggningen och 
avfallsanläggningarna i kommunen.

Gymnasiesamverkan
Älvdalen, Mora och Orsa kommuner bedriver 
gymnasiesamverkan vilket bland annat innefat-
tar en gemensam gymnasienämnd med samar-
bete kring gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning (SFI).

Räddningstjänstförbund
Ett nytt räddningstjänstförbund för kommunö-
vergripande samarbete kommer att bildas 1 
januari 2019. I förbundet ingår förutom Älvda-
lens kommun även Leksand, Vansbro, Mora och 
Orsa kommuner.

Energirådgivning
Samarbete mellan Älvdalens, Mora och Orsa 
kommuner sker också kring den kommunala 
energirådgivningen. Verksamheten bedrivs av 
miljökontoret Mora Orsa.

Mellankommunala intressen
Nedan följer en kort kommunvis presentation 
av de mellankommunala intressen med an-
knytning till mark- och vattenanvändning som 
berörs i översiktsplanen. De vanligaste mel-
lankommunala intressena rör sådant som inte 
kan anpassas efter administrativa gränser, som 
exempelvis områden med höga naturvärden 
samt sjöar och vattendrag. Andra stora mel-
lankommunala frågor är kommunikationer och 
teknisk försörjning.

Engerdal kommune
Samarbete sker inom räddningstjänsten samt 
inom destinationsutveckling för det så kallade 
SITE-området (Sälen, Idre, Trysil och Enger-
dal).

Arbete kring destinationsutvecklingen bedrivs i 
form av interregprojektet SITE-Destination vars 
vision är att genom gränsöverskridande samar-
bete stärka regionens attraktivitet och konkur-
renskraft.

Projektet har en genomgående strävan att 
främja en hållbar utveckling och genom fokus 
på hållbar utveckling av samhällsservice, infra-
struktur och kompetensförsörjning stärka regio-
nens konkurrenskraft gentemot övriga Europa.

Härjedalens kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Älvdalens 
kommun ligger även i Härjedalens kommun, så-
som riksintresse för totalförsvaret, fjällvärlden 
från Transtrand till Treriksröset, Långfjället-
Rogen, Fjätälven och Västvallen i Storfjäten, 
Långfjället-Städjan-Nipfjället, Långfjället-
Juttuslätten-Städjan, Vedungsfjället, Rotälven-
Rymman-Dyverdalen, Rydberget-Storvarden, 
Lånfjället med Töfsingsdalens nationalpark, 
Fjätälven, Västerdalälven-Österdalälven, Öster-
dalälven uppströms Trängslet, riksintresse för 

Svensk och norsk båttrafik. Foto: Nisse Schmidt
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rennäringen samt två mindre riksintresseområ-
den för vindbruk. Kommunerna ska gemensamt 
se till att riksintressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att mil-
jökvalitetsnormerna för vatten uppnås i sjöar, 
vattendrag och grundvatten.

Infrastruktur och kommunikationer
Väg 1057, 1061 och länsväg 311 passerar genom 
Älvdalens och Härjedalens kommuner. Kommu-
nerna ska värna om vägarna och verka för att de 
underhålls.

Kommunerna har tillsammans med länsstyrel-
sen och Digitala Dalarna lämnat in ett underlag 
till Post- och telestyrelsen i syfte att öka det 
svenska fibernätets robusthet genom en redun-
dant förbindelse mellan Tännäs i Härjedalen 
och Fjätervålen i Älvdalen.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom natur-
reservat, skogliga värdetrakter, våtmarker enligt 
våtmarksinventeringen, sumpskogar, nyckel-
biotoper och myrskyddsområden. Kommunerna 
ska samverka för att bevara naturmiljöerna.

Kulturmiljö
Kommunerna binds ihop av ett flertal leder och 
spår, bland annat Södra Kungsleden samt ett 
flertal skoterleder.

Rekreation och friluftsliv
Kommunerna binds ihop av ett flertal leder och 
spår, bland annat Södra Kungsleden samt ett 
flertal skoterleder.

Malung-Sälens kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Älvdalens 
kommun ligger även i Malung-Sälens kommun, 
såsom Skarsåsfjället, Öjsjön, Fuluälven, Versjö-
komplexet, fjällvärlden från Transtrand till Tre-
riksröset, Vasaloppspåret samt Västerdalälven-
Österdalälven. Kommunerna ska gemensamt se 
till att riksintressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att mil-
jökvalitetsnormerna för vatten uppnås i sjöar, 
vattendrag och grundvatten.

Infrastruktur och kommunikationer
Väg 1024, 1033, 1037 och länsväg 311 passerar 
genom Älvdalen och Malung-Sälens kommuner. 
Kommunerna ska värna om vägarna och verka 
för att de underhålls.

Försörjningssystem
Mellan kommunerna sträcker sig kraftledningar 
i både stam- och regionalnäten.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom natur-
reservat, områden utpekade i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, våtmarker enligt våtmarks-
inventeringen, sumpskogar och nyckelbioto-
per. Kommunerna ska samverka för att bevara 
naturmiljöerna.

Rekreation och friluftsliv
Kommunerna binds ihop av ett flertal leder och 
spår, bland annat Södra Kungsleden samt ett 
flertal skoterleder. Vasaloppsspåret som passe-
rar genom båda kommunerna är också föresla-
get som riksintresse för friluftsliv. Lederna ska 
fortsätta att underhållas och utvecklas.

Även friluftsområdena Fuluälven och Särkån 
sträcker sig över gränsen mellan de två kommu-
nerna.

Riksgränsen mellan Sverige och Norge. Foto: Nisse 
Schmidt
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LIS-områden
Ett antal av LIS-områden om pekats ut i västra 
delen av Älvdalens kan även komma att påverka 
vissa förhållanden i Malung-Sälens kommun

Mora kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Älvdalens 
kommun ligger även i Mora kommun, såsom 
riksintresse för totalförsvaret, Nybolets fäbodar, 
Lövvasselknölen, Rotälven-Rymman-Dyver-
dalen, Hykjeberg, Anjosvarden-Norra Mora 
vildmark, Vasaloppsspåret samt riksväg 70. 
Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att mil-
jökvalitetsnormerna för vatten uppnås i sjöar, 
vattendrag och grundvatten.

Infrastruktur och kommunikationer
Älvdalsbanan som går mellan Mora och Mär-
bäck är också ett gemensamt intresse mellan 
kommunerna. Kommunerna ska samverka 
kring järnvägstrafiken.

Väg 1001, 1025,1027,1029,1041 och riksväg 70 
passerar genom Älvdalen och Mora kommuner. 
Kommunerna ska värna om vägarna och verka 
för att de underhålls.

Försörjningssystem
NODAVA ansvarar för vatten och avlopp samt 
avfall och återvinning. Kraftledningar i både 
stam- och regionalnäten sträcker sig mellan 
kommunerna.

Mellan kommunerna sträcker sig en grund-
vattenförekomst, som är en viktig dricksvatten-
täkt för bland annat Älvdalens och Mora kom-
muner.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker 
sig ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom 
naturreservat, skogliga värdetrakter, områden 
utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, 
våtmarker enligt våtmarksinventeringen, sump-

skogar, nyckelbiotoper och myrskyddsområ-
den. Kommunerna ska samverka för att bevara 
naturmiljöerna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar och ett område med 
landskapsbildsskydd, Spjutmosjön, ligger över 
gränsen mellan kommunerna. Kommunerna ska 
samverka för att bevara fornlämningarna och 
den landskapsbildsskyddade miljön.

Rekreation och friluftsliv
Föreslaget område för riksintresse för friluftsliv, 
Norra Mora vildmark, sträcker sig över gränsen 
mellan de två kommunerna. Vasaloppsspåret 
som passerar genom båda kommunerna är ock-
så det föreslaget som riksintresse för friluftsliv.

Även friluftsområdet Rotälven-Rymmen täcker 
delar av Älvdalen och Mora kommuner.

Miljö- och riskfaktorer
Markområdena längs Österdalälven nedströms 
Trängsletdammen ner till utloppet i Mora kom-
mer att översvämmas vid dammbrott i Trängs-
letdammen.

Riksväg 70 och väg 1029 är rekommenderade 
vägar för transport av farligt gods.

Orsa kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Älvdalens 
kommun ligger även i Orsa kommun, såsom 
Rotälven-Rymman-Dyverdalen och Anjosvar-
den-Norra Mora vildmark. Kommunerna ska 
gemensamt se till att riksintressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att mil-
jökvalitetsnormerna för vatten uppnås i sjöar, 
vattendrag och grundvatten.

Infrastruktur och kommunikationer
Flera vägar inom Älvdalens kommun samman-
länkas med vägar som sträcker sig in i Orsa 
kommun. Kommunerna ska värna om vägarna 
och verka för att de underhålls.
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Försörjningssystem
NODAVA ansvarar för vatten och avlopp samt 
avfall och återvinning. Kraftledningar sträcker 
sig mellan kommunerna.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
en skoglig värdetrakt. Kommunerna ska sam-
verka för att bevara naturmiljön.

Rekreation och friluftsliv
Föreslaget område för riksintresse för friluftsliv, 
Norra Mora vildmark, sträcker sig över gränsen-
mellan de två kommunerna.

Trysil kommune
Samarbete sker inom räddningstjänsten samt 
inom destinationsutveckling för SITE-området, 
se beskrivning under Engerdal kommune.
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STYRDOKUMENT
Den kommunala fysiska planeringen berörs av 
olika mål, planer och program på nationell, re-
gional såväl som kommunal nivå. Oftast är pla-
nerna och programmen inriktade på ett ämne, 
fråga eller område till skillnad från översikts-
planen som har en övergripande helhetssyn. 
Nedanstående nationella, regionala och kom-
munala styrdokument bedöms vara relevanta 
för översiktsplanen.

Nationellastyrdokument

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

De fyra megatrenderna är Ett ändrat klimat, 
En globaliserad värld, En urbaniserad värld 
och En digitaliserad värld. De tolv Sverigebil-
derna är sorterade under fyra huvudgrupper, 
bebyggelse, ekonomi, infrastruktur samt natur, 
landskap och miljö.

Följande delar i visionen bedöms vara relevanta 
för den fysiska planeringen i Älvdalens kom-
mun:

• utvecklade kollektivtrafik- och cykelstråk,
• biltrafiken har minskat och man har gjort 

plats för gång, cykel och mötesplatser,
• befolkningen i småorter och i glesbygden ut-

anför pendlingsstråken minskar fortfarande,
• genom samverkan mellan kommuner, byar, 

mindre samhällen och den omgivande gles-
bygden har många områden kunnat öka sin 
attraktivitet och få en mer positiv utveckling,

• allt byggande sker med fokus på människors 
behov av livskvalitet, god hälsa och hushåll-
ning med resurser,

• energianvändningen vid framställning, 
transport och användning har minskat,

• de arkitektoniska, estetiska och kulturhis-
toriska värdena är en självklarhet vid allt 
byggande,

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

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

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

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

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

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

• merparten av odlingsmarkerna är nu lång-
siktigt skyddade och igenväxning och ex-
ploatering har bromsats.

Nationell strategi för hållbar utveckling
Den nationella strategin för hållbar utveckling 
omfattar de tre dimensionerna ekologisk, social 
(inklusive kulturell) och ekonomisk hållbarhet.

Strategin grundas på Brundtlandkommissio-
nens definition av hållbar utveckling, dvs. en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möj-
ligheter att tillgodose sina behov.

Visionen är att Sverige ska gå i spetsen för om-
ställningen till ett hållbart samhälle. I strategin 
har nedanstående åtta kärnområden valts ut 
som viktiga för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling:
1. framtidens miljö – allas vårt ansvar,
2. begränsa klimatförändringarna,
3. befolkning och folkhälsa,
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4. social sammanhållning, välfärd och trygghet,
5. sysselsättning och lärande i ett kunskapssam-

hälle,
6. hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrens-

kraft,
7. regional utveckling och sammanhållning, och
8. utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.

I den nationella strategin ses samhällsplanering 
som ett av flera verkningsfulla verktyg för att 
uppnå visionen.

Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur 
för det nationella miljöarbetet med ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
Regeringen beslutade 2012 om preciseringar 
av miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljö-
målssystemet.

Nedanstående 15 miljökvalitetsmål bedöms vara 
relevanta för Älvdalens kommun:
• begränsad klimatpåverkan,
• frisk luft,
• bara naturlig försurning,
• giftfri miljö,
• skyddande ozonskikt,
• säker strålmiljö,
• ingen övergödning,
• levande sjöar och vattendrag,
• grundvatten av god kvalitet,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• storslagen fjällmiljö,
• god bebyggd miljö, och
• ett rikt växt- och djurliv.

Nationella mål för friluftslivspolitiken
Regeringen beslutade i december 2012 om mål 
för friluftlivspolitiken. Det övergripande målet 
för friluftslivspolitiken är att stödja männis-
kors möjligheter att vistas i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund för 
friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet 
att få naturupplevelser, välbefinnande, social ge-
menskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Det övergripande målet specificeras med nedan-
stående tio mål:
1. tillgänglig natur för alla,
2. starkt engagemang och samverkan,
3. allemansrätten,
4. tillgång till natur för friluftsliv,
5. attraktiv tätortsnära natur,
6. hållbar regional tillväxt och landsbygdsut-

veckling,
7. skyddade områden som resurs för friluftslivet,
8. ett rikt friluftsliv i skolan,
9. friluftsliv för god folkhälsa, och
10. god kunskap om friluftslivet.

Nationella folkhälsomål
Det övergripande nationella målet för folkhäl-
soarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en genera-
tion. För att underlätta arbetet med att uppnå 
målet har en målstruktur med åtta målområden 
utvecklats.

Nedanstående fem målområden bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen:
• det tidiga livets villkor,
• kunskaper, kompetenser och utbildning,
• boende och närmiljö
• levnadsvanor, och
• kontroll, inflytande och delaktighet.

Nationellt skogsprogram
Regeringen beslutade år 2018 om ett nationellt 
skogsprogram vars vision är att skogen, det 
gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar 
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en 
växande bioekonomi.

I skogsprogrammet finns nedanstående fem 
fokusområden.
• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimat-

nytta.
• Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet.
• Innovationer och förädlad skogsråvara i 

världsklass.
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• Hållbart brukande och bevarande av skogen 
som en profilfråga i svenskt internationellt 
samarbete.

• Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande 
och bevarande av skogen.

Nationell livsmedelsstrategi
Riksdagen antog den 20 juni 2017 en nationell 
livsmedelsstrategi. Visionen är att den svenska 
livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkur-
renskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att 
verka inom.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin 
är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt 
som relevanta nationella miljömål nås, i syfte 
att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till 
hållbar utveckling i hela landet. Produktionsök-
ningen, både konventionell och ekologisk, bör 
svara mot konsumenternas efterfrågan. En pro-
duktionsökning skulle kunna bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten 
i livsmedelskedjan ska minska.

Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029
Regeringen fastställde den 31 maj 2018 en 
nationell plan för transportsystemet för åren 
2018-2029. Utgångspunkten för planen är det 
övergripande transportpolitiska målet som ska 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det 
övergripande målet kompletteras av två andra 
mål, funktionsmålet och hänsynsmålet.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgäng-
lighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Trans-
portsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transport-
behov.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås och till ökad hälsa.

I Älvdalens kommun pekas Vasaloppsvägen ut 
som en namngiven investering där vägen före-
slås breddas och få förbättrad bärighet. Vidare 
är riksväg 70, mellan Särnaheden och Idre, ut-
pekad som en namngiven investering. Kommu-
nen kan dessutom troligen dra nytta av investe-
ringar i Sälens flygplats samt på E45/riksväg 70 
genom Mora.

Nationell godstransportstrategi
Regeringen beslutade år 2018 om en nationell 
godstransportstrategi. Syftet med strategin är 
att skapa förutsättningar för effektiva, kapaci-
tetsstarka och hållbara godstransporter. Detta 
genom att fokusera på att åstadkomma konkur-
renskraftiga och hållbara godstransporter, en 
omställning till fossilfria transporter samt goda 
förutsättningar för innovation, kompetens och 
kunskap.

I strategin nämns exempelvis vikten av en ro-
bust, tillförlitlig och kapacitetsstark infrastruk-
tur för godstransporter, smidiga och effektiva 
gränsöverskridande transporter samt samord-
ning och samarbete för ökad intermodalitet.

Nationell cykelstrategi
Regeringen beslutade år 2017 om en nationell 
cykelstrategi vars övergripande syfte är att 
främja en ökad och säker cykling. Cykelstrategin 
bygger på fem insatsområden:
• lyft cykeltrafikens roll i samhällsplanering-

en,
• öka fokus på grupper av cyklister,
• främja en mer funktionell och användarvän-

lig infrastruktur,
• främja en säker cykeltrafik, och
• utveckla statistik och forskning.

Bredbandsstrategi för Sverige
Regeringen beslutade år 2016 om en ny bred-
bandsstrategi för Sverige.

Den övergripande visionen i strategin är ett helt 
uppkopplat Sverige. Strategin syftar till att möj-
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liggöra för marknaden att åstadkomma följande 
täckningsgrad för bredband:
• 95 procent av alla hushåll och företag bör ha 

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

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

Boverket arbetar med att ta fram allmänna råd 
om bredbandsanslutning.

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft 2015–2020
Den nationella strategin för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är väg-
ledande för arbetet med hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft i hela landet fram till 2020.

I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar, 
demografisk utveckling, globalisering, klimat, 
miljö och energi samt social sammanhållning. 
Dessa utmaningar bedöms komma att påverka 
Sveriges regioner och det regionala tillväxtarbe-
tet under en lång tid framöver. För att bidra till 
politikens mål och möta samhällsutmaningarna 
identifierar regeringen fyra prioriteringar för 
det regionala tillväxtarbetet:
• innovation och företagande,
• attraktiva miljöer och tillgänglighet,
• kompetensförsörjning, och 
• internationellt samarbete.

Övergripande nationella mål
Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge 
alla människor i alla delar av landet en från 
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och ekono-
misk utveckling underlättas. (prop. 2011/12:1)

Det övergripande målet för transportpolitiken 
är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Tillväxtpolitiken har åtta prioriterade områden. 
Tre av dessa har särskild bäring på planeringen:
• en god tillgång till kommersiell och offentlig 

service för medborgare och näringsliv i alla 
delar av landet,

• ökat fokus på demografiska utmaningar, 
internationalisering och hållbarhet med sär-
skilt stärkt fokus på miljö, klimat och energi, 
jämställdhet, folkhälsa samt integration och 
mångfald i det regionala tillväxtarbetet, och

• regionala strategier och program som ge-
nomförs i partnerskap och i samspel med 
nationell och europeisk nivå i syfte att stärka 
det lokala och regionala tillväxtarbetet.

Regionala styrdokument

Bredbandsstrategi
Den regionala bredbandsstrategin syftar främst 
till att peka på särskilt viktiga åtgärdsområden 
och principiella ställningstaganden som under-
lättar att nå målet, dvs. att minst 90 % av länets 
hushåll och företag har tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2020. Som tillägg till 
det övergripande målet finns följande målsätt-
ningar:
• fiberutbyggnadstakten är minst 9 % per år 

till boende och företag i Dalarna,
• bredbandsindex i Dalarna ligger över riksge-

nomsnittet varje år,
• företagarnas nöjdhet med IT- och telekom-

munikationer i Dalarna ska vara över riksge-
nomsnittet, och

• 100 procent av alla hushåll och företag – 
även tillfälliga men längre boendevistelser 
- ska ha tillgång till en bredbandsinfrastruk-
tur som medger en överföringshastighet om 
minst 30 Mbit/s.

Dalarnas regionala serviceprogram
Serviceförsörjnings- och landsbygdsfrågorna 
står inför stora utmaningar och därför har 
länsstyrelsen i Dalarna tagit fram ett regionalt 
serviceprogram som adresserar ett antal områ-
den som är viktiga för att kunna upprätthålla en 
godtagbar servicenivå i hela länet. Programmet 
fokuserar på kommersiell service med avgräns-
ningarna dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, 
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paket/försändelser/ombud samt servicepunk-
ter. Målen för serviceprogrammet är att:
• innan 2015 års utgång ska samtliga kommu-

ner ha en aktuell varuförsörjningsplan,
• antalet landsbygdsbutiker och bensinsta-

tioner/tappställen ska vid 2018 års utgång 
rimma med målsättningarna i kommuner-
nas varuförsörjningsplaner,

• andelen bensinstationer och tappställen som 
erbjuder drivmedel med mindre koldioxid-
utsläpp ska öka fram till 2018,

• antalet snabbladdningsställen för elbilar ska 
öka fram till 2018,

• de sju mest utsatta orterna (varav Särna är 
en) ska ha betalservice även 2018,

• inom ramen för förordning och regionala 
riktlinjer ska stödet till kommersiell service 
under programperioden riktas främst till 
investeringar för att stärka och utveckla 
lanthandeln som företag. De senaste årens 
trend att servicebidragen till länets lanthan-
del ökar, ska brytas, och 

• nya samordningslösningar för hemsändning 
som tar hänsyn till funktion och struktur på 
serviceområdet ska genomföras.

Energi- och klimatstrategi för Dalarna - för ett 
energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2050
Visionen är att det år 2050 ska vara naturligt 
och enkelt att leva och verka energiintelligent 
och klimatsmart i Dalarna. Visionen 2050 inne-
bär att:
• konsumenterna gör kloka val,
• produktionen är hållbar ur ett globalt per-

spektiv,
• energi- och transportsystemen är resursef-

fektiva,
• förnybar energi används och utvinns i stor 

utsträckning i länet, och vi exporterar förny-
bar energi till regioner med sämre förutsätt-
ningar, och

• Dalarna är välkänt och respekterat för sitt 
arbete att använda energi- och miljöomställ-
ningen för utveckling och tillväxt.

För att nå upp till visionen finns dels energi- och 
klimatmål och dels sysselsättningsmål för ener-
gi- och klimatområdet. Energi- och klimatmålen 

handlar om medvetenhet om vår konsumtions 
globala påverkan och att de globala utsläppen 
av växthusgaser orsakade av vår konsumtion 
ska minska, att energianvändningen inom alla 
sektorer minskas, att utvinningen av förnybar 
energi ökar samt att utsläppen av växthusgaser 
minskar. Sysselsättningsmålen går ut på att en-
ergiomställningen ska skapa miljödriven tillväxt 
och att sysselsättningen inom området ökar.

I strategin pekas ett antal strategiska områden 
ut som bedöms särskilt viktiga i arbetet med 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. 
Inom varje strategiskt område pekas sedan ett 
antal insatsområden ut där det behövs nya eller 
förstärkta initiativ och åtgärder på regional och 
lokal nivå för att målsättningarna ska uppnås.

De strategiska områden som har störst relevans 
för arbetet med översiktplanen är Transpor-
ternas energianvändning och klimatpåverkan 
samt Förnybar och återvunnen energi.

Viktiga insatsområden kopplade till transpor-
ternas energianvändning och klimatpåverkan 
som även har relevans för arbetet med översikt-
planen är Transportsnål fysisk planering samt 
Minskad klimatpåverkan från besöksnäringens 
transporter.

Vad gäller förnybar och återvunnen energi så 
är relevanta insatsområden Förbättrad eta-
bleringsprocess för vindkraft, Utbyggnad och 
förstärkning av det regionala elnätet, Resursef-
fektiv produktion och användning av fjärrvär-
me, Ökad användning av solvärme samt Fysisk 
planering för ökat utnyttjande av energieffek-
tiva systemlösningar.

Den regionala energi- och klimatstrategin syftar 
även till att vägleda myndigheter, kommuner, 
företag och organisationer i Dalarna.

Strategin är också en del i arbetet med att nå 
Dalarnas miljömål och målen i länets regionala 
utvecklingsprogram, Dalastrategin.
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Handlingsplan för jämställd regional tillväxt
Målet med handlingsplanen är att Region Da-
larna ska ge kvinnor och män likvärdiga möj-
ligheter till inflytande och resurser i Dalarnas 
tillväxtarbete. Detta mål har brutits ned i sex 
delmål. Dessa är:
• de offentliga aktörer som arbetar för att 

främja innovationer och företagande ska bli 
genusmedvetna. Kunskapen om, och till-
gängligheten för, service- och tjänstenäring-
ar ska stärkas,

• ett mer öppet innovations- och företagarkli-
mat,

• fler kvinnor och kvinnodominerade samt 
könsbalanserade branscher får tillgång till 
innovations- och utvecklingsmedel,

• befintliga klusterbranscher använder ett 
genusperspektiv för att stimulera innovatio-
ner,

• fler branscher drar nytta av vinsterna med 
klustermetoden, och

• jämställdhet i beredande och beslutande 
grupper inom tillväxtarbetet.

Landsbygdspolitiskt program
Det landsbygdspolitiska programmet är ett 
underliggande program som lyfter fram ett 
landsbygdsperspektiv inom några av de vägval 
och insatsområden som ta upp i Dalastrategin. 
Programmet tar avstamp i fem förutsättningar 
som påverkar utvecklingen på landsbygden, de-
mografin med en allt högre medelålder, globali-
seringen och den pågående urbaniseringen, cen-
traliseringen av så väl kommersiell som offentlig 
service, de attityder som präglar landsbygden 
och bilden av landsbygden samt landsbygdens 
beroende av ideella krafter.
 
De insatsområden som tas upp i det landsbygds-
politiska programmet handlar om:
• tillgänglighet och infrastruktur,
• kompetensförsörjning,
• differentierat näringsliv,
• utveckla en god och väl fungerande service i 

hela länet,
• bostäder och boendemiljöer,
• kulturen som utvecklingsresurs, och
• skapa utrymme för delaktighet och infly-

tande.

Ett flertal av dessa insatsområden har bärig-
het på arbetet med översiktsplanen, särskilt 
områdena tillgänglighet och infrastruktur samt 
bostäder och boendemiljöer.

Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2014-2025
Länsplanen är ett trafikslagsövergripande doku-
ment som utgår från ett länsöverskridande och 
ett nationellt perspektiv. Länsplanen upprättas 
av regionen på uppdrag av staten.

Länsplanerna ska beskriva vilka åtgärder som 
bör prioriteras för att bidra till de transport-
politiska målen. Prioriteringarna ska motiveras 
och effekter på de transportpolitiska målen 
ska redovisas. Förutsättningar för att genom 
infrastrukturåtgärder möta behovet av ett ökat 
bostadsbyggande ska även vägas in. 

För närvarande pågår arbete med att ta fram 
en ny länstransportplan, vilken beräknas vara 
färdig under våren 2018.

Förslaget till ny länstransportplan identifierar 
följande objekt i Älvdalens kommun:
• Länsväg 1024/1025 Vasaloppsvägen, och
• Riksväg 70 Särnaheden-Idre.

Även identifierade åtgärder på Sälens flygplats, 
riksväg 70 genom Mora samt gång- och cykelåt-
gärder, trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtra-
fikåtgärder bedöms kunna ge positiva effekter i 
transportsystemet i Älvdalens kommun.

Miljöanpassade transporter - strategi för Da-
larna
Strategin för miljöanpassade transporter i Da-
larna ska tillsammans med andra kommunala 
och regionala mål, planer och strategier bidra 
till att minska den negativa påverkan på klima-
tet som transporter och andra utsläppskällor 
orsakar samt bidra till att Dalarnas utveckling 
blir hållbar. Målen i strategin leder fram till sju 
insatsområden för att uppnå ett miljöanpassat 
transportsystem i Dalarna. Dessa är:
• fyrstegsprincipens användning i infrastruk-

turplaneringen,
• transporteffektiv samhällsplanering,
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• kommuners och offentliga organisationers 
mobilitetsarbete,

• omställning av besöksnäringens transporter,
• attraktivare kollektivtrafik,
• effektivare näringslivstransporter, och
• energieffektivare fordon och alternativa 

bränslen.

Insatsområdet transporteffektiv samhällsplane-
ring har fokus på att minimera behovet av resor 
och transporter. Det handlar om lokalisering av 
bostäder, arbetsplatser och handel, utformning 
av gång- och cykelstråk och kollektivtrafiknät 
samt etablering och utveckling av attraktiva 
knutpunkter mellan transportslag.

Regionala miljömål
Dalarnas miljömål överensstämmer med de 
nationella miljömålen. Till miljömålen finns ett 
åtgärdsprogram kopplat. Programmet innehål-
ler både sektorsspecifika och sektorsövergri-
pande åtgärder.

Inom två målområden, Ett rikt odlingsland-
skap och Storslagen fjällmiljö har Dalarna 
gjort tillägg till de nationella miljömålen. Till 
det förstnämnda har ett mål om att Dalarnas 
unika timmerhuskultur och kulturmiljöer i byar, 
fäbodar, finnbosättningar, liksom Siljansom-
rådets unika brukningsstrukturer, ska bevaras 
och utvecklas. Till det sistnämnda har målet 
att kulturmiljövärden knutna till turismen, det 
samiska kulturarvet, fäbodar och fjällbondekul-
turen ska bevaras och utvecklas.

Dalarna har även satt upp mål för ekologisk 
produktion och konsumtion.

Länsstyrelsen i Dalarnas län håller på att ta 
fram ett åtgärdsprogram för arbetet med mil-
jömålen. Åtgärsprogrammet gäller för år 2018-
2022 och hanterar ett antal sektorsområden 
med bäring på översiktsplanen.

Regional risk- och sårbarhetsanalys
Det övergripande syftet med det regionala 
krishanteringsarbetet är att minska sårbarheten 
i samhället och att utveckla en god förmåga att 
hantera och bedriva verksamhet under allvarliga 

händelser och kriser. Arbetet styrs av förord-
ningen om krisberedskap och höjd beredskap.

I Älvdalens kommun har risker identifierats 
bland annat vad gäller fiberförbindelsen med 
norra delen av kommunen, då hela området 
matas genom en enskild fiberkabel, samt ska-
dor på liv, hälsa och miljö vid ett dammbrott i 
Trängslet.

Regional systemanalys Dalarna
Region Dalarna antog år 2016 en regional 
systemanalys. Syftet med systemanalysen är att 
vara en utvecklingsstrategi för länets transport-
system. Analysen är en funktions- och brist-
analys som baseras på målen i den regionala 
utvecklingsstrategin, Dalastrategin, och hur 
väl länets befintliga transportsystem förmår att 
bidra till att uppfylla dessa mål. Slutsatserna 
och åtgärdsförslagen utgör sedan underlag för 
långsiktiga transportplaner på nationell och 
regional nivå.

Den regionala systemanalysen identifierar åtta 
funktionella gods- och persontrafikstråk på väg 
och järnväg, där riksväg 70/Dalabanan/Vasa-
loppsvägen/Dala Airport/Mora-Siljan flygplats 
samt Riksväg 66/Bergslagspendeln/väg 311 
delvis går genom Älvdalens kommun. Av de 
åtta funktionella stråken prioriteras fem objekt, 
varav Vasaloppsvägen är det enda objektet som 
identifieras i Älvdalens kommun. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2015-2019
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
är politikens uttryck för de ambitioner och 
riktningar som kollektivtrafiken i Dalarna bör 
präglas av. En av utgångspunkterna för pro-
grammet är det nationella tillgänglighetsmålet 
att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklings-
kraft i hela landet.

Regional utvecklingsstrategi för Dalarna 2020, 
Dalastrategin
Dalastrategin ska ses som den regionala län-
ken i en sammanhängande kedja från lokala 
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utvecklingsstrategier till nationella och europe-
iska strategier. En positiv utveckling i Dalarna 
förutsätter ett samspel mellan insatser på den 
internationella, nationella, regionala och lokala 
nivån. Strategin ses som det främsta verkty-
get för att forma det regionala tillväxtarbetet i 
Dalarna.

Dalastrategin utgår från visionen Dalarna mö-
ter framtidsutmaningar med lust, vilja och ska-
pandekraft. Här kan alla utvecklas och finna sin 
plats. Utifrån denna har 13 målbilder skapats, 
där bland annat följande målbilder har bäring 
på översiktsplaneringen:
• Dalarna lever i ett aktivt utbyte med omvärl-

den – ett utbyte som underlättas av ständigt 
förbättrade kommunikationer,

• Dalarna tar vara på landsbygdens attrak-
tionsvärden och tillväxtpotential och ser 
sina unika natur- och kulturmiljöer som en 
tillgång för både lokal och regional utveck-
ling, och

• Dalarna är välkänt och respekterat för sitt 
miljöarbete och sitt sätt att omvandla en-
ergi- och klimatproblematiken till utveckling 
och tillväxt.

För att nå strategins vision samt målbilder 
presenteras fyra vägval, som utgörs av insats-
områden för att möta de utmaningar Dalarnas 
tillväxtarbete står inför.

Det första vägvalet är kompetensförsörjning och 
ökat arbetskraftsutbud, som betonar betydelsen 
av att möta den demografiska framtidsbilden 
och den allt mer kunskapsbaserade ekonomin.

Det andra vägvalet är innovativa miljöer och 
entreprenörskap, som betonar betydelsen av 
näringslivets förändrings- och konkurrensför-
måga.

Det tredje vägvalet, tillgänglighet och infra-
struktur, betonar betydelsen av att leva och 
verka i ett vardagligt utbyte med en allt större 
omvärld.

Det fjärde och sista vägvalet, livskvalitet och 
attraktionskraft, betonar det goda livet och plat-
sens betydelse.

I Dalastrategin betonas den fysiska planering-
ens roll i det regionala tillväxtarbetet. Den nya 
regionala systemanalysen är ett led i att få en 
tydligare koppling mellan strategi och den fy-
siska/rumsliga dimensionen.

Vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 1 och 2
Vattenförsörjningsplanen är framtagen av Läns-
styrelsen i Dalarnas län under 2012 och består 
av två delar. Den första är en övergripande del 
om länets vattenförsörjning i stort och den 
andra en beskrivning av vattenförsörjningen i 
respektive kommun.

I beskrivningen av vattenförsörjningen i Älvda-
lens kommun pekar vattenförsörjningsplanen 
på att alla allmänna vattentäkter samt alla vat-
tentäkter som försörjer fler än 50 personer ska 
skyddas. Planen listar de allmänna vattentäkter 
som saknar vattenskyddsområde. Under rubri-
ken Översiktsplan rekommenderas kommunen 
följande åtgärder:
• vattenskyddsområden bör omarbetas el-

ler nybildas för de allmänna och de större 
enskilda vattentäkterna i kommunen,

• lokala föreskrifter för mindre enskilda vat-
tentäkter bör utarbetas av kommunen, och

• kommunen bör behandla den långsiktiga 
vattenförsörjningen i översiktsplanen.

Planen pekar också på att översiktsplanen kan 
användas för att utreda behov av skydd för nya 
ordinarie vattentäkter eller reservvattentäkter.

Kommunala styrdokument

Handlingsplan för Älvdalens kommun som 
samisk förvaltningskommun (2015)
Älvdalens kommun ingår från och med den 1 ja-
nuari 2010 i förvaltningsområdet för det samis-
ka språket. Den nya lagen ställer särskilda krav 
på förvaltningskommunerna i arbetet med att 
stärka de nationella minoriteternas rättigheter.
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För Älvdalens kommun innebär detta insatser 
inom följande områden:
• kommunen har skyldighet att informera 

samerna om deras rättigheter,
• kommunen har skyldighet att främja samer-

nas språk och kultur,
• samerna har rätt till inflytande i frågor som 

berör dem,
• samerna ska kunna använda det samiska 

språket i kontakter med Älvdalens kommun,
• samerna har rätt till förskoleverksamhet helt 

eller delvis på samiska,
• samerna har rätt till äldreomsorg helt eller 

delvis på samiska, och
• samernas nutida och historiska närvaro 

samt deras språk och kultur behöver aktivt 
synliggöras.

Handlingsplanen innehåller kommunens över-
gripande mål samt förslag till mål och åtgärder 
för varje verksamhetsområde. Handlingsplanen 
ska vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga 
arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna 
och att stärka samernas ställning.

Den fysiska planeringen och arbetet med över-
siktsplanen kan främst kopplas till kommunens 
skyldighet att främja samernas språk och kultur 
samt deras behov av mark för att bedriva sin 
rennäring.

Avfallsplan
En avfallsplan 2018-2022 har tagits fram i sam-
verkan med länsstyrelsen och övriga kommuner 
i Dalarna. Länet har enats om mål och åtgärder 
i avfallsplanerna som till stor del är lika, och 
Älvdalen har därtill gemensam avfallsplan med 
Mora och Orsa. Syftet med avfallsplanen är att 
tydliggöra kommunens ambitioner inom av-
fallsområdet, bland annat utifrån de nationella 
miljökvalitetsmålen.

Planen omfattar nio övergripande mål, där flera 
har koppling till den fysiska planeringen. Pla-
nens så kallade ledstjärnor ger även en tydlig 
koppling till kommunens vision och strategiska 
mål, bland annat genom sitt fokus på hållbar 
utveckling samt enkelhet och god service.

Bredbandsstrategi
Älvdalens bredbandsstrategi, Bredbandsstrate-
gi 2012-2020 – Bredband i världsklass, antogs 
av kommunfullmäktige den 17 december 2012.

Ambition i strategin är att uppnå samma över-
gripande mål som framgår i regeringens bred-
bandsstrategi. I strategin framgår att det är 
kommunens uppgift att säkerställa bredband 
både i tätorterna och på landsbygden.

Strategin för utbyggnad bygger på de principer 
för kommunala insatser på bredbandsområdet 
som Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket 
och Sveriges kommuner och landsting gemen-
samt tagit fram.

Målet i strategin är att år 2020 bör 90 procent 
av alla hushåll och företag ha tillgång till bred-
band med en hastighet om minst 100 Mbit/s.

Planer och strategier som är under framta-
gande
Följande kommunala styrdokument som be-
döms vara av betydelse för översiktsplaneringen 
är under framtagande:
• energi- och klimatplan, och
• VA-plan.
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PLANFÖRSLAG
I planförslaget har avvägningar och ställnings-
taganden gjorts mellan olika allmänna och 
enskilda intressen. Möjligheten att förverkliga 
kommunens vision och mål ligger till grund för 
många av de vägval som gjorts i arbetet med 
planförslaget.

Förslaget ger vägledning för beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden samt hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Planförslaget är också vägledande för 
efterföljande planläggning, lovgivning och till-
ståndsprövning.

Kommunen ska planera och arbeta för att ge-
nomföra planförslaget som också kan ses som 
en prioriteringslista med koppling till det kom-
munala budgetarbetet.

Utvecklingsstrategi
För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tionerna för samhällsutvecklingen inom kom-
munen har en utvecklingsstrategi arbetats fram. 
Utvecklingsstrategin utgår till stora delar från 
kommunens visions- och målarbete samt från 
resultatet av de medborgardialoger samt SWOT- 
och attraktivitetsanalyser som har genomförts.

Utvecklingsstrategin redovisar, på en övergri-
pande nivå och med breda penseldrag, kommu-
nens målsättning för den strategiskt långsiktiga 
samhällsutvecklingen, vilken ligger till grund för 
ställningstaganden kopplat till mark- och vat-
tenanvändningen. Strategin pekar ut en riktning 
för en önskvärd samhällsutveckling där sociala, 
ekologiska och ekonomiska dimensioner beak-
tas.

I utvecklingsstrategin utgör Älvdalen, Särna och 
Idre tätorter bebyggelsekärnor. Dessa tätorter 
har stor betydelse för kommunens utveckling 
och i orterna finns majoriteten av befintliga 
bostäder och verksamheter. I eller i närheten 
av dessa tätorter bor och arbetar även majori-
teten av kommunens invånare. Älvdalens tätort 

utgör den största kärnan och är kommunens 
servicecentrum både vad gäller offentlig och 
kommersiell service. Serviceutbudet i Särna och 
Idre tätorter är mindre, men av mycket stor vikt 
lokalt. Ett av utvecklingsstrategins mål är att 
peka ut en riktning för samhällsutvecklingen 
som gör det långsiktigt möjligt att behålla detta 
utbud. Att kunna erbjuda attraktiv mark för 
såväl bostäder som verksamheter i anslutning 
till de tre huvudorterna är en viktig beståndsdel 
i denna strategi.

Från byn Åsen, genom Älvdalens tätort, till 
kommungränsen till Mora kommun har ett 
utvecklingsstråk för ny bebyggelse markerats. 
Inom stråket finns redan i dag ett förhållandevis 
stort utbud av service och verksamheter. Yt-
terligare bebyggelse i stråket bedöms bidra till 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, dels 
genom att avstånden inom stråket är förhållan-
devis korta och dels genom att underlaget för 
service ökar. Etablering av verksamheter och 
bostäder föreslås huvudsakligen i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Ett liknande utvecklings-
stråk har pekats ut mellan Särna och Kringel-
fjorden.

Riksväg 70 genom de två utvecklingsstrå-
ken är utpekad transportled för farligt gods.
Länsstyrelsen saknar konkreta ställnings-
taganden till hur riskhantering med hänsyn 
till transporter av farligt gods ska hanteras i 
anslutning till de två utvecklingsstråken. Se 
granskningsyttrandet.

Utanför bebyggelsekärnorna föreslås sju utveck-
lingsområden för nya bostäder och verksamhe-
ter. Dessa utgörs av befintliga byar och fritids-
husområden där det i dag finns etablerade och 
växande verksamheter samt stor efterfrågan på 
ytterligare bostäder. Byarna är Evertsberg och 
Nornäs medan fritidshusområdena är Sågliden/
Storsätern söder om Grövelsjön, norr om Särna 
till Heden, Gördalen, Fjätervålen samt området 
från Idre tätort upp mot Idres fjällanläggningar. 
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UTVECKLINGSSTRATEGI

UTVECKLINGSOMRÅDE
FÖR NY BEBYGGELSE

BEBYGGELSEKÄRNA

UTVECKLINGSSTRÅK
FÖR NY BEBYGGELSE

KÄRNOMRÅDE
NATUR- OCH REKREATION

NATUR- OCH REKREATIONSOMRÅDE

NATUR- OCH REKREATIONSSAMBAND

TRANSPORTNOD

TRANSPORTSAMBAND
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Bebyggelseutvecklingen inom kommunen 
föreslås främst koncentreras till bebyggelsekär-
norna, utvecklingsområdena och utvecklings-
stråken. Genom att koncentrera bebyggelseut-
vecklingen dit stärks underlaget för befintlig 
service, verksamheter och kollektivtrafik. Sam-
tidigt kan befintliga tekniska försörjningssys-
tem nyttjas i de flesta fall, vilket är ekonomiskt 
fördelaktigt.
Busstationen i Älvdalens tätort är en viktig 
knutpunkt för kollektivtrafiken inom kommu-
nen och pekas därför ut som en nod för trans-
porter i utvecklingsstrategin. Här möts de två 
viktigaste kollektivtrafikstråken i kommunen, 
stråket (Mora)-Älvdalen-Särna-Idre-Grövelsjön 
och stråket (Mora)-Älvdalen-Evertsberg-
(Sälen). Den fokuserade bebyggelseutvecklingen 
som föreslås till de tre huvudorterna bidrar med 
underlag till kollektivtrafiken mellan kommu-
nens tre huvudorter samt mot Mora och Sälen.

De viktigaste transportsambanden inom, till och 
från kommunen är stråken längs Österdalälven 
från Idre via Särna och Älvdalen vidare söde-
rut mot Mora. För landsvägstransporter utgörs 
sambandet av riksväg 70. För basindustrin i Älv-
dalen är även järnvägen från Märbäck söderut 
till anslutningen till Dalabanan i Mora en viktig 
länk i detta samband. 

Andra viktiga transportsamband är de mel-
lan Särna och Sälen samt mellan Älvdalen och 
Sälen. I dag utgörs dessa av länsvägarna 311 
och 1024. I norr utgör även riksväg 70 från Idre 
mot Norge, länsväg 1058 mot Grövelsjön samt 
länsväg 311 från Älvros mot Funäsdalen viktiga 
vägar.

Nyinvesteringar i transportinfrastrukturen ska 
främst prioriteras till de utpekade transport-
sambanden.

Ur kommunikationssynpunkt är även en fort-
satt utbyggnad och förstärkning av fibernätet av 
största vikt.

I utvecklingsstrategin har tre större natur- och 
rekreationsområden markerats. Det första 
består av området kring Långfjället, Städjan, 

Nipfjället och Vedungsfjället. Inom detta har tre 
kärnområden pekats ut. Dessa är Grövelsjön, 
Idres fjällanläggningar samt Fjätervålen. Kom-
munens turistströmmar är i huvudsak koncen-
trerade till dessa områden.

Det andra natur- och rekreationsområdet utgörs 
av området kring Drevfjällen och Fulufjället. 
Här är Njupeskärs vattenfall och Gördalens 
by utpekade som kärnområden för natur- och 
rekreationsvärden. Njupeskär med anledning 
av dess funktion som besöksmål samt entré till 
Fulufjällets nationalpark och Gördalen som 
centrum för skoterturismen.

Slutligen har även Vedungsfjällen pekats ut som 
ett viktigt natur- och friluftsområde.

Storån norr om Idre, Österdalälven mellan Idre 
och Särna samt Rotälven norr om Älvdalen är 
viktiga natur- och rekreationssamband. Detta 
främst kopplat till fritidsfisket och fisketuris-
men. I söder är Vasaloppsarenans sträckning 
genom kommunen ett mycket viktigt stråk för 
utvecklingen av såväl vinter- som sommarakti-
viteter kopplad till turism och rekreation.

Markanvändning från MKB
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende markanvändningen. 
För majoriteten av kommunens mark- och vat-
tenområden föreslås nuvarande användning 
fortgå. 

Åtgärdsförslag från MKB
• Följ upp vilken mark som ianspråktagits 

sedan ÖP antogs, utifrån bland annat mark-
användningskategori samt hur ianspråkta-
gandet motiverats.

• Redovisa kartkategorin natur i undergrup-
per för exempelvis naturvård samt friluftsliv 
och rekreation för att tydliggöra nuvarande 
markanvändnings värden. 
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Riksintressen
Nedan redovisas hur kommunen avser att tillgo-
dose de redovisade riksintressena. 

Rennäringen
Områdena av riksintresse för rennäringen ligger 
i huvudsak inom markområden med använd-
ningen natur eller landsbygd, där områdenas 
användning föreslås bli oförändrad. Använd-
ningen bedöms tillgodose riksintressena och de 
värden för rennäringen som finns inom områ-
dena. Områden av riksintresse för rennäringen 
sammanfaller med områden av riksintresse för 
naturvård, kulturmiljövård, vattendrag, obrutet 
fjäll, friluftsliv, rörligt friluftsliv samt Natura 
2000-områden.

näringen. Bebyggelse bör undvikas inom flyttle-
derna.

Ett antal LIS-områden med syftet bostäder 
sammanfaller helt eller delvis med områden av 
riksintresse för rennäringen. Riksintressenas 
värden ska bevaras vid en utveckling inom LIS-
områdena, vilket bör säkerställas i inriktningen 
för respektive LIS-område.

Naturvården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av områden av riksintresse för 
naturvården ska deras värden värnas.

Flertalet riksintresseområden för naturvården 
ligger inom markområden med användningen 
natur eller landsbygd, där områdenas använd-
ning föreslås bli oförändrad. Användningen 
bedöms tillgodose riksintresset och de natur-
värden som finns inom områdena. Områden av 
riksintresse för naturvården sammanfaller med 
områden av riksintresse för rennäring, kultur-
miljövård, vattendrag, obrutet fjäll, vindkraft, 
totalförsvaret, friluftsliv, rörligt friluftsliv samt 
Natura 2000.

Ny bebyggelse inom områdena ska ta hänsyn 
till områdenas naturvärden och får inte påverka 
dessa negativt.

Ett antal riksintressen för naturvården sam-
manfaller helt eller delvis med markområden 
med användningen verksamheter.

I kommunens norra delar sammanfaller Drev-
fjället och Fulufjället i begränsad utsträckning 
med utpekat verksamhetsområde för Gördalen. 
Utveckling av besöksnäringen i området ska ske 
med utgångspunkt i områdenas naturvärden. 
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till na-
turvärdena och får inte påverka dessa negativt. 
Utvecklingen anses förstärka områdets frilufts-
livsvärden, vilket är en del av riksintressets vär-
deomdöme. Vidare bedöms utvecklingen bidra 
till en positiv utveckling av besöksnäringen och 
genom detta även positiva sysselsättningseffek-
ter i kommunen. Verksamhetsområdet sam-
manfaller även med riksintresseområden för 

Renar. Foto: Benny Jonsson

Ny bebyggelse inom områdena ska lokaliseras 
och utformas med hänsyn till områdenas värden 
för rennäringen, och en utveckling inom områ-
dena får inte påverka dessa värden negativt.

Två av riksintressets flyttleder sammanfaller 
delvis med markområden utpekade som verk-
samhetsområden för besöksnäringen vid Idres 
fjällanläggningar. Ett kärnområde sammanfaller 
delvis med ett markområde utpekat som verk-
samhetsområde för besöksnäringen vid Grövel-
sjön.

En eventuell utveckling av besöksnäringen inom 
dessa områden får endast komma till stånd om 
bedrivandet av rennäringen kan säkerställas. 
Tillkommande funktioner för besöksnäringen 
ska underordnas områdenas värden för ren-
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friluftslivet och det rörliga friluftslivet, vilkas 
värden anses förstärkas i och med planförsla-
gets inriktning.

Långfjället-Juttulslätten-Städjan ligger i anslut-
ning till verksamhetsområden för besöksnäring-
en vid Idres fjällanläggningar samt Fjätervålen. 
En eventuell utveckling av besöksnäringen ska 
ske med hänsyn till områdets naturvärden. 
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till om-
rådets naturvärden och får inte påverka dessa 
negativt. Verksamhetsområdena berör endast 
ytterkanterna av riksintresset. Planförslaget 
bedöms påverka riksintresseområdets oexploa-
terade karaktär endast i mycket begränsad om-
fattning och motiveras med de positiva effekter 
för besöksnäringen, friluftslivet och sysselsätt-
ningen i kommunen som en utveckling förvän-
tas medföra. Verksamhetsområdena samman-
faller med riksintresseområden för friluftslivet 
och det rörliga friluftslivet, vilkas värden anses 
förstärkas i och med planförslagets inriktning.

Ett antal LIS-områden, både för bostäder och 
för verksamheter, sammanfaller helt eller delvis 
med områden av riksintresse för naturvården. 
LIS-områdena omfattar endast en begränsad 
del av riksintresseområdena och bedöms därför 
påverka dem i ringa omfattning. Hänsyn till 
områdenas naturvärden ska tas vid en utveck-
ling inom LIS-områdena, vilket bör säkerställas 
i inriktningen för respektive LIS-område.

Kulturmiljövården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av områden av riksintresse för 
kulturmiljövården ska deras värden värnas.

Flertalet riksintresseområden för kulturmiljö-
vården ligger inom markområden med använd-
ningen natur eller landsbygd, där områdenas 
användning föreslås bli oförändrad. Använd-
ningen bedöms tillgodose riksintressena och 
de kulturvärden som finns inom områdena. 
Områden av riksintresse för kulturmiljövården 
sammanfaller med områden av riksintresse för 
rennäring, naturvård, vattendrag, totalförsvaret, 
friluftsliv, rörligt friluftsliv samt Natura 2000.

Ny bebyggelse inom områdena ska anpassas och 
ta hänsyn till områdenas kulturvärden och får 
inte påverka dessa negativt.

Särna samt Idre tätorter omfattas delvis av riks-
intresseområdet Särnasjön respektive Idresjön. 
Ett antal LIS-områden är identifierade inom 
riksintressena. Vid eventuell tillkommande 
bebyggelse ska riksintresseområdenas kultur-
värde beaktas. Lokalisering och utformning av 
tillkommande bebyggelse ska ske med utgångs-
punkt i riksintressets värden, och dessa får inte 
påverkas negativt vid en utveckling i området.

Riksintresseområdet Granusjön sammanfaller 
med Försvarsmaktens verksamhet vid skjutfäl-
tet Trängslet, som utgör riksintresse för total-
försvaret. Området utgörs av ett markområde 
med användningen verksamhetsområde, där 
användningen föreslås vara oförändrad. För-
svarsmaktens verksamhet har i och med detta 
prioriterats i planförslaget och mark- och vat-
tenanvändningskartan. Ingen förändring före-

Städjan. Foto: Nisse Schmidt

Riksintresseområdena Fonotjärnsfloten, 
Långsjöblik, Lövvasselkölen, Rivsjövasslan, 
Rotälven-Rymman-Dyverdalen, Rödberget-
Storvarden och Södra Trollegrav sammanfaller 
med Försvarsmaktens verksamhet vid skjutfäl-
tet Trängslet, som utgör riksintresse för totalför-
svaret. Området utgörs av ett markområde med 
användningen verksamheter, där användningen 
föreslås vara oförändrad. Försvarsmaktens 
verksamhet har i och med detta prioriterats i 
planförslaget. Ingen förändring föreslås dock i 
området och nuvarande naturvärden bedöms 
därför kvarstå.
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slås dock i området och nuvarande kulturmiljö-
värden bedöms därför kvarstå.

Ett antal LIS-områden, både för bostäder och 
för verksamheter, sammanfaller helt eller delvis 
med områden av riksintresse för kulturmiljövår-
den. LIS-områdena omfattar endast en begrän-
sad del av riksintresseområdena och bedöms 
påverka dem i ringa omfattning. Hänsyn till 
områdenas kulturvärden ska tas vid en utveck-
ling inom LIS-områdena, vilket bör säkerställas 
i inriktningen för respektive område. Exploate-
ring inom områden av riksintresse för kultur-
miljövården ska därför föregås av kulturmiljöin-
ventering.

Områdena Fulufjället-Drevfjället, Grövlan, 
Långfjället med Töfsingdalens nationalpark
och Städjan-Nipfjället sammanfaller delvis med 
utpekade områden för verksamheter för besöks-
näringen. Föreslagen utveckling inom dessa 
områden anses bidra till att förstärka riksin-
tressenas värden. Tillkommande bebyggelse 
ska lokaliseras och utformas så att områdenas 
friluftslivsvärden inte påverkas negativt.

Kanotpaddling. Foto: Nisse Schmidt

Friluftslivet
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av områden av riksintresse för 
friluftslivet ska deras värden värnas.

Fjätälven, Fuluälven, Hykjeberg, Storån, Va-
saloppsspåret och Vedungsfjällen ligger inom 
markområden med användningen natur eller 
landsbygd, där områdenas användning föreslås 
bli oförändrad. Användningen bedöms tillgo-
dose riksintresset och de värden för frilufts-
livet som finns inom områdena. Områden av 
riksintresse för friluftslivet sammanfaller med 
områden av riksintresse för rennäring, natur-
vård, kulturmiljövård, vattendrag, obrutet fjäll, 
vindkraft, totalförsvaret, rörligt friluftsliv samt 
Natura 2000.

Ny bebyggelse inom dessa områden ska utfor-
mas med hänsyn till områdenas friluftslivsvär-
den och en utveckling inom områdena får inte 
påverka dessa värden negativt.

Utförsåkning vid Fjätervålen. Foto: Nisse Schmidt

Området Anjosvarden-Norra Mora vildmark 
sammanfaller med verksamhetsområde avsedd 
för Försvarsmaktens verksamhet vid skjutfältet 
Trängslet, som utgör riksintresse för totalför-
svaret. Området utgörs av ett markområde med 
användningen verksamhetsområde, där an-
vändningen föreslås vara oförändrad. Försvars-
maktens verksamhet har i och med detta priori-
terats i planförslaget. Ingen förändring föreslås 
dock i området och nuvarande friluftslivsvärden 
bedöms därför kvarstå.

Delar av Älvdalen och Idre tätorter omfattas 
av riksintresseområdena Österdalälven mellan 
Kyrkbyn och Åsen-Rotälven respektive Öst-
erdalälven från Kringelfjorden till Idre. Inom 
de delar av riksintressena som sammanfaller 
med planförslagets tätortskartor för mark- och 
vattenanvändningen bedöms en vidareutveck-
ling av tätorterna, exempelvis genom tillskott 
i bebyggelsen, vara möjlig utan att påverka 
riksintressets värden negativt. Möjligheten till 
vattenanknutna friluftsaktiviteter ska beaktas 
vid en eventuell förändrad markanvändning 
inom riksintresseområdena.
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Ett antal LIS-områden, både för bostäder och 
för verksamheter, sammanfaller helt eller delvis 
med områden av riksintresse för friluftslivet. 
LIS-områdena omfattar endast en begränsad 
del av riksintresseområdena och bedöms därför 
påverka dem i ringa omfattning. Hänsyn till 
områdenas värden för friluftslivet ska tas vid 
en utveckling inom LIS-områdena, vilket bör 
säkerställas i inriktningen för respektive LIS-
område.

Värdefulla ämnen eller mineraler
Mångsbodarna, Billingsåsen samt Vanfjället 
(Lövnäs) ligger inom markområden med an-
vändningen landsbygd där områdets markan-
vändning föreslås bli oförändrad. Användningen 
bedöms tillgodose riksintresset och de fyndighe-
ter av värdefulla ämnen eller material som finns 
inom områdena.

För att skydda riksintresseområdena mot åtgär-
der som kan påtagligt försvåra utvinningen av 
fyndigheterna ska ingen ny bebyggelse tillkom-
ma inom områdena. Vidare får inga åtgärder 
som kan påverka utvinningen negativt vidtas. 
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintresseområdena ska 
fyndigheterna värnas.

Mjågen ligger inom ett markområde med 
användningen verksamheter, där markanvänd-
ningen föreslås bli oförändrad. Riksintresset 
är inte detaljavgränsat. Åtgärder i området kan 
komma att bli aktuella i samband med utveck-
ling av befintligt verksamhetsområde. Blir detta 
aktuellt bör kommunen verka för att riksintres-
set detaljavgränsas så att fyndighetens sträck-
ning preciseras. Eventuella åtgärder i området 
bör utformas så att utvinning av fyndigheterna 
inte försvåras.

Anläggningar för energiproduktion
Vindbruk
Riksintresseområdet sammanfaller med För-
svarsmaktens verksamhet vid skjutfältet Träng-
slet, som utgör riksintresse för totalförsvaret. 
Området utgörs av ett markområde med an-
vändningen verksamheter, där användningen 
föreslås vara oförändrad. Försvarsmaktens 

verksamhet har i och med detta prioriterats i 
planförslaget. Riksintresset sammanfaller även 
med riksintresseområde för naturvården. Ingen 
förändring föreslås i området. Möjligheten till 
anläggande av vindkraft inom området bedöms 
dock vara olämplig på grund av dessa motstå-
ende intressen. 

Anläggningar för kommunikationer
Riksväg 70 utgör riksintresse för kommunika-
tioner och ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningen. Ingen ny bebyggelse ska få 
tillkomma och inga övriga åtgärder ska få vidtas 
som kan påverka anläggningen negativt. Vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning 
i närheten av riksintresset ska anläggningens 
funktion värnas.

Planförslaget redovisar ett antal åtgärder på 
riksvägen, i huvudsak för att öka säkerheten 
samt stärka kapaciteten. Åtgärderna anses bidra 
till att förstärka riksintressets värden.

Totalförsvaret
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av områden av riksintresse för 
totalförsvaret ska verksamhetens värden värnas.

Riksintresset för totalförsvaret ligger inom ett 
markområde med användningen verksamheter, 
där områdets användning föreslås bli oföränd-
rad. Användningen syftar till att befästa nu-
varande verksamhet vid skjutfältet Trängslet. 
Utöver tillskott i bebyggelsen för att tillgodose 
Försvarsmaktens behov för att bedriva sin verk-
samhet ska ny bebyggelse inte tillåtas i området.

Omkringliggande områden i anslutning till 
skjutfältet ligger inom markområden med 
användningen natur, där områdets använd-
ning föreslås bli oförändrad. Användningen tar 
hänsyn till att skjutfältets influensområde vad 
gäller buller behöver beaktas vid tillkommande 
bebyggelse inom eller i närheten av riksintresse-
området. Förändring i markanvändningen som 
innebär eller hotar att innebära en inskränkning 
i Försvarsmaktens verksamhet ska inte tillåtas.
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Området sammanfaller delvis med riskintres-
seområden för naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv, vattendrag samt vindkraft. Då ingen 
förändring föreslås i området bedöms nuva-
rande natur- och kulturmiljövärden kvarstå, och 
ingen konflikt mellan intressena anses föreligga. 
Möjligheten till energiproduktion i form av 
vindkraft inom området anses strida mot riksin-
tresset för totalförsvaret såväl som naturvården, 
varför en vindkraftetablering i området bedöms 
olämplig.

Vidare anger planförslaget att Försvarsmakten 
ska kontaktas i tidigt skede vid planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning som avser 
höga objekt.

Rörliga friluftslivet
Riksintresset Fjällvärlden från Transtrand till 
Treriksröset ligger i huvudsak inom markområ-
den med användningen natur eller landsbygd, 
där områdenas användning föreslås bli oföränd-
rad. Användningen bedöms tillgodose riksin-
tresset och de värden för det rörliga friluftslivet 
som finns inom området. Området av riksintres-
se för det rörliga friluftslivet sammanfaller med 
områden av riksintresse för rennäring, natur-
vård, kulturmiljövård, friluftslivet, vattendrag 
samt Natura 2000.

Ny bebyggelse inom dessa områden ska utfor-
mas med hänsyn till områdets friluftsvärden och 
en utveckling inom området får inte påverka 
dessa värden negativt.

Riksintresset sammanfaller med markområde 
utpekat som verksamhetsområden för besöks-
näringen. Föreslagen utveckling inom dessa 
områden anses bidra till att stärka riksintressets 
värden. Tillkommande bebyggelse ska lokalise-
ras och utformas så att områdets värden för det 
rörliga friluftslivet inte påverkas negativt.

Inom de delar av riksintresset som sammanfal-
ler med mark- och vattenanvändningskartan 
för Idre tätort bedöms en vidareutveckling av 
tätorten, exempelvis genom tillskott i bebyggel-
sen, vara möjlig utan att påverka riksintressets 
värden negativt.

Ett antal LIS-områden, både för bostäder och 
för verksamheter, sammanfaller helt eller delvis 
med områden av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. LIS-områdena omfattar endast 
en begränsad del av riksintresseområdet och 
bedöms påverka det i ringa omfattning. Hänsyn 
till områdets värden för det rörliga friluftslivet 
ska tas vid en utveckling inom LIS-områdena, 
vilket bör säkerställas i inriktningen för respek-
tive LIS-område.

Obrutet fjäll
Området ligger inom ett markområde med 
användningen natur, där områdets markan-
vändning föreslås bli oförändad. Användningen 
bedöms tillgodose riksintresset och dess värden. 
Riksintresseområdet sammanfaller med om-
råden av riksintresse för rennäring, naturvård, 
vattendrag samt Natura 2000.

Ny bebyggelse ska undvikas inom området och 
åtgärder som kan påverka områdets värden 
negativt får inte vidtas.

Vattendrag
Riksintresseområdet täcker mer än halva kom-
munens yta och omfattas av markområden med 
varierad användning. Ingen förändring i mark- 
eller vattenanvändningen som kan motverka 
avsikten med riksintresset föreslås, dvs. inga 
områden för ny vattenkraftsutbyggnad utpekas i 
planförslaget.

Planförslaget anger att fiskens fria vandringsvä-
gar ska säkerställas och att vattenmiljöer som är 
påverkade av människan i möjligaste mån ska 
återskapas till ett så nära ursprungligt skick som 
möjligt. Inriktningen anses stärka riksintresset 
och dess värdeomdöme. 

Natura 2000-områden
I planförslaget ligger flertalet Natura 2000-om-
råden inom markområden med användningen 
natur eller landsbygd, där områdenas använd-
ning föreslås bli oförändrad. Användningen be-
döms tillgodose riksintressena och de natur- och 
kulturvärden som finns inom områdena. Natura 
2000-områdena sammanfaller med områden 
av riksintresse för rennäring, naturvård, kultur-
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miljövård, friluftslivet, det rörliga friluftslivet, 
vattendrag samt Natura 2000.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas med 
hänsyn till områdenas natur- och kulturvärden, 
och en utveckling inom området får inte på-
verka dessa värden negativt. Vid planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning i närheten av 
Natura 2000-områdena ska natur- och kultur-
värdena värnas.

Ett antal Natura 2000-områden sammanfaller 
helt eller delvis med markområden med an-
vändningen verksamheter.

Långfjället-Städjan-Nipfjället ligger i anslutning 
till verksamhetsområden för besöksnäringen 
vid Idres fjällanläggningar samt Fjätervålen. En 
eventuell utveckling av besöksnäringen ska ske 
med hänsyn till områdets natur- och kulturvär-
den och åtgärder som påverkar dessa negativt 
får inte vidtas. Verksamhetsområdena berör 
endast ytterkanterna av Natura 2000-områ-
dena. Planförslaget bedöms inte påverka Natura 
2000-områdena och deras värden. Föreslagen 
utveckling förväntas bidra med positiva värden 
för besöksnäringen, friluftslivet och sysselsätt-
ningen i kommunen. Natura 2000-områdena 
sammanfaller vidare med riksintresseområden 
för friluftslivet och det rörliga friluftslivet, vilkas 
värden anses förstärkas i och med planförsla-
gets inriktning.

Områdena Draggaberget, Långsjöblik, Naturre-
servatet Rödbergets domänreservat, Norra Trol-
legrav, Rivsjövasslan, Rotensugnet, Skärbäckens 
domänreservat och Södra Trollegrav samman-
faller med ett verksamhetsområde avsett för 
Försvarsmaktens verksamhet vid skjutfältet 
Trängslet, som utgör riksintresse för totalför-
svaret. Området utgörs av ett markområde med 
användningen verksamhetsområde, där använd-
ningen föreslås vara oförändrad. Försvarsmak-
tens verksamhet har i och med detta prioriterats 
i planförslaget. Ingen förändring föreslås dock i 
området och nuvarande natur- och kulturvärden 
bedöms därför kvarstå.

Ett antal LIS-områden, både för bostäder och 
för verksamheter, sammanfaller helt eller delvis 
med med Natura 2000-områden. LIS-områdena 
omfattar endast en begränsad del av Natura 
2000-områdena. Hänsyn till områdenas natur- 
och kulturvärden ska tas vid en utveckling inom 
LIS-områdena, vilket bör säkerställas i inrikt-
ningen för respektive område.

Miljökvalitetsnormer
Nedan redovisas hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer.

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

Utomhusluft
I planförslaget föreslås en koncentration av 
bebyggelseutvecklingen till tätorterna Älvdalen, 
Särna och Idre samt till ett antal utvecklingsom-
råden och ett utvecklingsstråk.  En utveckling 
enligt planförslaget innebär att ny bebyggelse 
främst tillkommer i anslutning till redan befint-
liga bebyggelsekoncentrationer.

Planförslaget skapar förutsättningar för ett ökat 
antal bostäder, vilket skapar förutsättningar 
för en ökad befolkningsmängd. En ökad befolk-
ningsmängd innebär att transportbehovet kom-
mer att öka. Till viss del kommer detta att ske 
med bil, vilket påverkar miljökvalitetsnormerna 
för luft.

Planförslagets inriktning innebär dock att till-
kommande bebyggelse framförallt lokaliseras 
med närhet till service och kollektivtrafik, vilket 
skapar förutsättningar för ett minskat bilbero-

Länsstyrelsen anser att redovisningen av 
hur miljökvalitetsnormerna ska uppnås är 
för allmänt hållen och inte tillräckligt kopplad 
till framtida exploateringar. Se gransknings-
yttrandet.
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ende. En utveckling enligt planförslaget bedöms 
därför inte i märkbar grad påverka förutsätt-
ningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft.

Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller, 
så som de är formulerade, gäller inte kommuner 
av Älvdalens storlek.

Planförslaget anger att riktvärden för buller ska 
tillämpas och i de fall bostäder uppförs inom 
bullerutsatta områden ska särskilt bullerskyd-
dande åtgärder vidtas för att säkerställa att 
riktvärdena för buller inte överskrids.

Vattenförvaltning
Planförslaget innebär att bebyggelseutveckling-
en i kommunen i huvudsak föreslås tillkomma 
inom områden som är eller som kommer att 
anslutas till kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Inriktningen innebär att 
antalet tillkommande utsläppspunkter mini-
meras, vilket minskar risken för påverkan på 
recipienter. Av VA-planen framgår också en 
prioriteringsordning för att åtgärda enskilda 
avlopp med bristfällning standard. 

Vidare anger planförslaget att dagvatten ska 
omhändertas lokalt och vid behov renas innan 
det når recipient, vilket bedöms påverka vatten-
kvaliteten positivt. Enligt VA-planen ska också 
ett dagvattenprogram utarbetas för att finnas 
som stöd vid planering av framtida dagvatten-
lösningar.

Inga övriga åtgärder föreslås som nämnvärt 
kommer påverka miljökvalitetsnormerna för 
vatten.

Bostäder
Översiktsplanens mark- och vattenanvänd-
ningskarta identifierar ett antal förändringsom-
råden för bostäder, där nya områden för bo-
stadsbyggnation föreslås. Dessa beskrivs nedan 
under aktuellt områdes rubrik.

Utveckling av bostadsområden ska framfö-
rallt prioriteras inom utpekade områden samt 
genom förtätning av tätorterna Älvdalen, Särna 
och Idre. Även inom utpekade utvecklingsom-
råden samt utpekat utvecklingsstråk kan med 
fördel bebyggelsetillskott ske.

År 2002 gav Älvdalens kommun, tillsammans 
med övriga kommuner i norra och västra Da-
larna, ut skriften Bygga på landsbygden och 
i byar. Skriften revideras under 2018 och den 
nya utgåvan är tänkt att fungera som inspiration 
och vägledning vid planläggning och byggande i 
kommunens byar och på landsbygden.

Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommuner-
na ta fram riktlinjer som ska vara vägledande i 
översiktsplaneringen vid bedömning och till-
lämpning av det allmänna intresset för bostads-
byggande och utvecklingen av bostadsbeståndet 
i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska innehålla mål för bostadsbyggandet och 
utveckling av bostadsbeståndet samt beskriva 
planerade insatser för att uppnå dessa mål. Älv-
dalens kommun ska med anledning av detta ta 
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kom-
munen. Dessa riktlinjer ska därefter vara vägle-
dande för kommunens översiktliga planering.

För Älvdalen, Idre och Särna tätorter bör även 
fördjupningar av översiktsplanen tas fram, där 
bland annat trafiksituationen samt orternas cen-
trumutveckling hanteras mer ingående.

Flera av de föreslagna nya områdena för bo-
städer ligger i närheten av skyddade områden, 
såsom Natura 2000-områden och naturreser-
vat. Vid planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning ska behovet av dispens och tillstånd 
klargöras. 

Älvdalens tätort
Nya bostäder bör tillkomma inom planerade 
bostadsområden, genom förtätning av befintlig 
bebyggelse samt längs med utvecklingsstråket 
mellan Åsen, genom Älvdalens tätort och vidare 
ner till kommungränsen till Mora.
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Cruising i Älvdalens tätort. Foto: Lotta Andersson

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter  
på hur översvämningsriskerna hanteras 
inom Älvdalens tätort samt kring hur risker 
förknippade med transporter av farligt gods 
hanteras längs riksväg 70. Se gransknings-
yttrandet.

2. Knapperön
Området är beläget i Älvdalens tätort i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse, se mark- och 
vattenanvändningskarta för områdets läge. Intill 
området ligger bostäder i öster, bygghandel och 
camping i söder, älven i väster och grönområde 
i norr. Strandpromenaden mellan campingen 
och naturområdet tangerar området i väster och 
ansluter till befintliga bostäder i områdets norra 
del. Området används i dagsläget som upplag 
och förråd.

Syftet med området är att möjliggöra nya bostä-
der i ett attraktivt, centrumnära läge. Områdets 
centrala läge och närhet till grönområde/strand-
promenad motiverar ett användande för bo-
stadsändamål. Området är ca 3,5 hektar, varav 
ca 1,8 hektar lämpar sig för bostäder.

För området föreslås en blandad bebyggelse, 
med en tyngdpunkt i flerbostadshus. Detta för 
att nyttja det centrum- och vattennära läget ef-
fektivt, samtidigt som utemiljön inte blir av lika 
privat karaktär som vid enbart villabebyggelse. 
Området beräknas rymma ca 50-60 bostäder.

Området är detaljplanerat för industri. I tidigare 
gällande FÖP för Älvdalens tätort var området 
utpekat för bostadsbebyggelse. Området sam-
manfaller delvis med ett LIS-område.

Området ligger i anslutning till kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. De 
centrala delarna av Älvdalens tätort, med såväl 
kommersiell som offentlig service, ligger ca 300 
meter från området. I de centrala delarna av 
Älvdalens tätort finns tillgång till kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora. I direkt anslut-
ning till området ligger ett populärt strandnära 
promenad- och rekreationsstråk, strandprome-
naden med bl.a. utegym.

Längs områdets norra och västra gräns löper en 
vall som skydd mot översvämning och området 
klarar därför både 100- och 200-årsflöden.

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning och upphävande 
av strandskyddet. Vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till:
• riksintresse för totalförsvaret och tillhöran-

de hinderfria område,
• intilliggande riksintresseområde för natur-

vården,
• riksintresse för friluftslivet,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårds-

program övriga intressen för naturvården,
• strandskydd,
• allmänhetens tillgång till stranden,
• områdets betydelse för friluftslivet,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• intilliggande potentiellt förorenat område,
• översvämningsrisk vid beräknat högsta flöde 

samt vid dammbrott maximal utbredning, 
• radon, och
• erosionsrisk.

3. Storbrott/Holen
Området är beläget norr om tätorten i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse, se mark- 
och vattenanvändningskarta för områdets läge. 
Förutom bostäder i söder så består omgivningen 
av skogsmark. Öster om området går Gamla 
Näsvägen som är en skogsväg som används av 
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fotgängare, cyklister och för ridning. Området 
är ca tre hektar och består av skogsmark.

Syftet med området är att möjliggöra ny små-
husbebyggelse. En exploatering av området 
syftar även till att etablera en ny lokalgata med 
anslutning till gamla Holenvägen. Denna skulle 
möjliggöra en omledning av trafiken vid en 
eventuell avstängning av riksväg 70. Området 
beräknas rymma ca 20-25 bostäder.

Området omfattas inte av detaljplan men är 
utpekat som bostadsområde i tidigare gällande 
FÖP för Älvdalens tätort. Områdets läge och 
dess närhet till de centrala delarna av tätorten 
motiverar ett användande för bostadsändamål.

Området är högt beläget med utsikt över dalen 
i väster. Ungefär 200 meter från området finns 
ett elljusspår med anslutning till skidstadion 
och sporthallen. Området ligger i anslutning till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. De centrala delarna av Älvdalens tätort, 
med såväl kommersiell som offentlig service, 
ligger ca en kilometer från området. I Älvdalens 
tätort finns tillgång till kollektivtrafik till bl.a. 
Idre, Särna och Mora.

Omkring 150 meter väster om området löper 
riksväg 70, som är transportled för farligt gods. 
På avstånd över 150 meter bedöms normalt 
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till 
transporter av farligt gods.

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning. Vid detaljplanelägg-
ning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för totalförsvaret och tillhöran-

de hinderfria område,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• intilliggande potentiellt förorenade områ-

den, 
• närhet till riksväg 70 vad gäller buller,
• radon, och 
• erosionsrisk.

4. Östermyckeläng/Mjågen
Området är beläget söder om Älvdalens tätort, 
i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, se 
mark- och vattenanvändningskarta för områ-
dets läge. I väster gränsar området mot ban-
vallen och i norr mot Gamla Skärklittsvägen. I 
övrigt omges området av bostäder och skogs-
mark. Området är ca 3,5 hektar och består av 
skogsmark.

Syftet med området är att möjliggöra byggna-
tion av bostäder i ett pendlingsvänligt läge. Om-
rådet ligger i direkt anslutning till bebyggelse 
med goda pendlingsmöjligheter till Mora. För 
området föreslås en blandad bebyggelse med 
framförallt villor. Området beräknas rymma ca 
20–25 villatomter och totalt 50–60 bostäder.

Området omfattas av en detaljplan från 30-ta-
let för bl.a. bostäder. Denna plan kan anses 
förlegad och en ny detaljplan bör upprättas för 
området. I tidigare gällande FÖP för Älvdalens 
tätort är området utpekat som bostadsområde.

Gamla Skärklittsvägen är ett populärt stråk för 
ridning och promenad. Omkring 150 meter från 
området finns en anslutning till strandprome-
naden. Banvallen, som utgör områdets västra 
gräns, fungerar i dagsläget som ett gång- och 
cykelstråk. Området ligger delvis inom kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
De centrala delarna av Älvdalens tätort med 
såväl kommersiell som offentlig service ligger 
ca 1,7 kilometer från området. I Älvdalens tätort 
finns tillgång till kollektivtrafik till bl.a. Idre, 
Särna och Mora.

En mindre yta inom området är utpekad som 
värdefull odlingsmark. En utveckling inom 
området anses utgöra en vidareutveckling av 
Älvdalens tätort och därmed en förstärkning av 
ortens serviceunderlag, vilket motiverar ian-
språktagandet av odlingsmarken.

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning. Vid detaljplanelägg-
ning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för totalförsvaret och tillhöran-

de hinderfria område,
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• jordbruksmarken och dess typ, läge och 
areal,

• intilliggande fornlämningar,
• järnvägsreservatet och eventuell framtida 

järnväg,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• översvämningsrisk vid dammbrott maximal 

utbredning,
• avstånd till riksväg 70 vad gäller transporter 

för farligt gods samt buller, 
• radon, och 
• erosionsrisk.

Särna tätort
Nya bostäder bör framförallt tillkomma inom 
planerade bostadsområden samt genom förtät-
ning av befintlig bebyggelse.

5. Stationsheden
Området är beläget i direkt anslutning till den 
befintliga bebyggelsen i Särna tätort, se mark- 
och vattenanvändningskarta för områdets läge. I 
söder finns en större yta av odlingsmark, i övrigt 
omges området av bostäder. Området består i 
dagsläget av skogsmark och är ca 1,2 hektar.

Syftet med området är att möjliggöra byggandet 
av bostäder i ett centrumnära läge. Området lig-
ger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i 
ett centralt och naturnära läge och bedöms vara 
lämpligt för bostäder. För området föreslås en 
blandad bebyggelse av villor och flerbostadshus, 
omkring 20-30 stycken bostäder beroende på 
typ av bebyggelse.

Området är inte detaljplanelagt men gränsar i 
norr mot Byggnadsplan för del av Särna tätort. 
Området ligger inom ett större område utpekat 
för bostadsändamål i tidigare gällande Områ-

desplan för Särna tätort. I Översiktsplan för 
Älvdalens kommuns norra delar är området 
utpekat som bostadsområde.

Området ligger inom kommunalt verksamhets-
område för vatten och avlopp. Särna tätort, med 
såväl kommersiell som offentlig service, ligger 
ca 250 meter från området. I Särna tätort finns 
tillgång till kollektivtrafik till bl.a. Idre, Älvdalen 
och Mora.

Riksväg 70 passerar ca 250 meter norr om 
området och länsväg 311 ca 400 meter öster om 
området. Båda utgör rekommenderad väg för 
farligt gods. På avstånd över 150 meter bedöms 
normalt ingen särskild planeringshänsyn be-
höva tas till transporter av farligt gods.

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning. Detaljplanen bör 
även innefatta befintliga villor, belägna norr om 
området, då de i dagsläget står på mark avsedd 
för järnvägstrafik. Vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• anslutningsväg till området, 
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• avstånd till riksväg 70 vad gäller buller, och
• radon.

6. Sågudden
Området är beläget i västra delen av tätorten, i 
ett strandnära läge med utsikt över Brossöfjor-
den och Särnasjön, se mark- och vattenanvänd-
ningskartan för områdets läge. Det ligger i nära 
anslutning till befintlig bebyggelse. Strax väster 
om området ligger Särna industriområde. I 
dagsläget består området i huvudsak av villa-
bebyggelse samt skogsmark. Området är ca 5,8 
hektar.

Syftet med området är att möjliggöra en förtät-
ning av bostäder i ett strand- och naturnära 
läge. Områdets centrala läge samt närhet till 
grönområde och strandpromenad motiverar 
en förtätning av bostäder. För området föreslås 

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter  
på hur översvämningsriskerna hanteras 
inom Särna tätort samt kring hur risker för-
knippade med transporter av farligt gods 
hanteras längs riksväg 70. Se gransknings-
yttrandet.
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en förtätning av villabebyggelsen med omkring 
8-10 villor.

Området omfattas delvis av Byggnadsplan Sär-
nabyn 31:2 m fl, Sågudden.  I tidigare gällande 
Områdesplan för Särna tätort är området utpe-
kat som förtätningsområde för enbostadshus.  
Området sammanfaller delvis med LIS-område 
för bostäder.

I området finns en gång- och cykelbro till 
Nordomsjön. Området ligger inom kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Särna tätort, med såväl kommersiell som offent-
lig service, ligger ca 800 meter från området. I 
Särna tätort finns tillgång till kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning. För enstaka bygg-
nader kan prövning ske genom förhandsbesked/
bygglov och dispens från strandskyddet. Vid 
detaljplaneläggning/bygglovsgivning ska hän-
syn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för kulturmiljövården, 
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårds-

program övriga intressen för naturvården,
• strandskydd, 
• allmänhetens tillgång till stranden,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• radon, och
• erosionsrisk.

Idre tätort
Nya bostäder bör framförallt tillkomma inom 
planerade bostadsområden samt genom förtät-
ning av befintlig bebyggelse.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter  
på hur översvämningsriskerna hanteras 
inom Idre tätort samt kring hur risker för-
knippade med transporter av farligt gods 
hanteras längs riksväg 70. Se gransknings-
yttrandet.

7. Byknuten
Området är beläget i västra delen av byn och 
gränsar mot centrumbebyggelsen, se mark- och 
vattenanvändningskartan för områdets läge. 
Strax norr om området finns villabebyggelse. I 
dagsläget består området av naturmark. Områ-
det är ca en hektar.

Syftet med området är att möjliggöra byggna-
tion av flerbostadshus och expandera centrum-
bebyggelsen. Områdets centrala läge motiverar 
ett användande för bostadsändamål. För områ-
det föreslås flerbostadshus med omkring 10-15 
bostadslägenheter.

Området omfattas av Byggnadsplan för del 
av Idre kyrkby och är planlagt som park och 
allmänt ändamål.

Området ligger inom kommunalt verksam-
hetsområde för vatten och avlopp. Såväl kom-
mersiell som offentlig service finns i Idre tätort, 
ca 400 meter från området. I Idre tätort finns 
tillgång till kollektivtrafik till bl.a. Särna, Älvda-
len och Mora.

Riksväg 70, som är rekommenderad väg för 
farligt gods, ligger ca 70 meter söder om områ-
det. På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från 
en rekommenderad transportled för farligt gods 
kan de flesta typer av markanvändning placeras 
utan särskilda åtgärder eller analyser. Undan-
taget är sådan markanvändning som innefattar 
särskilt många eller utsatta personer. Exempel-
vis bedöms handel, mindre kontor samt bostä-
der i upp till två plan normalt kunna uppföras 
utan särskilda skyddsåtgärder, däremot inte till 
exempel hotell.

På avstånd över 150 meter bedöms normalt 
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till 
transporter av farligt gods.

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning. Vid detaljplanelägg-
ning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• intilliggande riksintressen för naturvården,
• intilliggande riksintresse för friluftslivet,
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Bebyggelse på landsbygden. Foto: Tobbe Nilsson

• riksintresse för det rörliga friluftslivet,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• intilliggande potentiellt förorenade områ-

den,
• närhet till riksväg 70 vad gäller transporter 

med farligt gods samt buller, 
• radon, och
• erosionsrisk.

8. Bergetkurvan
Området är beläget i norra delen av Idre tätort, 
söder om väg 1063, i anslutning till befintlig 
bebyggelse, se mark- och vattenanvändnings-
kartan för områdets läge. I övrigt är området 
omgivet av skogsmark. Området består i dagslä-
get av skogsmark och är ca 2,2 hektar.

Syftet med området är att möjliggöra byggna-
tion av bostäder i ett natur- och tätortsnära läge. 
Områdets centrala och naturnära läge motiverar 
användning för bostadsändamål. För området 
föreslås en blandad bebyggelse med tyngdpunkt 
på villor. Omkring 15-20 villor bedöms rymmas 
inom området.

Området omfattas inte av någon detaljplan men 
gränsar till planlagt område i väster. I tidigare 
gällande Översiktsplan för Älvdalens kommuns 
norra delar är området utpekat för bostadsända-
mål.

Området ligger delvis inom kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och avlopp. Såväl 
kommersiell som offentlig service finns i de cen-
trala delarna av Idre tätort, ca 450 meter från 
området. I Idre tätort finns tillgång till kollektiv-
trafik till bl.a. Särna, Älvdalen och Mora.

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning. Vid detaljplanelägg-
ning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet, 
• anslutningsväg till intilliggande väg 1063, 
• närhet till väg 1063 vad gäller buller,

• förutsättningar för anslutning till kommu-
nala vatten- och spillvattenledningar,

• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• radon, och
• erosionsrisk.

9. Övre Högstjärn
Området är beläget i norra delen av byn, uppe 
på en höjd, i direkt anslutning till befintlig be-
byggelse kring Högstjärn, se mark- och vatten-
användningskartan för områdets läge. I övrigt är 
området omgivet av skogsmark. Området består 
i dagsläget av mestadels ungskog och är ca 3,5 
hektar.

Syftet med området är att möjliggöra byggna-
tion av bostäder i ett natur- och tätortsnära 
läge. Området ligger i en södersluttning i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms 
lämpligt för bostäder. För området föreslås en 
villabebyggelse. Runt 25-30 villor bedöms rym-
mas inom området.

Området omfattas inte av någon detaljplan. I 
tidigare gällande Översiktsplan för Älvdalens 
kommuns norra delar är området utpekat för 
bostadsändamål.

Området ligger i nära anslutning till kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Såväl 
kommersiell som offentlig service finns i Idre 
tätort, ca 800 meter från området. I Idre tätort 
finns tillgång till kollektivtrafik till bl.a. Särna, 
Älvdalen och Mora.
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Skriften Bygga på landsbygden och i byar är 
tänkt att fungera som inspiration och vägled-
ning vid planläggning och byggande i kommu-
nens byar och på landsbygden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
I Älvdalens kommun har befolkningsunderlaget 
minskat under de senaste åren och lönsamheten 
för nybyggnation av bostäder är låg. Strand-
nära lägen är attraktiva och eftertraktade vilket 
bidrar till en bättre lönsamhet vid nybyggnation 
av bostäder. Älvdalens kommun har god tillgång 
till strandnära lägen vilket bör utnyttjas för att 
stimulera nybyggnation av bostäder och därmed 
stärka befolkningsunderlaget i kommunen. 

Att tillåta strandnära bebyggelse är särskilt 
eftersträvansvärt i och i anslutning till befintliga 
bebyggelsekoncentrationer, där nya bostäder 
kan leda till ett stärkt underlag för både offentlig 

Prövning av nybyggnation av bostäder ska ske 
genom detaljplaneläggning. Vid detaljplanelägg-
ning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet, 
• anslutningsväg till området, 
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• radon, och
• erosion.

Landsbygd
I de delar av kommunen som ligger utanför 
utpekade områden för bostäder bör samhälls-
nyttan med etableringen i förhållande till 
kommande kostnader beaktas innan planering 
av nya bostadsområden som kräver detaljplan 
genomförs. Särskilt tillgänglighet till befintlig 
infrastruktur och service, och därmed eventu-
ella kostnader för VA-utbyggnad, renhållning, 
skolskjuts, hemtjänst med mera, bör beaktas 
vid bedömningen om området är lämpligt för 
planläggning och byggnation.

Största delarna av bebyggelsen i de byar som 
återfinns utanför de tre tätorterna Älvdalen, 
Särna och Idre har sakta växt fram och omfattas 
inte av detaljplaner. Enstaka nya tomter kan an-
ses komplettera befintlig bebyggelse och positivt 
bidra till byarnas utveckling. Upp till sex nya 
tomter kan i normalfallet bebyggas utan krav på 
föregående detaljplaneläggning. Vid nybyggna-
tion inom byarna ska en sammanhållen bebyg-
gelse eftersträvas och tillkommande bebyggelse 
ska anpassas till sin omgivning.

Boende och befolkning från MKB
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
boende och befolkning. Planförslaget anger en 
inriktning för tillkommande bebyggelse som 
kan ge positiva effekter på utbud av service och 
kollektivtrafik. Attraktiva boendemiljöer kan 
tillskapas genom utpekade LIS-områden. 

Åtgärdsförslag från MKB
• Säkerställ att bostadsförsörjningsprogram-

met anger riktlinjer för tillkommande bostä-
der vad gäller boendemiljö, boendeformer, 
variation och attraktivitet för dessa. 

Bebyggelse vid Nässjön. Foto: Tobbe Nilsson

Utanför detaljplanelagt område och övrig sam-
manhållen bebyggelse kan nya, fritt liggande 
bostadstomter tillåtas om de inte skapar kon-
flikt med andra allmänna eller enskilda intres-
sen så som exempelvis skogsbruk, jordbruk och 
strandskydd. Ny bebyggelse utanför detaljpla-
nelagt område bör planeras och uppföras med 
hänsyn till platsens förutsättningar och, så långt 
som möjligt, anpassas till platsens natur- och 
kulturvärden.
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I de centrala delarna av tätorten bör tillkom-
mande funktioner främst utgöras av bostäder 
samt handel, restauranger, hotell, kontor och 
övriga besöksintensiva men ej störande verk-
samheter som gynnas av en central lokalisering.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter  
på hur översvämningsriskerna hanteras 
inom Älvdalens tätort samt kring hur risker 
förknippade med transporter av farligt gods 
hanteras längs riksväg 70. Se gransknings-
yttrandet.

1. Förändringsområde stadsbygd
Området är beläget i norra delen av Älvdalens 
tätort, längs med riksväg 70, se mark- och 
vattenanvändningskartan för områdets läge. 
Förutom bostäder i söder består omgivningen 
av skogsmark. Området är ca 7,5 hektar stort.

Området syftar till att möjliggöra en utveckling 
av den norra entrén till Älvdalens tätort genom 
att skapa förutsättningar för förbipasserande, 
besökare och boende att stanna till och vistas i 
området.

En utveckling av området bör fokusera på att 
möjliggöra etablering av olika besöksintesiva 
funktioner. De goda utblickarna mot Österdal-
älven bör vidare tillvaratas vid en utveckling av 
området.

Området ligger i anslutning till kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. De 
centrala delarna av Älvdalens tätort ligger ca en 
kilometer från området.

och kommersiell service. Dessa lägen är även 
fördelaktiga genom att redan gjorda investe-
ringar i bland annat teknisk försörjning och in-
frastruktur kan nyttjas. Byggnation i strandnära 
lägen sker genom så kallade LIS-områden.

Sammantaget redovisas 71 LIS-områden med 
syftet bostäder i planförslaget. Dessa områden 
beskrivs vidare i det fristående kapitlet Lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen.

Verksamheter
Översiktsplanens mark- och vattenanvänd-
ningskarta identifierar ett antal förändringsom-
råden för verksamheter, där nya områden för 
verksamheter föreslås. Dessa beskrivs nedan 
under aktuellt områdes rubrik. 

Etablering av nya verksamheter ska framförallt 
prioriteras inom utpekade områden. 

Befintliga verksamhetsområden som i dagsläget 
saknar detaljplan bör planläggas, för att befästa 
nuvarande markanvändning.

Hur kommunens tre tätorters attraktivitet upp-
fattas för boende, besökare och företagande är 
viktigt. Medel för tätortsutveckling för att stärka 
attraktiviteten ska årligen avsättas. Stadsvand-
ringar och designprogram för tätorterna kan 
användas som planeringsunderlag. 

Älvdalens tätort
Inom tätorten bör tillkommande verksamheter 
med omgivningspåverkan etableras inom utpe-
kade områden.

Centrumbebyggelse i Älvdalen. Foto: Tobbe Nilsson

Foto: Tobbe Nilsson
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Området ligger i anslutning till riksväg 70, som 
är transportled för farligt gods. I direkt anslut-
ning till transportleden bör användningen 
begränsas så att den inte uppmuntrar till stadig-
varande vistelse.

På ett avstånd mellan 30 och 70 meter från en 
rekommenderad transportled för farligt gods 
bör markanvändningen utformas så att få per-
soner uppehåller sig i området och de som gör 
det är i vaket tillstånd. Markanvändning som 
normalt kan planeras utan särskild riskhan-
tering i detta område är t.ex. handel i mindre 
omfattning.

På ett avstånd mellan 70 och 150 meter från en 
rekommenderad transportled för farligt gods 
kan de flesta typer av markanvändning placeras 
utan särskilda åtgärder eller analyser. Undan-
taget är sådan markanvändning som innefattar 
särskilt många eller utsatta personer. Exempel-
vis bedöms handel, mindre kontor samt bostä-
der i upp till två plan normalt kunna uppföras 
utan särskilda skyddsåtgärder, däremot inte till 
exempel hotell.

På avstånd över 150 meter bedöms normalt 
ingen särskild planeringshänsyn behöva tas till 
transporter av farligt gods. Området sträcker sig 
som mest 250 meter från riksvägen. I de delar 
av förändringsområdet som ligger mer än 150 
meter från riksvägen behöver inte transportle-
den för farligt gods beaktas.

Prövning av byggnation ska ske genom detalj-
planeläggning. Vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till:
• riksintresse för totalförsvaret med tillhö-

rande hinderfria område,
• intilliggande riksintresse för friluftslivet,
• intilliggande riksintresse för naturvården,
• riksväg 70 med hänsyn till buller, vibra-

tioner, transporter med farligt gods samt 
anslutningsvägar,

• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,

• intilliggande område utpekat i länsstyrel-
sens naturvårdsprogram övriga intressen för 
naturvården, och

• översvämningsrisk dammbrott maximal 
utbredning.

a. Märbäck
Området är beläget i den södra delen av tätor-
ten, öster om järnvägen, och innebär en utök-
ning av befintligt industriområde i Märbäck. 
Planer på en ny infart till befintligt verksam-
hetsområde motiverar ett utökande av verk-
samhetsmarken. Se mark- och vattenanvänd-
ningskartan för områdets läge i tätorten. Väster 
om järnvägen finns enstaka villabebyggelse. I 
dagsläget består området av skogsmark och är 
ca 15 hektar.

Syftet med området är att möjliggöra byggna-
tion av verksamhetslokaler för nyetablering av 
verksamheter samt expansion av befintliga verk-
samheter. Verksamheter med omgivningspå-
verkan bedöms vara möjliga att pröva inom 
området.

Området är inte detaljplanelagt. I tidigare 
gällande FÖP för Älvdalens tätort är området 
utpekat som reservområde för industri.

Området sammanfaller delvis med område 
utpekat som värdefullt odlingslandskap av 
länsstyrelsen samt nationell bevarandeplan för 
odlingslandskap. En utveckling inom området 
anses utgöra en vidareutveckling av Älvdalens 
tätort, vilket motiverar ianspråktagandet av 
odlingsmarken.

Del av Märbäcks industriområde. Foto: Tobbe  
Nilsson
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Kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp finns i nära anslutning till området.  
Såväl offentlig som kommersiell service finns i 
de centrala delarna av Älvdalen ca tre kilome-
ter norr om området. I Älvdalens tätort finns 
tillgång till kollektivtrafik till bl.a. Idre, Särna 
och Mora.

I anslutning till området finns ett järnvägsspår, 
som ansluter till Dalabanan i Mora. Vid utveck-
ling av området ska järnvägens funktion mellan 
Mora och Märbäck säkerställas. För att ta till-
vara järnvägsanslutningen och den kommunika-
tionsförbindelse som den innebär bör utveckling 
av området inkludera planering och anläggning 
av ett sidospår. Detta för att möjliggöra lastning 
och lossning av gods, utan att hindra nuvarande 
järnvägsanläggnings funktion.

Prövning av nybyggnation av verksamheter ska 
ske genom detaljplaneläggning. Vid detaljplane-
läggning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för totalförsvaret och tillhöran-

de hinderfria område,
• riksintresse för naturvård,
• jordbruksmarken och dess typ, läge och 

areal,
• intilliggande fornlämning,
• områdets betydelse för friluftsliv och rekrea-

tion och eventuell påverkan på denna,
• möjlighet till järnvägsanslutning inom om-

rådet, 
• anslutningsväg till riksväg 70,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
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• översvämningsrisk vid dammbrott maximal 
utbredning,

• störning samt eventuella skyddsavstånd till 
närliggande bostäder, och

• erosionsrisk.

b. Blybergsvilan
Området är beläget strax norr om byn Blybergs-
vilan och innebär en utökning av befintligt indu-
striområde vid Blybergssågen. Området är ca 53 
hektar stort och beläget mellan riksväg 70 och 
en skogsväg. Skogsvägen ingår i ett vägreservat 
för en eventuell ny sträckning av riksvägen mel-
lan Blybergsvilan och Mjågen.

Området består i dagsläget av skogsmark och 
det bedöms lämpligt för verksamheter med av-
seende på befintlig verksamhet, järnvägen som 
löper genom området samt närhet till riksväg. 
En mindre del i södra delen av området är plan-
lagd som natur i detaljplan över Blybergssågen.

Ungefär 700 meter söder om området finns en 
permanentbostad och en kilometer norr om om-
rådet ligger byn Gåsvarv. I övrigt finns en hand-
full fritidshus ca 400 meter väster om riksvägen, 
dessa är ur topografisk synvinkel avskilda från 
området.

Syftet med området är att möjliggöra byggna-
tion av verksamhetslokaler för nyetablering av 
verksamheter samt expansion av befintliga verk-
samheter. Verksamheter med omgivningspå-
verkan bedöms vara möjliga att pröva inom 
området.

Området ligger utanför kommunalt verksam-
hetsområde för vatten och avlopp som finns 
cirka en kilometer norrut i byn Gåsvarv.

I anslutning till området finns ett järnvägsspår, 
som ansluter till Dalabanan i Mora. Vid utveck-
ling av området ska järnvägens funktion mellan 
Mora och Märbäck säkerställas. För att ta till-
vara järnvägsanslutningen och den kommunika-
tionsförbindelse som den innebär bör utveckling 
av området inkludera planering och anläggning 

av ett sidospår. Detta för att möjliggöra lastning 
och lossning av gods, utan att hindra nuvarande 
järnvägsanläggnings funktion. 

Prövning av nybyggnation av verksamheter ska 
ske genom detaljplaneläggning. Vid detaljplane-
läggning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för totalförsvaret och tillhöran-

de hinderfria område,
• erosionsrisk,
• intilliggande fornlämning,
• möjlighet till järnvägsanslutning inom om-

rådet,
• anslutningsväg till riksväg 70,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar, och
• dagvattenhantering.

c. Motorbana Månsta 
Monztabanan är en multibana med ett brett an-
vändningsområde och stor potential till utveck-
ling. Här bedrivs främst utbildning och övning 
för bussar, lastbilar och blåljus, men även annan 
motorsportverksamhet. Därutöver är banan väl 
lämpad för rullskidåkning, cykling och rollerbla-
des m.m. Älvdalens kommun har identifierat en 
samhällsnytta och ser positivt på en utveckling 
av banan och dess verksamhet. För en hållbar 
utveckling bör förutsättningar och intressen 
beaktas med en helhetsbild, varför en detaljpla-
neläggning förordas.

Monztabanan. Foto: Nisse Schmidt
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Särna tätort
Inom tätorten bör tillkommande verksamheter 
med omgivningspåverkan etableras inom utpe-
kade områden.

I de centrala delarna av tätorten bör tillkom-
mande funktioner främst utgöras av bostäder 
samt handel, restauranger, hotell, kontor och 
övriga besöksintensiva men ej störande verk-
samheter som gynnas av en central lokalisering.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter  
på hur översvämningsriskerna hanteras 
inom Särna tätort samt kring hur risker för-
knippade med transporter av farligt gods 
hanteras längs riksväg 70. Se gransknings-
yttrandet.

b. Skrickheden
Området är beläget i västra delen av tätorten. Se 
mark- och vattenanvändningskartan för områ-
dets läge i tätorten. I dagsläget finns ett antal 
olika verksamheter inom bl.a. träindustrin. I öv-
rigt består området av skogsmark, en grustäkt, 
en avfallsanläggning och en skjutbana. Området 
består av ca 30 hektar befintliga verksamheter 
som bör planläggas, samt ca 62,6 hektar oex-
ploaterad mark.

Syftet är att dels ge planstöd åt befintliga verk-
samheter och dels möjliggöra etablering av 
nya verksamheter. Verksamheter med omgiv-
ningspåverkan bedöms vara möjliga att pröva 
inom området.

En mindre yta i den östra delen av området om-
fattas av Byggnadsplan för del av Särna tätort, 
planlagt för småindustri och bostäder. I tidi-
gare gällande Områdesplan för Särna tätort är 
området utpekat som industri och reservområde 
för industri. I tidigare gällande Översiktsplan 
för Älvdalens kommuns norra delar är området 
utpekat för industriändamål.

Området ligger delvis inom, eller i nära anslut-
ning till, kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Såväl kommersiell som of-
fentlig service finns i centrala delarna av Särna 
tätort, ca 1 - 2 kilometer öster om området. I 

Särna tätort finns tillgång till kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Prövning av nybyggnation av verksamheter ska 
ske genom detaljplaneläggning. Vid detaljplane-
läggning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för kulturmiljövården,
• områdets betydelse för friluftsliv och rekrea-

tion och eventuell påverkan på denna,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• närhet till riksväg 70 vad gäller transporter 

med farligt gods, 
• potentiellt förorenade områden, 
• eventuell påverkan och behov av skyddsav-

stånd till miljöfarlig verksamhet, och
• erosionsrisk.

Idre tätort
Inom tätorten bör tillkommande verksamheter 
med omgivningspåverkan etableras inom utpe-
kade områden.

I de centrala delarna av tätorten bör tillkom-
mande funktioner främst utgöras av bostäder 
samt handel, restauranger, hotell, kontor och 
övriga besöksintensiva men ej störande verk-
samheter som gynnas av en central lokalisering.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter  
på hur översvämningsriskerna hanteras 
inom Idre tätort samt kring hur risker för-
knippade med transporter av farligt gods 
hanteras längs riksväg 70. Se gransknings-
yttrandet.

c. Ljunghem
Området är beläget öster om Idre tätort, längs 
riksväg 70, i direkt anslutning till befintligt in-
dustriområde. Se mark- och vattenanvändnings-
kartan för områdets läge i tätorten. I dagsläget 
används området av ett antal verksamheter. 
I övrigt består området av skogsmark och ett 
fritidshus. Området består av ca 14,3 hektar be-
fintliga verksamheter som bör planläggas, samt 
ca 20 hektar oexploaterad mark.
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Syftet är att dels ge planstöd åt befintliga verk-
samheter och dels möjliggöra etablering av 
nya verksamheter. Verksamheter med omgiv-
ningspåverkan bedöms vara möjliga att pröva 
inom området.

Området omfattas inte av någon detaljplan men 
gränsar mot planlagt industriområde. I tidigare 
gällande Översiktsplan för Älvdalens kommuns 
norra delar är delar av området utpekat för 
industriändamål.

Området ligger delvis inom, eller i nära an-
slutning till, kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Såväl kommersiell som 
offentlig service finns i de centrala delarna av 
Idre tätort, ca 2,5 kilometer väster om området. 
I Idre tätort finns tillgång till kollektivtrafik till 
bl.a. Särna, Älvdalen och Mora.

Prövning av nybyggnation av verksamheter ska 
ske genom detaljplaneläggning. Vid detaljplane-
läggning ska hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet,
• den skogliga värdetrakten,
• fornlämning i det östra området,
• områdets betydelse för friluftsliv och rekrea-

tion och eventuell påverkan på denna,
• förutsättningar för anslutning till kommu-

nala vatten- och spillvattenledningar,
• dagvattenhantering,
• systemuppbyggnad för avfallshantering,
• närhet till riksväg 70 vad gäller transporter 

med farligt gods, och
• erosionsrisk.

Landsbygd
I de delar av kommunen som ligger utanför 
utpekade områden för verksamheter bör sam-
hällsnyttan med etableringen i förhållande till 
kommande kostnader beaktas innan planering 
av nya verksamhetsområden som kräver de-
taljplan genomförs. Särskilt tillgänglighet till 
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik, och 
därmed eventuella kostnader för VA-utbyggnad 
samt utbyggnad av kommunal infrastruktur, bör 
beaktas vid bedömningen om området är lämp-
ligt för planläggning och byggnation. Befintliga 

verksamheter ska vid behov ges möjlighet att 
vidareutvecklas.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Sammantaget redovisas 17 LIS-områden med 
syftet verksamheter i planförslaget. Dessa om-
råden beskrivs vidare i det fristående kapitlet 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Turism
Besöksnäringen är en viktig näring i kommunen 
och vidareutveckling av denna ska prioriteras.

Nya områden för fritidshusbebyggelse samt öv-
rig byggnation kopplad till besöksnäringen bör 
fokuseras till utpekade verksamhetsområden för 
besöksnäringen. Exploatering av nya områden 
bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 
Mindre tillskott kan dock tillåtas även utanför 
utpekade områden.

Kommunens stora arealer av skyddad natur 
får inte innebära ett stopp för möjligheten att 
utveckla besöksnäringen inom kommunen. 
Mindre intrång i den skyddade naturen, som 
redovisas som natur i mark- och vattenanvänd-
ningskartan, ska vara möjliga i anslutning till 
områden som redan i dag tagits i anspråk för 
besöksnäringen, förutsatt att åtgärderna inte 
går att lösa på något annat sätt samt att intrång-
et inte medför påtaglig skada på naturvärdena. 
Hurvida intrånget medför påtaglig skada eller 
inte prövas av länsstyrelsen. Älvdalsdelega-
tionen med representation från länsstyrelse, 
kommun och besöksnäring är här ett viktigt 
samrådsorgan i dessa frågor.

En fullgod kapacitet i infrastruktur för bland 
annat vägar, VA och el behöver säkerställas i 
takt med att besöksnäringen expanderar. Vidare 
behöver möjligheten till uppställningsplatser 
för skoterturister (skoterterminaler) såväl som 
ställplatser för husbilar tillgodoses.

A. Idres fjällanläggningar
Området är utpekat som verksamhetsområde i 
syfte att möjliggöra en utveckling av verksamhe-
ter kopplade till besöksnäringen. Området präg-
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las till stor del av utförsåkning och skidbackar 
med större påverkan på naturen, även om olika 
åretruntaktiviteter med koppling till besöksnä-
ringen ökar alltmer i omfattning. Här kan en 
tätare och högre exploateringsgrad tillåtas.

Se mark- och vattenanvändningskartan för om-
rådets läge.

Prövning av nybyggnation inom samt genom 
vidareutveckling av området ska ske genom de-
taljplaneläggning. Vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till:
• riksintresse för rennäringen,
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet,
• intilliggande riksintresse för naturvården,
• intilliggande natura 2000-områden,
• den skogliga värdetrakten,
• våtmarker identifierade i våtmarksinvente-

ringen,
• område identifierat i ängs- och hagmarksin-

venteringen,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram övriga intressen för naturvår-
den,

• intilliggande naturreservat,
• område identifierat i myrskyddsplanen,
• nyckelbiotoper,
• sumpskogar,
• fornlämningar, 
• kapacitet i VA-anläggningar, 
• hantering av dag- och smältvatten, och
• potentiellt förorenat område.

B. Fjätervålen
Området är utpekat som verksamhetsområde i 
syfte att möjliggöra en utveckling av verksamhe-
ter kopplade till besöksnäringen. Området präg-
las till stor del av utförsåkning och skidbackar 
med större påverkan på naturen, även om olika 
åretruntaktiviteter med koppling till besöksnä-
ringen ökar alltmer i omfattning. Här kan en 
tätare och högre exploateringsgrad tillåtas.

Se mark- och vattenanvändningskartan för om-
rådets läge.

Prövning av nybyggnation inom samt genom 
vidareutveckling av området ska ske genom de-
taljplaneläggning. Vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet,
• intilliggande riksintresse för naturvården,
• intilliggande Natura 2000-område,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårds-

program övriga intressen för naturvården,
• intilliggande naturreservat,
• nyckelbiotoper, 
• sumpskogar,
• möjlighet att lösa VA-frågan, och
• hantering av dag- och smältvatten.

C. Grövelsjön med omnejd
Området är utpekat som verksamhetsområde i 
syfte att möjliggöra en utveckling av verksam-
heter kopplade till besöksnäringen. Jämfört 
med turismen kring Idres fjällanläggningar och 
Fjätervålen präglas Grövelsjöområdet av en mer 
traditionell och naturorienterad turism (turåk-
ning, vandring m.m.) där upplevelsen av den 
storslagna, tysta och opåverkade naturen står i 
fokus. Hänsyn till områdets särart bör genom-
syra utvecklingen i området. Grövelsjöfjällens 
turistförening är ett viktigt samrådsorgan när 
utbyggnader och nyetableringar planeras i 
området. Genuint, inspirerande, exklusivt och 
hållbart är värdeord framtagna av Grövelsjö-
fjällens turistförening. Dessa ord bör ses som 
ledstjärnor för fortsatt planering i området.

Södra delen av Grövelsjön omfattas av ett utökat 
strandskydd på 300 meter på grund av områ-
dets naturvärden. Kring Grövelsjöns fjällstation 
och norrut bör endast mindre kompletteringar 
av befintlig bebyggelse tillåtas.

Se mark- och vattenanvändningskartan för om-
rådets läge.
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Prövning av nybyggnation inom samt genom 
vidareutveckling av området ska ske genom de-
taljplaneläggning. Vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till:
• riksintresse för rennäringen,
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet,
• intilliggande riksintresse för naturvården,
• intilliggande Natura 2000-områden,
• intilliggande riksintresse för obrutet fjäll,
• intilliggande naturreservat,
• den skogliga värdetrakten,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårds-

program övriga intressen för naturvården,
• område identifierat i ängs- och betesmarks-

inventeringen,
• biotopskyddsområde,
• naturvårdsavtal,
• naturvärden identifierade av Skogsstyrelsen,
• nyckelbiotoper,
• fornlämningar, 
• kapacitet i VA-anläggningar,
• hantering av dag- och smältvatten,
• potentiellt förorenade områden, 
• eventuell påverkan och behov av skyddsav-

stånd till miljöfarlig verksamhet, och
• områdets särart i förhållande till Idres fjäl-

lanläggningar och Fjätervålen.

D. Gördalen
Området är utpekat som verksamhetsområde i 
syfte att möjliggöra en utveckling av verksamhe-
ter kopplade till besöksnäringen.

Gördalen är ett etablerat och välkänt centrum 
för skoterturism. Älvdalens kommun stödjer och 
uppmuntrar initiativ till en utveckling av hållbar 
snöskoterturism i området.

Se mark- och vattenanvändningskarta för områ-
dets läge.

Prövning av nybyggnation inom samt genom 
vidareutveckling av området ska ske genom de-

taljplaneläggning. Vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till:
• riksintresse för vattendrag,
• riksintresse för friluftslivet,
• riksintresse för det rörliga friluftslivet,
• intilliggande riksintresse för naturvården,
• intilliggande Natura 2000-område,
• våtmarker identifierade i våtmarksinvente-

ringen,
• område utpekat i länsstyrelsens naturvårds-

program övriga intressen för naturvården,
• intilliggande nationalparker,
• intilliggande naturreservat,
• områden identifierade i ängs- och betes-

marksinventeringen,
• naturvårdsavtal,
• nyckelbiotoper,
• sumpskogar,
• fornlämningar, 
• möjlighet att lösa VA-frågan,
• hantering av dag- och smältvatten,
• intilliggande potentiellt förorenade områ-

den,
• eventuell påverkan och behov av skyddsav-

stånd till miljöfarlig verksamhet, och
• erosionsrisk.

Offentlig service
Offentlig service finns främst i de tre tätorterna 
Älvdalen, Särna och Idre. Hur utvecklingen 
ska se ut för offentlig service i form av förskola, 
skola samt särskilda boenden hanteras i kom-
munens lokalstrategi.

Lokalstrategin anger att kostnaderna för lokaler 
till dessa servicefunktioner ska begränsas så 
långt det är möjligt. Detta för att säkerställa att 
ekonomi finns för de åtaganden Älvdalens kom-
mun är skyldiga att uppfylla i första hand och 
de åtaganden kommunen vill genomföra i andra 
hand.
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sentliga samhällsintressen där andra lämpliga 
alternativ saknas. Exempel på ovanstående är 
tätortsutveckling, vid förtätning inom tätorterna 
och de tätortsnära byarna där nya bostäder bi-
drar till ett stärkt underlag för den lokala servi-
cen. Vid planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning ska bland annat jordbruksmarkens 
värden och odlingsförutsättningar beaktas.
 
Ny bebyggelse på jordbruksmark ska alltid 
motiveras och påverkan ska bedömas utifrån 
jordbruksmarkens typ, läge och areal.

Skogsbruk
Skogsbruket är en stark näring i kommunen 
och utgångspunkten i kommunens planering 
bör vara att den ska bevaras. Skogsmark kan 
dock tillåtas att ianspråktas om andra lämpliga 
alternativ saknas.

Ny bebyggelse på skogsmark ska alltid motive-
ras och påverkan ska bedömas utifrån skogs-
markens typ, läge och areal.

Areella näringar
Jordbruk
Kommunens jordbruksmark ska bevaras och 
ianspråktagande av denna ska undvikas.

Mindre ytor jordbruksmark kan dock tillåtas att 
ianspråktas, om det är för att tillgodose vä-

Dalgatan nutid: Foto: Tobbe Nilsson
Dalgatan 1920-talet. Foto: Norberg & Markström

Näringsliv och service från MKB
Den sammanfattande bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge förväntade positiva konsekvenser avseende 
näringsliv och service. Planförslaget anger till 
stora delar en liknande utveckling som nollal-
ternativet där fokusering till Älvdalen, Särna 
samt Idre möjliggör upprätthållande samt 
vidareutveckling av servicen i kommunen. Plan-
förslaget bedöms ge stora positiva effekter på 
besöksnäringen. Utvecklingen anses även kunna 
bidra till positiva effekter på övrig kommersiell 
samt offentlig service i framförallt Idre.

Åtgärdsförslag från MKB
• Tydliggör vad som ianspråktas samt kon-

sekvenser av det vid en utveckling av verk-
samhetsområdena, framförallt vad gäller 
besöksnäringen, för att minimera en eventu-
ell negativ påverkan på bland annat natur-
värden. 

• Nyttja befintliga forum för dialog vid större 
exploateringsföretag (ex. Älvdalsdelegatio-
nen).

Jordbruk. Foto: Tobbe Nilsson



79

PLANFÖRSLAG

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN

På skogsmark inom områden av riksintresse för 
rennäringen ska särskild hänsyn tas till rennä-
ringens behov.

Rennäringen
Rennäringen är basen i den samiska kulturen. 
Inom områden av riksintresse för rennäringen 
ska näringens behov särskilt beaktas.

Infrastruktur och kommunikationer
Det är viktigt att det finns goda kommunika-
tioner inom, till och från kommunen för såväl 
företag som boende och besökare.

Vägar
Riksväg 70 sträcker sig genom kommunens tre 
största tätorter och är stundtals hårt belastad. 
För att säkerställa en trafiksäker miljö ska till-
kommande verksamheter i anslutning till vägen 
placeras och utformas så att angöring kan ske 
utan att framkomligheten på vägen påverkas. 
Åtgärder för att avhjälpa nuvarande problem 
bör genomföras. Möjligheter till parkering cen-
tralt inom tätorterna samt belysning längs med 
hela vägens sträckning genom tätorterna behö-
ver vidare beaktas.

Utformning av och hastighetsbestämmelser på 
riksvägens sträckning genom de tre tätorternas 
centrala delar bör utgå ifrån ambitionen att 
skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga 
trafikslag (gång-, cykel- och biltrafik).

Genom de centrala delarna av Älvdalens tätort 
ska möjligheten att leda om den genomgående 
biltrafiken i ett nytt stråk väster om Dalgatan 
utredas. Dalgatan ska fortsatt vara öppen för 
biltrafik, dock på gåendes och cyklisters villkor. 
Dalgatans eventuella omvandling till gångfarts-
område innebär bland annat en ökad trafiksä-
kerhet för skolelevers färd till och från skolan 
samt ökade möjligheter till ett aktivt nyttjande 
av stadsrummet i de centrala delarna av Älvda-
lens tätort.

Möjliga alternativ för riksvägen redovisas som 
vägreservat i mark- och vattenanvändningskar-
tan. En förändrad markanvändning i närheten 

Vid en ny genomfart för riksvägen, genom 
Älvdalens centrala delar, behöver bland an-
nat parkeringsfrågan, gång- och cykelpassage 
över den nya vägen samt buller för närliggande 
bebyggelse särskilt beaktas. Möjligheten att 
enkelt svänga av riksvägen och snabbt hitta en 
tydlig parkering, är en avgörande faktor för den 
kommersiella servicens fortlevnad i centrum. 
Frågorna hanteras vidare i den fördjupade över-
siktsplan för Älvdalens tätort som ska tas fram.

av de föreslagna reservaten får inte förhindra en 
framtida användning av reservatsområdena som 
ny sträckning för riksvägen.

Det första reservatet sträcker sig från Blybergs-
vilan i söder till Mjågen i norr, med två alter-
nativa påfarter. Reservatet syftar till att leda 
om trafiken förbi byn Gåsvarv där det bitvis är 
trångt mellan husen och begränsade möjligheter 
uppnå god trafiksäkerhet. Vid Blybergssågen 
är personal- och besöksparkeringen belägen på 
västra sidan av riksvägen vilket medför en risk 
eftersom personal och besökare måste korsa 
vägen. 

I anslutning till infarten till Märbäcks industri-
område från riksväg 70 saknas såväl höger- som 
vänstersvängfält. Vidare sluttar vägen brant från 
området mot riksvägen vilket, framför allt vin-
tertid, gör att den tunga trafiken från området 
kan ha svårt att stanna innan utfart på riksvä-
gen. Ett vägreservat för ny infart till området 
finns redovisad strax norr om byn Märbäck. Vid 
utpekande av reservatet baseras på den åtgärds-
valsstudie som Trafikverket genomfört.

Bro över Österdalälven i Särna. Foto: Tobbe Nilsson
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Mellan Älvdalens tätort och Rot, längs med 
riksväg 70, rör sig ett stort antal oskyddade 
trafikanter, bland annat då F-6 skola finns i 
Rot samt fritidsanläggningar som is-, sim- och 
sporthallar ligger i Älvdalens tätort. Trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder för fotgängare och 
cyklister behöver genomföras längs vägen. 
Trafikverket ska under år 2018 genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för sträckan. Denna behandlar 
samtliga trafikslag.

På sträckan mellan Älvdalens tätort och Holen 
saknas en alternativ väg till riksväg 70. Skulle 
det inträffa en olycka mellan Rot och Älvdalens 
tätort måste trafiken i dagsläget ledas om till 
västra sidan av Österdalälven. Vid planlägg-
ning inom förändringsområdet för bostäder i 
anslutning till Gamla Näsvägen ska en alternativ 
väganslutning till Rot säkerställas.

Oxbergskorset, längs riksvägen, trafikeras bland 
annat av fjälltrafiken mellan Mora och Sälen. 
Risken för olyckor är stor vid både vänster- 
och högersväng och korsningen är i dagsläget 
olycksdrabbad. Åtgärder, såsom bland annat 
vänster- och högersvängfält, justering av has-
tighetsgränsen samt vilplan för fordon som 
ansluter från Vasaloppsvägen, behöver genom-
föras för att höja säkerheten på vägkorsningen. 
En vägplan för ombyggnad av vägen är under 
framtagande.

Trafiken på riksväg 70 mellan Särnaheden och 
Idre är omfattande. Vägen är smal och olycks-
drabbad. För att uppnå regionala och nationella 
transportpolitiska mål, bland annat gällande 
nollvisionen, behöver åtgärder så sträckan 
genomföras. Åtgärderna kan även bidra till 
förbättrade förutsättningar för näringslivet och 
därmed till stärkt sysselsättning i de norra kom-
mundelarna.

Väg 311 mellan Sälen och Särna och vidare in i 
Härjedalens kommun har en hög trafikbelast-
ning och används både av besökande till kom-
munens turistområden och av tung trafik. Vägen 
är smal och kurvig samt har bristande bärighet 
både sommar och vinter. Vägsträckningen är 

olycksdrabbad och åtgärder behöver genomför-
as för att säkerställa ett säkert och tryggt trans-
portsystem. Betydelsen av en utbyggnad ökar i 
och med den planerade flygplatsen i Sälenfjäl-
len.

Vasaloppsvägen, länsväg 1024/1025, trafikeras 
bland annat av fjälltrafik från Stockholmsre-
gionen mot Sälen samt av omfattande trafik i 
samband med Vasaloppets olika arrangemang. 
Även kollektivtrafiken mellan Mora och Sälen 
samt stora mängder godstrafik trafikerar vägen. 
Vägen är smal, kurvig och har låg bärighet och 
har på grund av detta en bristande trafiksäker-
het som behöver åtgärdas. En vägplan för om-
byggnad av vägen är under framtagande.

Älvdalens kommun ska verka för en väl funge-
rande laddinfrastruktur för elfordon inom kom-
munen och för att nya laddstationer eller ladd-
stolpar anläggs vid strategiskt viktiga platser, 
såsom längs med riksvägen, vid offentlig service 
samt vid samåknings- och pendlarparkeringar.

Järnvägar
Markanvändningen längs den före detta ban-
vallen mellan industriområdet i Märbäck och 
Älvdalens tätort får inte begränsa en framtida 
återuppbyggnad av järnvägen.

En järnväg med persontrafikering mellan Mora 
och Älvdalens tätort skulle förbättra möjlig-
heten till pendling mellan orterna. Järnvägen 
skulle även förbättra resmöjligheterna för 
turister och övriga besökare till kommunen och 
därmed avlasta och förbättra trafiksituationen 
längs riksväg 70. Järnvägsanslutningen till Mär-
bäck har även statligt intresse då Försvarsmak-
ten har uttryckt intresse att behålla lastplatsen. 
Förlängningen av järnvägen för sträckningen 
mellan Märbäck och Älvdalens tätort bör endast 
vara avsedd för persontrafik.

För att bibehålla möjligheten att återuppbygga 
järnvägen in till Älvdalens tätort ska det råda 
byggnadsförbud inom trettio meter från banval-
len. Undantag kan göras för garage/uthus eller 
parkeringar, dock aldrig närmare än femton 
meter. Byggnadsförbudet redovisas genom ett 
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Kollektivtrafik med buss. Foto: Tobbe NilssonBusstationen i Älvdalens tätort. Foto: Tobbe Nilsson

järnvägsreservat i mark- och vattenanvänd-
ningskartan.

En järnvägsanslutning är möjlig till den före-
slagna utvidgningen av verksamhetsområde i 
Märbäck. Ett eventuellt järnvägsspår bör lö-
sas genom ett så kallat sidospår till befintlig 
järnvägsanläggning. Detta för att möjliggöra 
godstransporter via järnväg för det nya verk-
samhetsområdet, utan att påverka befintlig 
järnvägsanläggning.

Standarden på befintlig järnväg mellan Mora 
och industriområdet i Märbäck bör höjas för att 
möjliggöra utökad godstrafik. Det skulle skapa 
förbättrade förutsättningar för näringslivet och 
därmed skapa möjlighet till stärkt sysselsättning 
i kommunen.

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

Gång- och cykelvägar
Ett sammanhängande och ändamålsenligt infra-
strukturnät som möjliggör en säker och effektiv 
gång- och cykeltrafik bidrar till en ökad andel 
hållbara och miljövänliga persontransporter.

Möjligheten till säker gång- och cykeltrafik ska 
prioriteras i de tre tätorterna Älvdalen, Särna 

och Idre. Nya gång- och cykelvägar är särskilt 
prioriterade i anslutning till målpunkter för 
barn och unga, såsom skolor och olika fritidsan-
läggningar, för att säkerställa trafiksäkra trans-
porter till dessa.

På sikt är det även önskvärt att skapa säkra 
gång- och cykelstråk mellan tätorterna och de 
närliggande byarna. Detta skulle stimulera an-
vändandet av cykel, öka trafiksäkerheten samt 
minska bilberoendet i kommunen.

En gång- och cykelvägsanslutning mellan Stor-
brott och Rots skola längs riksväg 70 bör anläg-
gas. En sådan gång- och cykelväg skulle skapa 
förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan 
Älvdalens tätort och Rot. Detta skulle bland an-
nat bidra till en förbättrad trafiksäkerhet längs 
med riksvägen samt skapa ökade möjligheter 
för bostadsbyggnation. Trafikverket ska under 
år 2018 påbörja en åtgärdsvalsstudie för sträck-
ning mellan Rot och Älvdalen.

En gång- och cykelvägsanslutning mellan Idre 
tätort och Idres fjällanläggningar är också 
eftersträvansvärd då det skulle förbättra tra-
fiksäkerheten på den stundtals hårt trafikerade 
vägsträckningen. Även mellan Särna tätort och 
Östomsjön finns behov av gång- och cykelväg. 
Trafikverket arbetar med en åtgärdsvalsstudie 
för sträckan mellan Särna och Östomsjön.

Utformningen av tillkommande gång- och cy-
kelvägar bör säkerställa ett möjligt nyttjande av 
vägarna under både sommar- och vintertid, där 
bland annat möjligheten till sparkåkning vinter-
tid bör beaktas.
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Åtgärdsförslag från MKB
• Skapa rutiner för att inkludera Dalatrafik 

vid utveckling av nya bebyggelseområden, så 
som besöksområdena i norr, för att möjlig-
göra en effektiv kollektivtrafikförsörjning till 
dessa.

• Möjliggör och premiera användandet av 
miljöfordon för att möjliggöra hållbara 
biltransporter i kommunen. Detta är särskilt 
viktigt då kommunens struktur, med långa 
geografiska avstånd samt en relativt gles 
befolkningstäthet, förutsätter en hög andel 
biltransporter. 

Infrastruktur och kommunikationer från MKB
Den sammanfattade bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge ingen skillnad avseende infrastruktur och 
kommunikationer. Planförslaget bedöms bi-
dra till positiva effekter, bland annat genom 
förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken i 
och med föreslagen bebyggelseutveckling samt 
åtgärder för gång- och cykeltrafik. Samtidigt rör 
presenterade åtgärder i planförslaget till stor 
del väginfrastrukturen, vilka i huvudsak bedöms 
gynna biltrafiken. Den planerade utvecklingen 
av besöksnäringen i norr bidrar ytterligare till 
en förväntad ökning i biltrafiken. 

Kollektivtrafik
Särskild och allmän kollektivtrafik fyller en 
viktig funktion i kommunen, för arbetspendling, 
skolresor, turismresor samt vardagsresor till 
bland annat service. Att kollektivtrafiken trafi-
kerar hela kommunen längs med riksväg 70 är 
av vikt för att säkerställa en god tillgänglighet 
till kommunens tre större tätorter med tillhö-
rande kommersiell och offentlig service. Vidare 
är det av stor vikt att hållplatserna är anpassade 
för funktionsvarierade, för att säkerställa en god 
tillgänglighet för samtliga.

Stråket (Mora-)Älvdalen-Särna-Idre-Grövelsjön 
är det huvudsakliga kollektivtrafikstråket i 
kommunen. En fortsatt trafikering av hela detta 
stråk är en förutsättning för att Dalastrategins 
målbilder om bland annat goda levnadsvillkor, 
aktivt utbyte med omvärlden samt ett starkt 
näringsliv ska uppnås i Älvdalens kommun.

Kollektivtrafiken fyller en viktig roll som trans-
portmedel till kommunens besöksmål. Möj-
ligheten att resa kollektivt, framförallt till de 
besöksintensiva områdena i kommunens norra 

del, behöver beaktas och utvecklas i takt med att 
anläggningarna växer.

En sammanlänkad kollektivtrafik i regionen 
kräver goda kollektivtrafikförbindelser över 
riksgränsen till Norge, vilka kommunen gärna 
ser en utveckling av under planperioden.

Kollektivtrafiken fyller en viktig funktion även i 
kommunens landsbygdsområden och möjlighe-
ten att transportera sig till viktiga målpunkter, 
såsom exempelvis service bör tillgodoses även i 
dessa områden. Lösningar i form av anropsstyrd 
trafik kan bidra till att en allmän servicenivå 
upprätthålls för samtliga kommuninvånare.

Influensområde för Idre flygplats
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Flyg
Flygplatsen i Idre nyttjas i dagsläget endast 
sporadiskt. Kommunen ser positivt på en ut-
veckling av flygplatsen, under förutsättning att 
Idres vattenförsörjning och säkerheten kring 
den kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 
Idre flygplats är en kommunikationsanläggning 
av betydelse för norra delen av Älvdalens kom-
mun och eventuella förändringar i markanvänd-
ningen inom flygplatsens markområde samt 
influensområde ska beaktas utifrån flygplatsens 
funktion vad gäller flyghinder, flygbuller och 
elektromagnetisk störning. En omdragning av 
länsväg 1058 kan krävas för att utveckla flyg-
platsen och dess verksamhet.

I kapitlet Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen är området utpekat som ett LIS-område 
för verksamhetsutveckling, där det tydligt fram-
går att det handlar om en flygplats.

Flygfältet i Älvdalen ses som en tillgång och bör 
planläggas för att säkra en framtida använd-
ning. Kommunen ser positivt på en utveckling 
av flygfältet.

Älvdalens kommun ser positivt på byggandet av 
en större flygplats i Sälenfjällen, då detta på sikt 
kan komma att gynna turismnäringen även i 
Älvdalens kommun. För att kommunens tu-
rismområden ska kunna ta del av de möjligheter 
en ny flygplats erbjuder måste dock standarden 
på väg 311, vilken är en viktig länk i stråket mel-
lan Sälenfjällen och Älvdalens kommun, förbätt-
ras avsevärt.

Digitala kommunikationer
En fortsatt utbyggnad av både fast och trådlös 
IT-infrastruktur är nödvändig för att tillgodose 
det framtida behovet av högre överföringshas-
tigheter till följd av fler och mer resurskrävande 
bredbandstjänster.

I Älvdalens kommun är tillgången till snabb och 
tillförlitlig bredbandsstruktur en nyckelfaktor 
för utvecklingen av näringslivet och kommu-
nens olika verksamheter. Bredband är även en 
förutsättning för att kunna ta del av utbildning 

på distans. En väl utbyggd bredbandsinfrastruk-
tur möjliggör vidare ett ökat samarbete i regio-
nen samt utgör en nödvändighet för en ökad 
inflyttning.

Vid planläggning av nya områden ska bred-
bandsinfrastruktur alltid ingå lika naturligt som 
övrig teknisk infrastruktur.

För att garantera tillgången till bredbands-
tjänster i Älvdalens kommun är det av stor vikt 
att öka fibernätets robusthet, främst genom en 
ökad redundans i fibernätet i kommunens norra 
delar.

Kommunens arbete för att stimulera en bred-
bandsutbyggnad utgår ifrån kommunens bred-
bandsstrategi. Samverkan sker på en regional, 
nationell och europeisk nivå tillsammans med 
övriga kommuner i länet, Landstinget Dalarna, 
Region Dalarna och Europeiska Regionala ut-
vecklingsfonden (ERUF). 

Försörjningssystem

Vatten- och avloppsförsörjning
Enligt kommunens VA-plan ska VA-försörj-
ningen prioriteras till befintliga anläggningar, 
områden med identifierade behov utifrån miljö 
och/eller hälsa samt till i översiktsplanen utpe-
kade bebyggelsekärnor, utvecklingsstråk samt 
utvecklingsområden.

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till 
områden med allmän VA-försörjning. Inom 
områden där kommunalt verksamhetsområde 
för VA saknas bör tillskottet i bebyggelsen be-
gränsas för att undvika inrättande av ytterligare 
vatten- och avloppsreningsverk.

Enlighet VA-planen bedöms säkerställande av 
nuvarande allmänna VA-anläggning vara det 
mest prioriterade följt av anslutningsgrad och 
användning av den befintliga va-anläggningen 
i syfte att stärka miljö, hälsa och ekonomi. Av 
planen framgår vidare att VA-försörjningen ska 
stödja positiv samhällsutveckling av kommunen 
och dess i översiktsplanen utpekade bebyggel-
sekärnor, utvecklingsstråk och utvecklingsom-
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råden och att VA-utbyggnad ska ske med beak-
tande av att det ska vara ekonomiskt rimligt för 
VA-huvudmannen Älvdalen Vatten och Avfall 
AB.

Med utgångspunkt från detta föreslås i VA-
planen anslutning av fastigheter inom befintliga 
verksamhetsområden och nyutbyggnad av all-
mänt VA i Fjätervålen, Gåsvarv och Karlsarvet/
Månsta. Detta förutsatt att ledningarna Mär-
bäck-Gåsvarv och Brunnsberg-Månsta anläggs.

Dessutom anger VA-planen att VA utred-
ningsområden (byändar med bebyggelse nära 
verksamhetsområde) utreds med beaktande av 
förutsättningar för utbyggnad allmänt VA samt 
status på dricksvatten och enskilda avlopp i syf-
te att kunna prioritera utbyggnad till nästkom-
mande planperiod (efter år 2023). En modell 
med kriterier för anslutning har tagits fram.

För övrig enskild VA-försörjning kommer en 
tillsynsplan att upprättas i syfte att påskynda 
åtgärdandet av bristfälliga avlopp.

I Gördalen finns också ett behov av att förbättra 
VA-försörjningen men där finns bedöms en 
allmän VA-lösning vara svårare att få tillstånd 
med sämre ekonomiska förutsättningar som 
följd. Området präglas också starkt av skoter-
turism med en kort säsong där de planmässiga 
förutsättningarna inte är lika stabila som i Fjä-
tervålen. I Gördalen eftersträvas därför gemen-
samma enskilda VA-lösningar.

Kommunens vattenförsörjning behöver säkras 
på lång sikt. Åtgärder som kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningar för 
vattenförsörjning bör undvikas. Under perioden 
2019-2023 avses vattentäkterna i Vålsäng, Såg-
bäcken, Toppheden/Fjällbäcken och Idre skyd-
das och vid varje vattentäkt ska prövning ske 
om även vattendom erfordras. Strategin för att 
säkra vattenförsörjningen beskrivs i VA-planen. 

Även enskilda större vattentäkter avses skyddas 
via beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
Under perioden 2019-2023 ska frågan initieras 
genom att behoven analyseras och en tidplan 
med prioritetsordning tas fram. 

I VA-planen föreslås att framtida förutsättning-
ar vattenförsörjning för större turismområden 
med exploateringstryck ska utredas under 2019 
– 2020, vilket bland annat inkluderar vattensi-
tuationen i Idre/Idrefjäll.

Vid en förändrad markanvändning inom och i 
anslutning till utpekade grundvattenförekom-
ster av vattenförsörjningsintresse ska hänsyn 
tas till deras framtida möjliga vattenförsörj-
ningsfunktion. En förändring i markanvänd-
ningen som kan innebära en negativ påverkan 
på grundvattenförekomsterna får inte genom-
föras. Utvinning av naturgrus får inte tillåtas vid 
dessa grundvattenförekomster.

Inom tillrinningsområdena till kommunens 
vattentäkter behöver en potentiell påverkan på 
grundvattnet beaktas vid förändringar i mark-
användningen i form av exempelvis förändring 
av markskikt, förändring av grundvattennivå 
eller hantering av förorenade ämnen.

Planläggning inom områden som berör grund-
vattenförekomster av vattenförsörjningsintresse 
eller tillrinningsområden till kommunens vat-
tentäkter ska ske i dialog med NODAVA.

Dagvatten
Möjligheten till nya anslutningar till kommu-
nens dagvattennät är begränsade. Lokalt om-
händertagande av dagvatten (LOD) ska efter-
strävas för tillkommande bebyggelse.

Öppna dagvattenlösningar kan med fördel 
tillkomma. Där det är möjligt och motiverat kan 
det behöva anläggas öppna dagvattenmagasin 
som fördröjer avrinningen till sjöar och vatten-
drag. Därigenom möjliggörs rening av vattnet 
innan det återförs till det naturliga kretsloppet. 
Områden för dagvattenhantering kan även be-
höva reserveras vid bl.a. planläggning.

Dagvattenhanteringen behandlas i kommunens 
VA-plan. En av åtgärdspunkterna i VA-planen 
är att kommunen ska ta fram ett dagvattenpro-
gram som beskriver hur dagvattenfrågorna ska 
hanteras inom kommunen. Syftet med program-
met är bland annat att vara ett stöd vid framta-
gande av detaljplaner.
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Försörjningssystem från MKB
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
försörjningssystem. Inriktningen i översiktspla-
nen är att tillkommande bebyggelse ska anslutas 
till befintliga verksamhetsområden för vatten 
och spillvatten. Möjligheten till etablering av 
storskaliga förnybara energianläggningar anses 
vara begränsade. Slutsatsen blir att planför-
slaget innebär ringa förändringar jämfört med 
nuvarande situation. 

Solenergi
Älvdalens kommun ser positivt på småskalig 
produktion och användning av förnybar energi, 
som exempelvis solenergi. I känsliga natur- och 
kulturmiljöer måste dock påverkan på platsens 
värden beaktas innan en eventuell utbyggnad 
sker.

Vindkraft
Energimyndigheten har pekat ut ett antal om-
råden av riksintresse för vindbruk (vindkraft) 
inom Älvdalens kommun. Möjligheten att eta-
blera vindbruk i dessa områden är dock begrän-
sade då naturintressen samt intressen för total-
försvaret sammanfaller med utpekade områden. 
Möjligheten att bygga ut vindkraften begränsas 
vidare av kraftledningsnätets kapacitet.

Med dagens förutsättningar vad gäller kraftled-
ningarnas kapacitet och konkurrerande riksin-
tressen bedöms det därför inte vara försvarbart 
att planera för utbyggnad av ytterligare vind-
kraft i kommunen. Kommunen ställer sig dock 
positiv till mindre vindkraftverk, såsom gårds-
verk, på väl valda platser inom kommunen.

Avfall
Tillgängligheten till insamlingssystemet för 
avfall ska vara god och en god servicenivå ska 
säkerställas i hela kommunen. Kommunens 
långsiktiga strävan är att medborgare och besö-
kare erbjuds ett sammanhållet insamlingssys-
tem för alla avfallsslag oavsett ansvarspart. Vid 
såväl detaljplaneläggning som bygglovgivning 
ska hänsyn tas till utvecklingsmöjligheterna av-
seende övergripande insamlingssystem, arbets-
miljö och tillgängligheten för tunga fordon som 
t.ex. insamlings-, renhållnings- och slamtöm-
ningsfordon samt tillräcklig plats i och utanför 
byggnader avseende källsortering. Det senare 
med tanke på att utvecklingen går mot ett mer 
fastighetsnära insamlingssystem för tidningar 
och förpackningar 

Även de särskilda krav som den omfattande 
besöksnäringen i kommunen innebär ska till-
godoses, bland annat genom att aktivt stödja 
besöksnäringens egen strävan för en hållbar 
utveckling, så att verksamheternas och besökar-
nas källsortering förenklas.

Åtgärdsförslag från MKB
• Tydliggör kapaciteten samt möjligheten att 

anordna VA för föreslagna utvecklingsområ-
den.  

• Uppmärksamma dagvatten för utvecklings-
områden, speciellt i fjällmiljön där dag-
vattenhantering är ett erkänt problem. 

• Inrätta vattenskyddsområden för utpekade 
grundvattenförekomster med vattenförsörj-
ningsintresse.

Energi
Elförsörjning
Kommunen ska generellt verka för att nya och 
befintliga kraftledningar inom tätorterna och 
byarna markförläggs för att minimera sårbarhet 
och risker.

Dragning av nya kraftledningar bör undvikas i 
tätorterna och byarna, där kraftledningar kan 
påverka landskapsbilden och kulturmiljöerna 
på ett negativt sätt. I de fall nya kraftledningar 
ändå behöver dras genom dessa byar ska led-
ningarna i möjligaste mån markförläggas.

Där kapaciteten i befintliga kraftledningar är 
låg och hindrar önskvärd utveckling bör kapa-
citetshöjande åtgärder vidtas. Nyetablering av 
anläggningar för elproduktion, så väl som av 
elintensiva verksamheter, kan medföra behov 
av kapacitetshöjande åtgärder i både stom- och 
regionnät. Ledtiderna för nybyggnad av elnäts-
anläggningar är långa, bland annat beroende på 
utdragna tillståndsprocesser.   
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Skyltning av naturreservat. Foto: Nisse Schmidt

Kommunens avfallshantering sker bland annat 
med utgångspunkt i den avfallsplan som NODA-
VA tagit fram tillsammans med Älvdalens, Mora 
samt Orsa kommuner.

Naturmiljö

Natur
En avsevärd del av kommunens yta består av 
värdefull natur som till stora delar är skyddad i 
form av nationalparker och naturreservat. Till-
gängligheten till dessa skyddade naturområden 
bör förbättras både inom områdena och genom 
förbättrade angörings- och tillfartsmöjligheter.

Kommunen önskar få ökade befogenheter kring 
skötsel och nyttjande av skyddade naturområ-
den. Skapandet av ytterligare naturreservat eller 
andra skyddade naturområden bör ske genom 
noggranna överväganden. Älvdalsdelegationen 
med representation från länsstyrelse, kommun 
och intressenter som vill använda dessa mark-
områden är ett viktigt samrådsorgan i dessa 
mark- och vattenanvändningsfrågor.

Kommunens stora områden av skyddad natur 
får inte innebära för stora inskränkningar i vida-
reutvecklingen av exempelvis besöksnäringen i 
kommunen. Mindre intrång i den skyddade na-
turen, i de delar som angränsar till områden för 
besöksnäringen, ska vara möjlig om åtgärden 
inte går att lösa på något annat sätt samt om 
intrånget inte medför en påtaglig skada. Dessa 
intrång är främst aktuella i gränsen mellan na-
tur och verksamheter som redovisas i mark- och 
vattenanvändningskartan.

Kommunen ska verka för att sammanhängande 
grönstråk, spridningskorridorer, mellan olika 
naturområden bevaras och vid behov skapas 
så att växter och djur ges möjlighet att utveckla 
livskraftiga bestånd. Länsstyrelsens kommande 
handlingsplan för grön infrastruktur kommer 
att vara ett stöd i detta arbete.

Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten, 
frisk luft och utjämning av lokalklimat ska 
säkras vid all planläggning, lovgivning och till-
ståndsprövning.

Vattenmiljö
Kommunen ska verka för att fiskens fria vand-
ringsvägar ska säkerhetsställas. Vattenmiljöer 
som är påverkade av människan ska i möjligaste 
mån återskapas till så nära ursprungligt skick 
som möjligt.

Längs Österdalälven finns i dagsläget fyra större 
kraftverksdammar. Dammarna innebär en 
omfattande påverkan på naturmiljön såväl som 
på landskapsbilden. Kommunens ersättning 
för dammarna och den vattenkraft som utvinns 
från dem bör stå i proportion till de ingrepp som 
de innebär.

Natur- och vattenmiljöer från MKB
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende natur- och vattenmiljö-
er. Den omfattande utveckling av besöksnäring-
en som föreslås samt de möjligheter till intrång i 
värdefulla naturområden som medges i planför-
slaget riskerar att innebära en negativ påverkan. 
Samtidigt redovisas tydliga ställningstaganden 
för hur naturvärden ska bevaras samt när even-
tuella intrång i värdefull natur är möjliga. De 
negativa konsekvenserna i naturmiljön bedöms 
därför bli begränsade.  Mark- och vattenan-
vändningskartans redovisning av natur, samt 
föreslagen oförändrad markanvändning inom 
dessa områden, bedöms gynna bevarandet av 
värdefull naturmark i kommunen.
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Genom ett aktivt informationsarbete, exempel-
vis genom broschyren Bygga på landsbygden 
och i byar kan kommunen verka för en fortsatt 
god bebyggelsekultur. Ett arbete med att aktu-
elisera broschyren har initierats.

Kunskapen om kommunens värdefulla kultur-
miljöer behöver öka för att säkerställa att hän-
syn tas till dessa miljöer i den fysiska planering-
en. En kulturmiljöinventering, som identifierar 
och värderar särskilt värdefulla områden och 

Kulturmiljö från MKB
Den sammanfattade bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende kulturmiljön. Föresla-
gen kulturmiljöinventering med efterföljande 
kulturmiljöprogram kan medföra positiva ef-
fekter för ämnesområdet, men då planförslaget 
saknar riktlinjer och det vidare finns en risk att 
inventeringen inte genomförs bedöms de posi-
tiva effekterna bli ringa. 

Tiondehärbret. Foto: Anders Barke

Kulturmiljö
Värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och i möj-
lig utsträckning levande- och tillgängliggöras. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att dessa miljö-
er fortsätter vara eller blir en del av kommunens 
framtida dragningskraft för att attrahera besö-
kare. Områdesbestämmelser eller detaljplan kan 
med fördel tas fram för att skydda kända kultur-
historiskt värdefulla miljöer.

objekt, bör genomföras för att öka kunskapen 
om kulturmiljöerna i kommunen.

Utifrån föreslagen inventering bör ett kom-
muntäckande kulturmiljöprogram tas fram 
som bland annat ska ligga till grund för tillämp-
ningen av PBL:s paragrafer om varsamhet och 
förbud mot förvanskning vid planläggning och 
lovgivning i dessa miljöer.

Kommunens fäbodmiljöer är en del av kom-
munens identitet och vid planläggning, lovgiv-
ning eller andra åtgärder som påverkar mark-
användningen inom dessa områden behöver 
deras värden beaktas. Kommunens inventering 
av dessa fäbodmiljöer ska användas som plane-
ringsunderlag. 

Åtgärdsförslag från MKB
• Följ upp vilken mark som ianspråktagits 

sedan ÖP antogs, utifrån bland annat mark-
användningskategori, naturvärden samt hur 
ianspråktagandet motiverats.

• Redovisa kartkategorin natur i undergrup-
per för exempelvis naturvård samt friluftsliv 
och rekreation för att tydliggöra nuvarande 
markanvändnings värden. 

• Komplettera ÖP med riktlinje gällande kom-
pensation vid ianspråktagande av värdefull 
naturmark, exempelvis utifrån Naturvårds-
verkets handbok Ekologisk kompensation. 

Midsommarfirande. Foto: Tobbe Nilsson
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Mountainbikeåkning vid Städjan. Foto: Nisse 
Schmidt

Kanotpaddling i Österdalälven. Foto: Nisse Schmidt

Åtgärdsförslag från MKB
• Genomför omnämnda kulturmiljöinvente-

ring samt kulturmiljöprogram. 
• Aktualisera skriften Bygga på landsbygden 

och i byar.
• Definiera vilka områden som är särskilt 

prioriterade att ta fram områdesbestämmel-
ser/detaljplaner för, för att underlätta ett 
genomförande av riktlinjen. 

• Peka ut områden där en kulturmiljöutred-
ning ska genomföras vid förändring i mark-
användningen, i avvaktan på inventering 
och kulturmiljöprogram, för att säkerställa 
att områdenas värden bevaras även innan 
inventeringen är genomförd och program-
met framtaget.

Rekreation och friluftsliv
Kommunen ska värna om befintliga gröna stråk 
i tätorterna. Särskilt värdefulla är vattennära 
miljöer med vandringsmöjligheter längs med 
älven.

Även delar av det tidigare vägreservatet för 
riksväg 70 i Älvdalens tätort har utvecklats till 
ett värdefullt, tätortsnära grönstråk. En eventu-
ell utveckling inom reservatet ska fokusera på 
rekreation- och grönstrukturvärden, exempelvis 
genom anläggande av odlingslotter. 

Leder
Möjligheterna till vandring, kanotpaddling, 
skoteråkning och mountainbikeåkning på leder 
är god i kommunen. Kommunen ser positivt på 

en vidareutveckling av dessa leder och ska i sin 
fysiska planering säkerställa att de gröna sam-
band som lederna utgör inte bryts. 

Åtgärdsförslag från MKB
• Säkerställ att det vid utveckling av besöks-

näringsområdena även ska utvecklas rekrea-
tiva värden som besökare såväl som invå-
nare kan nyttja.

Rekreation och friluftsliv från MKB
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende rekreation och frilufts-
liv. Att planförslaget uppmärksammar värde-
fulla tätortsnära grönområden är positivt, då 
det bedöms bidra till att deras värden uppmärk-
sammas vid en eventuell förändring i markan-
vändningen. Planförslaget redovisar dock inga 
konkreta åtgärden för hur värdena ska vidareut-
vecklas.  
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Miljö- och riskfaktorer

Förorenade områden
Risken för markföroreningar ska beaktas tidigt 
vid exploatering och i samband med detalj-
planering ska regelmässigt en redovisning av 
tidigare verksamheter göras.

Om förorenade områden ska bebyggas ska 
exploateringen föregås av en miljöteknisk 
markundersökning som klargör föroreningarnas 
omfattning och typ samt fastställer behovet av 
sanering för den planerade användningen.

Miljöfarliga verksamheter
Lokalisering av verksamheter som kan förorsaka 
störningar för omgivningen ska ske vid en plats 
där minsta möjliga störning för närboende och/
eller miljö uppstår. Framförallt är det buller- 
och luktstörningar samt transporter av farligt 
gods som behöver beaktas i planeringen. Risker 
med eventuell kemikaliehantering kan också 
förekomma.

Täkter
Vid etablering av nya grustäkter i kommunen 
ska påverkan på landskapsbilden, besöksnäring-
en, friluftslivet samt natur- och kulturvärden 
minimeras.

Totalt inom kommunen finns det inga behov av 
att öppna nya täkter för berg, naturgrus, morän 
och sand. Av det sammanlagda tillstånd som 
finns på 3 150 800 ton återstår 2 791 779 ton, 
dvs. 89 %.

Storskalig masshantering, krossverksamhet och 
liknande i anslutning till de tre tätorterna bör 
ske inom utpekade områden för industriverk-
samhet.

Klimatförändringar
Med hänsyn till klimatförändringarna är det 
viktigt att bevara naturlig vegetation som tem-
peratursänkande element och grönområden för 
öppen dagvattenhantering vid ökad nederbörd.

Översvämningsrisk
Ny bebyggelse ska i huvudsak undvikas inom 
riskområden för höga vattenstånd.

Inom kommunens tätorter finns områden med 
känd översvämningsproblematik främst i Idre, 
längs östra sidan av Storån och längs Idresjön.

I rapporten Översvämningar ras och skred, 
Riskhantering i fysisk planering, Vägledning 
för Dalarnas län, framtagen av Länsstyrelsen i 
Dalarnas län, anges rekommendationer och väg-
ledning för markanvändning vid ny bebyggelse i 
översvämningshotade områden.  Rapporten ska 
tillämpas som en vägledning vid planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning.

Klimatpåverkan från MKB
Den sammanfattade bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
klimatpåverkan i och med dess ställningstagan-
de gällande kollektivtrafik, gång- och cykeltra-
fik, förnyelsebar energiproduktion samt koncen-
tration av bebyggelsen. 

Åtgärdsförslag från MKB
• Skapa rutiner för att inkludera Dalatrafik 

vid utveckling av nya bebyggelseområden, så 
som besöksområdena i norr, för att möjlig-
göra en effektiv kollektivtrafikförsörjning till 
dessa.

• Möjliggör och premiera användandet av 
miljöfordon för att möjliggöra hållbara 
biltransporter i kommunen. Detta är särskilt 
viktigt då kommunens struktur, med långa 
geografiska avstånd samt en relativt gles 
befolkningstäthet, förutsätter en hög andel 
biltransporter. 

• Konkretisera hur möjligheten till säker 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras i de tre 
tätorterna Älvdalen, Särna och Idre, exem-
pelvis genom att identifiera prioriterade 
sträckor för GC-utbyggnad.
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För ny bebyggelse inom riskområden för höga 
vattenstånd ska lägsta nivå på färdigt golv ligga 
minst: 
• 0,5 meter över beräknat högsta flöde (MSB:s 

översvämningskartering från år 2013) för ny 
sammanhållen bostadsbebyggelse, samhälls-
funktioner av betydande vikt, infrastruktur 
som är viktiga räddnings- och evakuerings-
vägar, VA-, avfalls-, el- och teleanläggningar 
samt verksamheter med risk för miljöpåver-
kan vid översvämning.

• 0,5 meter över 100-årsflöde (MSB:s över-
svämningskartering från år 2013) för bo-
stadsutrymmen i enstaka enbostadshus 
och för verksamheter med ingen eller liten 
miljöpåverkan.

Vid planering av ny bebyggelse eller nya funk-
tioner som frångår ovan angivna riktlinjer ska 
en analys av nödvändiga skyddsåtgärder ge-
nomföras.

Vid planering av ny bebyggelse eller nya funk-
tioner behöver även översvämningsrisken på 
tillfartsvägarna beaktas.

Erosion, ras- och skredrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom 
områden med erosionsförutsättningar samt 
inom områden med förutsättningar för ras och 
skred enligt SGIs och MSBs stabilitetskartering 
från 2013 samt SGUs kartering över strandnära 
områden med förutsättningar för skred i finkor-
niga jordarter.

Ny bebyggelse där förutsättningar för erosion, 
ras och skred misstänkts förekomma ska föregås 
av geotekniska undersökningar som klargör ris-
kerna samt anger vilka åtgärder som eventuellt 
krävs för att undvika problematiken. Prövning 
sker i samband med bygglovsgivning. Vid de till-
fällen bygglovsgivning föregås av detaljplanlägg-
ning görs en översiktlig bedömning av risken för 
erosion, ras och skred i samband med detta

Buller
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så 
att riktvärdena för buller inte överskrids. I för-
sta hand ska bostäder tillkomma inom områden 

som inte är utsatta för buller. I de fall bostäder 
uppförs inom bullerutsatta områden ska buller-
skyddande åtgärder vidtas för att säkerställa att 
riktvärdena för buller inte överskrids.

Ny offentlig service såsom skolor, vård och om-
sorg ska inte tillkomma inom områden som är 
utsatta för buller.

Vid etablering av en bulleralstrande verksamhet 
ska aktuella riktvärden för buller inte överskri-
das. 

Vibrationer
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras 
så att riktvärdet 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) för 
vibrationer säkerställs. Detta ska särskilt upp-
märksammas i anslutning till järnvägen och 
större vägar.

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

Eftersom det alltid finns tillräckligt höga halter 
markradon i jordluften för att gränsvärdet ska 
överskridas om byggnaden är otät mot marken 
ska markradon alltid beaktas oavsett på vilken 
typ av mark eller var i kommunen nybyggnation 
planeras.

Transporter av farligt gods
I rapporten Farligt gods – riskhantering i 
fysisk planering, framtagen av Länsstyrelsen 
i Dalarnas län, föreslås en zonindelning för 
riskbedömningar intill transportleder för farligt 
gods.

I rapporten anges riktvärden för skyddsavstånd 
till transportleder för farligt gods för olika typer 
av markanvändning. Zonerna som anges har 
inga absoluta gränser utan riskbilden för det ak-
tuella området, utifrån bland annat persontät-
het och exploateringsgrad, avgör slutlig bedöm-
ning av lämpligt avstånd.
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Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled 
för farligt gods ska riskbedömas. Bedömningen 
ska utgå från de platsspecifika förutsättning-
arna och den tilltänkta markanvändningen. Om 
riskerna anses betydande ska exploateringen 
föregås av en riskanalys. Riktvärden som anges i 
länsstyrelsens rapport ska tillämpas. 

Elektriska och magnetiska fält
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas 
för miljöer där människor stadigvarande vistas 
kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning 
som utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med 
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strål-
skyddsinstitut.

Ny bebyggelse ska placeras så att magnetfälts-
nivån från kraftledningar, järnvägens högspän-
ningsledningar och andra upphovskällor inte 
överskrider 0,4 µT.

Nya kraftledningar, master och andra upphov-
skällor av elektroniska och magnetiska fält ska 
uppföras så att magnetfältsnivån underskrider 
0,4 µT för eventuell intilliggande bebyggelse för 
stadigvarande vistelse.

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

Älvdalens kommun har fått ett förslag om att 
inrätta så kallade strålningsfria områden i kom-
munen. Då ett områdes strålning påverkas av 
omkringliggande källor omfattas ett strålnings-
fritt område av ett mycket stort influensområde. 
Kommunen saknar möjlighet att upprätthålla 
nödvändiga restriktioner inom ett sådant in-
fluensområde, då kommunen inte har rådighet 
över marken inom hela området. Älvdalens 
kommun kommer därför inte arbeta med att 
identifiera och upprätthålla strålningsfria områ-
den.

Djurhållning
Vid planering av ny bebyggelse i närheten av 
djurhållning eller vid anläggande av djurhåll-
ning ska behovet av skyddsavstånd beaktas en-

ligt de riktvärden som finns i Boverkets Vägled-
ning för planering för och invid djurhållning.

Skyddsavstånd
Vid planering av ny bebyggelse i närheten av en 
verksamhet med hög omgivningspåverkan eller 
vid exploatering av en verksamhet med hög om-
givningspåverkan ska behovet av skyddsavstånd 
beaktas med hänsyn till de riktvärden som finns 
i Boverkets allmänna råd.

Angivna riktvärden ska fungera som vägledning 
vid bedömningar, men vid slutligt angivande av 
skyddsavstånd behöver de lokala förutsättning-
arna i varje enskilt fall beaktas.

Höga objekt
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning som avser höga objekt ska Försvarsmakten 
samt Luftfartsverket kontaktas i ett tidigt skede.

Vid objekt högre än 20 meter utanför samman-
hållen bebyggelse, eller högre än 45 meter inom 
sammanhållen bebyggelse, ska Försvarsmakten 
kontaktas. Inom lågflygningsområde tillhörande 
område av riksintresse för totalförsvaret ska 
samtliga objekt högre än 20 meter remitteras till 
Försvarsmakten.

Luftfartsverket ska remitteras för samtliga ob-
jekt över 20 meter.

Vid höga objekt i närheten av Idre flygplats bör 
utredningen Hindermätning – Idre Airport 
från år 2016 tillämpas.

Räddningstjänst
Vid planläggning eller lovgivning som avser 
byggnader högre än fyra våningar samt vid an-
dra större byggnationer som till exempel köp-
centrum och liknande ska kontakt alltid tas med 
Räddningstjänsten för att säkerställa brand-
skyddet, i enlighet med Boverkets
byggregler. Även tillgång till släckvatten samt 
inställelsetid behöver beaktas för tillkommande 
bebyggelse.
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Miljö- och riskfaktorer från MKB
Den sammanfattande bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge förväntat positiva konsekvenser avseende 
miljö- och riskfaktorer. Planförslaget anger rikt-
linjer som grundar sig på aktuellt kunskapsläge 
gällande miljö- och riskfaktorer. Bedömningen 
är att planförslaget förhåller sig till och möter 
kommande utmaningar på ett tillfredsställande 
sätt. 

Åtgärdsförslag från MKB
• Ta fram risk- och sårbarhetsanalys.

Vid större exploateringar, som till exempel vid 
utveckling av nya storskaliga turistanläggningar, 
ska Räddningstjänsten alltid vara med tidigt i 
processen så att räddningstjänstens kapacitet 
kan anpassas till det nya behovet. Kapacitet kan 
handla om allt från organisation och bemanning 
till tillgänglig utrustning och tillgång till släck-
vatten. T.ex. kan släckvatten vara ett problem 
vintertid i turistområdena då branddammar 
fryser och kapaciteten i ledningsnäten redan är 
hårt utnyttjad.
 



Foto: Tobbe Nilsson 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Naturvården
Inom kommunen finns 32 områden av riksin-
tresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB. Alla 
ligger inte till sin helhet inom kommunen, utan 
några sträcker sig även in i Mora, Härjedalens 
och Malung-Sälens kommuner.

Blyberg
Blybergs by ligger i Blybergsmassivets syd-
sluttning, omkring en mil sydost om Älvdalens 
tätort.

Det mångformiga äldre odlingslandskapet är av 
stort kulturhistoriskt värde. Stenbrottet är vär-
defullt i egenskap av typlokal för blybergsporfyr. 
Det botaniska värdet är mycket stort och troli-
gen är även faunan värdefull. Byns vackra land-
skapsbild, i kombination med den storslagna 
utsikten, gör området värdefullt för turism och 
friluftsliv.

Den ovanliga och vackert belägna betesmarken 
vid Räfshol i norra delen av området äger en 
säregen och rik flora.

Brindberg
Brindbergs fäbodar är av stort värde genom den 
representativa välbevarade fäbodmiljön. Områ-
dets värde består även i dess vackra landskaps-
bild, den betade skogen samt naturlig slåtter-
mark med hackslått och med lång kontinuitet. 
Hackslogen, som är en av Dalarnas största, är 
både artrik och innehåller ett antal sällsynta 
arter.

Art- och individrika växtsamhällen med arter 
som fältgentiana, låsbräken, slåtterfibbla, dvärg-
lummer, fjälltimotej, ängsskallra och sandtrav.

Dalälven mellan Idre och Hedarfjorden
Denna, av vattenregleringar opåverkade älv-
sträcka, är ekologiskt värdefull och rymmer 
både biologiska och geomorfologiska värden. 
Deltat med alluvialkärr i norra delen av områ-
det, har höga värden. Ornitologiska värden finns 
i hela området. Vacker landskapsbild.

Planeringsförutsättningar utgör en samlad nu-
lägesbeskrivning med kunskaper om befintliga 
förhållanden, intressen och pågående föränd-
ringar som är nödvändiga förutsättningar för all 
planering. Dessa kunskaper finns på olika håll 
såsom i diverse rapporter, dokument samt hos 
nyckelpersoner inom olika sektorer.

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

Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade 
riksintressena har förkortats nedan, dessa finns 
i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.

Rennäringen
Inom kommunen finns två områden av riksin-
tresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § MB.

Riksintresseområdena ligger dels i fjällområde-
na i norr kring Långfjället, Städjan och Nipfjäl-
let samt dels i skogsområdena kring Särna.

Renskötsel bedrivs under vår, sommar och höst 
i fjällområdena och vintertid i skogsområdena. 
Riksintresset omfattar både marker i fjäll- och 
skogsområden samt leder där emellan. Kärn-
områdena består av områden där renarna hålls 
stationärt för bete och reproduktion samt av 
flyttleder.

Renskötsel. Foto: Nisse Schmidt
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Drevfjällen
Området är av mycket stort värde för den 
vetenskapliga naturvården samt för friluftsli-
vet genom dess vildmarkskaraktär, storlek och 
avsaknad av vägar. Här ryms länets största sam-
manhängande urskogsområde samt flera större 
opåverkade myrar. Området rymmer vidare en 
mycket rik fauna med ett flertal sällsynta och 
hotade arter.

Drevfjällsområdet har högsta urskogsvärde med 
stor areal opåverkad skog. Skogen innehåller en 
för regionen typisk mager, gles och gammal tall-
skog, och därutöver finns partier med växtligare 
tallskog, samt gran- och björkskog.

Ekorråsen-Siksjöberget samt myrkomplex vid 
Veksjön och Lemmsjöarna
De två bergkullarna Ekorråsen och Siksjöberget 
är belägna i västra delen av kvartsporfyrområdet 
vid Särna. Området är av stort geologiskt värde 
genom förekomsten av de sällsynta bergarterna 
särnait och tinguait.

Veksjömyrens stora och relativt opåverkade 
myrkomplex rymmer en mängd välutvecklade 
myrtyper av mycket stort ekologiskt och repre-
sentativt värde. Området domineras av ett väl 
utvecklat strängflarkkärr. Området har även 
stora ornitologiska värden. I området ingår även 
Dyrsgravkölen som utgör ett värdefullt bland-
myrkomplex.

Fjätälven
Fjätälven är av stort ekologiskt värde som en 
oreglerad älv med en rik flora och fauna. Områ-
det innehåller ett flertal myrar och myrkomplex 
innehållande bl.a. flark- och strängkärrkomplex 
samt rikkärr. Sumpskogar är också allmänt före-
kommande.

Fjätälven utgör reproduktionsområde för ström-
stationär harr. Förekomsten av utter är speci-
ellt värdefull, liksom vissa sällsynta botaniska 
inslag. Området har ett värdefullt fågelliv samt 
ett visst geologiskt värde.

Fonotjärnsfloten
Fonotjärnsfloten är ett stort flackt myrkomplex 

med högt ornitologiskt värde. Den stora myren 
är oskadad och dominerad av representativa 
mossetyper. Topogena kärr av värde för den na-
turgeografiska regionen finns också i området, 
liksom flera oreglerade sjöar.

Fulufjället
Fulufjällsområdet är av stort värde för den 
vetenskapliga naturvården samt för friluftsli-
vet. I området uppträder mycket speciella och 
ovanliga vegetationstyper och lokalt finns en 
intressant rik flora. Den rika faunan är främst av 
ornitologiskt värde och rymmer sällsynta arter. 
Vissa sjöar är hydrologiskt intressanta, samt 
rymmer goda fiskbestånd. Det goda fisket bidrar 
till områdets värde för friluftslivet. I området 
ingår vidare former av stort geovetenskapligt 
värde samt urskogspartier. Det imponerande 
vattenfallet Njupeskär, samt det välutbyggda 
systemet av leder samt stugor är av stort värde 
för friluftslivet.

Myrarna kring Fulufjället utgör ett myrkomplex 
som i stor utsträckning består av värdefulla 
skogs-myrmosaiker.

Njupeskär. Foto: Tobbe Nilsson

Fuluälven
Fuluälven är en mycket naturskön älv som ännu 
är opåverkad av vattenreglering. Älven äger 
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därigenom stora ekologiska värden. Älven är 
även av stort värde för fritidsfisket då den anses 
utgöra ett av länets bästa strömfiskevatten. Om-
rådet rymmer ställvis en värdefull och rik flora 
och fauna, samt vissa geologiska värden.

Vid Sörsjön finns en vacker landskapsbild med 
representativt odlingslandskap med lång kon-
tinuitet och med inslag av äng med sötvattens-
strandäng.

Gröveldalsvallen
Dessa imponerande formelement, åsar, i ett ka-
meområde utgör ett värdefullt nyckelområde då 
de uppkommit vid den sista isdelarzonen under 
isavsmältningens slutskede.

Hykjeberg
Hykjeberget är ett av rikets mest representativa 
sydväxtberg. Det är främst de botaniska värdena 
som ligger till grund för att området avsätts som 
riksobjekt i den fysiska riksplaneringen, men 
även de geologiska och zoologiska värdena är 
mycket höga. Ytterligare ett värde är att områ-
det beskrivits och dokumenterats redan från 
början av 1700-talet.

Hållberg
Hållberg är av högsta värde tack vare de stora 
välhävdade och välutbildade hackslogarna samt 
den ovanligt levande djurhållningen med skogs-
bete. Det traditionella brukandet och den vackra 
landskapsbilden är andra aspekter som stär-
ker fäbodens skyddsvärde. Området utgör en 
representativ naturbetesmark med stort inslag 
av betad skog samt öppen hagmark och naturlig 
slåttermark med hackslått, allt med lång konti-
nuitet. Bitvis art- och individrika växtsamhällen 
med arter som fältgentiana, blåsuga, pillerstarr, 
vårfingerört, tvåblad, jungfru Marie nycklar och 
knagglestarr.

Karmoråsen
Området har högsta bevarandevärde, genom 
dess urskogstillstånd och storlek. Karmoråsen 
har mycket låg grad av kulturpåverkan och ge-
nomgående gamla bestånd med gott om torr-
träd och lågor. Urskogskaraktären medför stora 

botaniska och zoologiska värden. Exempelvis 
har flera värdefulla urskogslevande kryptoga-
mer påträffats.

Skogen består huvudsakligen av hedartad gles 
tallskog av urskogskaraktär. Granskog domine-
rar utefter Karmorbäcken samt i övriga fukti-
gare partier. Träden är genomgående mycket 
gamla, tallar upp mot 500 års ålder förekom-
mer, liksom granar över 400 år. Torrakor och 
lågor finns rikligt i området. Skogen är starkt 
påverkad av brand och bär spår efter ett flertal 
skogsbränder, den äldsta daterad till mitten 
av 1600-talet. Fältskiktet utgörs framförallt av 
skarptorr ristyp. Området är till största delen 
helt opåverkat av skogsbruk, endast enstaka 
äldre plockhuggningar har förekommit.

Hykjeberg. Foto: Tobbe Nilsson

Krakelandet
Enligt urskogsinventeringar utförda av Bråken-
hielm och Lundqvist, har området bedömts äga 
högsta bevarandevärde. Liknande urskogsartade 
områden, med våtfräken-ristyp i fältskiktet, är 
mycket sällsynta i regionen. Myrens väl utbilda-
de sträng-flarksystem är av hydrologiskt värde. 
Områdets rika flora och fauna är även värdefull.

Lisselåvallen
Vid Lisselåvallen lever ännu det gamla fäbod-
bruket. Här ges sällsynt goda möjligheter att 
studera den tydliga betespåverkan på omgi-
vande skogslandskap som en intensiv lösdrift 
medför. Ängsmarkerna är av stort botaniskt 
värde genom den långa kontinuiteten i betet 
och förekomsten av sällsynta och hotade arter. 
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Här hittar man bl.a. kattfot, dvärglummer och 
höstlåsbräken.

Långfjället-Juttulslätten-Nipfjället-Städjan
Detta vidsträckta område är ett utpostområde i 
södra fjällregionen med stora opåverkade parti-
er av urskogs- och vildmarkskaraktär. Djurlivet 
innehåller många fjäll- och skogsarter. Sällsynta 
och hotade djurarter förekommer såsom järv, 
utter och kungsörn.

plexet måste också betraktas som ett för länet 
ovanligt landskap.

Nipfjället. Foto: Nisse Schmidt

Juttulslätten och Städjan/Nipfjället utgör vär-
defulla blandmyrkomplex. I Städjan/Nipfjället 
finns topogent kärr och svagt välvd mosse av 
värde för den naturgeografiska regionen.

Med sin storslagna landskapsbild och lättill-
gänglighet är området ett nyckelområde för 
naturstudier och friluftsliv. Källsjöområdena är 
viktiga reproduktionsvatten för ädelfisk och har 
därför stor betydelse för fritidsfisket. I området 
finns många anordningar för det rörliga frilufts-
livet.

Långsjöblik
Långsjöblik har högsta urskogsvärde genom 
dess delar av helt orörd gammal tallskog, samt i 
övrigt endast måttligt påverkad skog. Områdets 
rikedom av spår efter skogsbränder höjer vär-
det. Urskogen äger troligen även stora värden ur 
flora- och faunasynpunkt.

Lövvasselkölen
Lövvasselkölen är ett mångformigt myrkomplex. 
Topogent kärr och sträng-flarkkärr kan nämnas 
bland ingående myrtyper. Delar av myrkom-

Myrar vid Sundbäcken
Våtmarkerna runt Sundbäcken bildar en kalkpå-
verkad skogs-myrmosaik innehållande topogena 
rikkärr. Området är av mycket stort botaniskt 
värde genom artrikedomen och förekomsten av 
sällsynta arter och biotoper. Det är en för regio-
nen ovanlig rikkärrstyp med sällsynta arter samt 
ovanlig kalktallskog. Myrarna har stora beva-
randevärden främst med tanke på utpostarter. 
Området är i våtmarksinventeringen värderat 
till klass I.

Rivsjövasslan
Rivsjövasslan är av stort representativt värde, i 
egenskap av en glacifluvialt eroderad bäckravin. 
Ravinen och dess system av vattenfall, utgör en 
mycket vacker och spännande miljö.

Rotälven-Rymman-Dyverdalen
Rotälven äger i form av en oreglerad älv stora 
ekologiska och hydrologiska värden. Områdets 
kanjonbildningar och vackra bergartsblott-
ningar är av stort värde, liksom de glacifluviala 
bildningarna. Landskapets storformer är unika 
för landet. Floran och faunan längs älven är 
värdefull med förekomst av den hotade uttern. I 
området ingår även flera urskogsartade partier. 
Älven är ett mycket värdefullt fiskevatten. Vild-
markskaraktären och de mäktiga kanjonerna 
och fallen är av stort värde för friluftslivet.

Rödberget-Storvarden
Rödberget är av högsta urskogsvärde genom 

Städjan. Foto: Nisse Schmidt
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skogens ålder och orördhet. Områdets bety-
dande storlek och förhållandevis rika flora och 
fauna stärker värdet, liksom dess variation och 
betydelse för landskapsbilden.

Storvarden har mycket höga naturvärden ge-
nom orördhet och avskildhet. Området består av 
kala varder, gles lågvuxen höjdlägesskog, stora 
myrar och mer växtlig skog i sluttningarna.

Skarsåsfjällen
Skarsåsfjällen är ett typiskt sydligt fjällskogs-
område, med stark brandprägel. Toppområdena 
(700-800 meter) utgörs av kalfjäll med torra 
rishedar. Sluttningar och dalbottnar täcks av 
torr tallskog med inslag av gran efter Stordals-
bäcken. Huvudparten av området består av 
starkt brandpåverkad tallskog i olika generatio-
ner. Jämfört med övriga liknande områden är 
det dock föga påverkat. Trombfällningen utgör 
en unik och särpräglad företeelse av nyckelbe-
tydelse för skogsentomologer. Med dess starkt 
brandpåverkade skog, med spår från upp till 8 
olika bränder är det ett lämpligt referensområde 
för skogsbrandforskning.

Storån
Ån är ekologiskt värdefull och äger både bota-
niska och zoologiska värden. Flera geologiska 
lokaler av värde förekommer.

Södra Trollegrav
I den djupa kanjonens botten står en gam-
mal, relativt orörd högörtgranskog av högsta 
urskogsvärde. Högre belägna delar hyser vär-
defulla, brandpåverkade tallskogar, som en-
dast måttligt berörts av skogsbruk. Området 
är av stort geologiskt värde som exempel på en 
kanjon. Området har genom granurskogen även 
stora botaniska och zoologiska värden, med 
flera relativt sällsynta arter. Värdet styrks yt-
terligare genom objektets storlek, variation samt 
dess vilda och storslagna natur.

Trolloken-Byggningaån
Området är av mycket stort botaniskt värde ge-
nom artrikedomen samt förekomsten av hotade 
arter. Den artrika sumpskogen är av stort repre-
sentativt värde och utgör en sårbar naturtyp.

Trollvasslan
Såsom utgörande ett av länets ytterst få för-
ökningsstabila områden för den i hela landet 
starkt hotade flodpärlmusslan är Trollvasslan 
mycket skyddsvärd.

Vedungsfjällen
Vedungsfjällområdet är genom sin storlek och 
orördhet av stort ekologiskt värde. Det geolo-
giska värdet består främst i områdets betydelse 
som nyckellokal för tolkningen av inlandsisens 
sista avsmältningsskede. Den stora arealen ur-
skog och fågelrika myrmarker äger stora zoolo-
giska och botaniska värden. Höga vetenskapliga 
värden är även knutna till det av skogsbruk 
opåverkade brandfältet. Myrarna på Vedungs-
fjället utgör ett myrkomplex som domineras av 
sluttande mossar. Även fukthedar, topogena 
kärr och mossar av nordlig typ förekommer.

Versjökomplexet
Versjökomplexet är ett myrkomplex samman-
satt av en mångfald av myrtyper. Bland ingåen-
de myrtyper kan nämnas: sumpskog, topogena 
kärr och mosse av nordlig typ. Området har 

Sovaldberg
Representativ naturbetesmark med stort inslag 
av betad skog och öppen hagmark och naturlig 
slåttermark med hackslått, och med lång konti-
nuitet.

Bitvis art- och individrika växtsamhällen med 
arter som fältgentiana, pillerstarr, låsbräken 
brudsporre, darrgräs, fjällgröe, lentåtel, och 
svartkämpar.

Foto: Nisse Schmidt
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botaniska och ornitologiska värden. Versjökom-
plexet är det mest representativa myrområdet 
på dalasandstensplatån och har i andra under-
sökningar fått mycket höga värden.

Åsen-Väsa
Representativt odlingslandskap vid Åsen-Väsa, 
med lång kontinuitet och med inslag av natur-
betesmark, samt inslag av äng med hackslått.

Här hålls naturlig gammal slåttermark öppen 
genom bete. Detta skapar delvis art- och indi-
vidrika växtsamhällen med arter som slåtter-
gubbe, tätört, slåtterblomma och fältgentiana. 
En mycket rik ängsflora indikerar lång kontinui-
tet, med för trakten sällsynta arter.

Öjsjön
Öjsjön utgör en av länets få stora oreglerade 
sjöar och är därmed av stort hydrologiskt värde.

Burusjön tillhör landskapets nordligaste, äldre 
fångstkultur av oklart ursprung och samman-
hang. Området ingår i ett naturreservat och är 
mycket besökt av turister.

Dysberg
Fornlämningsmiljö med koncentration av välbe-
varade blästerugnar från historisk tid.

Ugnarna är belägna i myrrik moränmark. 
Miljön ger exempel på sentida hantering av en 
länge nyttjad teknik. Platserna är lättillgängliga 
från väg.

Fulufjäll
Fornlämningsmiljö, unik gravmiljö från järnål-
dern i fjällterräng.

Fyra stensättningar med märkligt läge i särpräg-
lad naturmiljö nära Njupeskärs vattenfall.

Granusjön
Fornlämningsmiljö, lämningar från historisk 
tid med representativa och goda exempel på 
lågteknisk järnframställning, ofta kallade bon-
deblästor. Lämningarna består av vattendrivna 
blästor med ugnar, slaggvarp, hjulhus, dammar 
och dammvallar.

Idresjön
Fornlämningsmiljö med koncentrationer av 
välbevarade boplatser av stenålderskaraktär.

Boplatserna är lokaliserade utmed den lång-
smala sjöns många sandiga uddar och vikar. 
Två stensättningar från järnåldern. Norröver i 
skogen finns en fångstgrop och en blästerugn 
med slaggvarp.

Nipvallen
Fäbodmiljö, Dalarnas högst belägna, med öppna 
täkter och samlad bebyggelse.

Ett välbevarat byggnadsbestånd med åtta bostu-
gor och 17 ekonomibyggnader, öppna täkter och 
omslutande gärdesgårdar. En av byggnaderna är 
ett eldhus.

Kulturmiljövården
Inom kommunen finns elva områden av riks-
intresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 
§ MB. Underlaget till nedanstående texter är 
hämtat från länsstyrelsen och är reviderade se-
nast år 1999 och 2001, varför förhållandena kan 
se något annorlunda ut i dag.

Burusjön
Fornlämningsmiljö med boplatser av stenål-
derskaraktär.

Mindre fångstmiljö i fjällområdet utmed östra 
stranden av en högt belägen långsmal sjö. Två 
gravar från järnåldern.

Foto: Karin Ardefelt
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Nya Porfyrverket
Märklig industrimiljö, Sveriges mest kända por-
fyrsliperi med välbevarad maskinell utrustning 
från 1800-talet som illustrerar det industriella 
utnyttjandet av vattenkraften.

Nybolets fäbodar
Fäbodmiljö med tät bebyggelse i två husklungor 
som tillhör skilda socknar, med flera bevarade 
gårdsinteriörer med stuga och ekonomibyggna-
der som sammanbyggda längor, öppna vallar 
och stora odlingsrösen samt fäbodristningar.

Särnasjön
Fornlämningsmiljö, Särnasjön med den närlig-
gande Hedarfjorden är en av de rikaste lokaler-
na med lämningar från den norrländska fångst-
kulturens södra del.

Åsmyrens fäbodar
Fäbodmiljö med tre ursprungliga fäbodar, re-
presentativ för Dalarnas mindre miljöer av detta 
slag.

Ädbodarna
Fäbodmiljö, en av landskapets äldsta och mest 
representativa.

Fäbod med hävdad vall och huvudparten av den 
grå, ofärgade timmerbebyggelsen, ca 30 bygg-
nader, samlad på en liten ås. ”Äd” betecknar i 
älvdalsmålet en höjd eller förhöjning i skogster-
rängen, vanligen med mager, stenbunden mark.

Friluftslivet
Inom kommunen finns 13 områden av riksin-
tresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.

Anjosvarden-Norra Mora Vildmark
Riksintresset omfattar ett omfattande vild-
marksområde som saknar fast bebyggelse och 
endast i begränsad omfattning hyser fritidshus, 
främst i form av fäbodstugor eller enkla jaktstu-
gor. Omfattningen medger unika möjligheter 
till vistelse i ostörd och av modernt skogsbruk 
opåverkad natur. En längre vandringsled, 
Romboleden, löper genom området och passe-
rar de lokala sevärdheterna Balserjungfrun och 
Korskällan.

Jakt. Foto: Tobbe Nilsson

Genom området löper den välfrekventerade sko-
terleden från Orsa mot Lillhärdal och Sveg, men 
för övrigt är skotertrafiken reglerad.

Fjätälven
Fjätälven utgör ett mycket vackert inslag i 
förfjällslandskapet upp mot Härjedalsgränsen. 
Flera byar och gårdar ligger längs älven, och på 
många ställen syns spår av den förr så viktiga 
älvängsslåttermarken. Genom ett särskilt pro-
jekt har många ängslador rustats upp och utgör 
i dag värdefulla kulturmonument som minner 
om slåtterepoken.

Fjätfallen är ett välbesökt fallområde med goda 
fiskeförutsättningar samt storslagen natur och 
iordningställda rastmöjligheter. Genom sin 
naturskönhet i ett vildmarksområde och goda 
fiskeförutsättningar är Fjätälven viktig för det 
rörliga friluftslivet och har ett stort skyddsvärde.

Fulufjället-Drevfjället
Området Fulufjället-Drevfjället har tack vare 
sin storlek och orördhet mycket goda förutsätt-
ningar för ett högkvalitativt, vildmarksinriktat 
friluftsliv med t.ex. vandringar och turskidåk-
ning. Ett väl utbyggt system av vandringsleder 
finns samt även rast- och övernattningsstugor. 
De fina fiskevattnen är flitigt utnyttjade av 
sportfiskare, liksom skogarna och fjällhedarna 
av jägare. Vintertid är skoterlederna mycket 
populära.

Fuluälven
I egenskap av oexploaterad, naturskön älv 
attraherar Fuluälven breda turistskaror. Vand-
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ringsleder från Fulufjället når ned till älven där 
raststugor finns. Vid Mörkret finns vandrarhem, 
stugby och den närbelägna nationalparken. 
Fuluälven nås lätt från bilväg såväl öster som 
väster om älven.

liksom skogarna och fjällhedarna av jägare. 
Vintertid är skoterlederna mycket populära. I 
anslutning till området finns skidbackar.

Storån
Genom sin naturskönhet, fiskrikedom, lättill-
gänglighet och närhet till anslutande vildmarks-
områden är Storån viktig för det rörliga frilufts-
livet och har ett stort skyddsvärde.

Städjan-Nipfjället
Städjan med dess anslående topp är ett av 
Dalarnas mer kända och välbesökta besöksmål. 
Området genomkorsas av välfrekventerade 
sommar- och vinterleder med flera raststugor. 
Skoteråkning är endast tillåten på Hemmeråsen 
och längs vägen upp mot Harundsjön. Mycket 
stor boendekapacitet finns i anläggningar intill 
området, främst vid Idrefjäll och Fjätervålen. 
Lättillgängligheten och närheten till Idre gör 
Städjan-Nipfjället till ett av länets mest välbe-
sökta vintersemesterområden.

Utförsåkning. Foto: Nisse Schmidt

Fiske. Foto: Tobbe Nilsson

Grövlan
Grövlan utgör ett mycket vackert inslag i land-
skapet mellan Idre och Grövelsjön. Vattendra-
get, vildmarksprägeln och de goda fiskeförut-
sättningarna gör att Grövlan är viktig för det 
rörliga friluftslivet och har ett stort skyddsvärde. 
Vattendraget är dessutom lättillgängligt tack 
vare att det vanligtvis rinner i omedelbar närhet 
till landsväg.

Fisket i Grövlan är relativt gott med bestånd av 
öring, röding, harr, gädda och abborre. Ån är ett 
mycket omtyckt strömfiskevatten.

Hykjeberg
Hykjeberget är sedan länge ett känt turistmål, 
men även omtyckt för utflykter från närbelägna 
byar och orter. Sommartid är berget mycket 
välbesökt och vintertid letar sig många till ut-
sikten tack vare en skoterled. Här finns också en 
rymlig slogbod.

Långfjället med Töfsingdalens nationalpark
Långfjället har tack vare sin storlek och orörd-
het mycket goda förutsättningar för ett högkva-
litativt, vildmarksinriktat friluftsliv med t.ex. 
vandringar, kanotfärder och turskidåkning. Ett 
väl utbyggt system av vandringsleder finns samt 
även rast- och övernattningsstugor. De fina 
fiskevattnen är flitigt utnyttjade av sportfiskare, 

Möjligheter till kortfiske finns i de flesta sjöar 
och vattendrag.

Vasaloppsspåret
Vasaloppspårets värde ligger dels i det oerhört 
höga nyttjandet under vasaloppsveckan i mars, 
men för icke tävlingsmässigt friluftsliv främst i 
det flitiga nyttjandet av spårområdet för träning, 
vandring och cykling under övriga delar av året. 
Sommarverksamheten har ökat starkt under 
senare år. Sammantaget finns ett tjugotal olika 
lopp inom disciplinerna cykling, löpning och 
längdskidåkning som årligen lockar nästan 100 
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000 anmälda deltagare. De naturgivna förut-
sättningarna är mycket goda med skogs- och 
myrlandskap i omväxling med vacker kultur-
mark. Området är synnerligen lättillgängligt 
från vägar och huvudorter, och möjligheterna 
till övernattning är mycket goda.

Vedungsfjällen
Vedungsfjällen har en i mindre grad utveck-
lad infrastruktur för det rörliga friluftslivet, 
både inom området och i dess närhet, jämfört 
med de mer namnkunniga turistfjällen i norra 
Dalarna. Ett välutbyggt nät med skoterleder 
förbinder främst Storfjäten med Lofsdalen, men 
även andra byar och fäbodar på ömse sidor om 
landskapsgränsen. Här finns även sommar- och 
vinterleder för det icke-motoriserade frilufts-
livet. Vid Morvallen finns en rustad övernatt-
ningsstuga. Stugor att hyra finns i begränsad 
utsträckning vid Storfjäten.

markscamping. Dessa är mycket uppskattade, 
framförallt av utländska turister som enkelt och 
tillgängligt kan ta del av storslagna natur- och 
friluftslivsupplevelser.

Brattströmmen utgör en relativt enkel men po-
pulär forssträcka för forspaddlare.

Österdalälven mellan Kyrkbyn och Åsen-Rotälven
De utpekade strömsträckorna i Österdalälven 
ligger relativt nära Älvdalens tätort och utgör de 
längsta kvarvarade, sammanhängande ström- 
och forsmiljöerna i älven. Strömfisket efter harr 
och öring är bland det bästa som Österdalälven 
kan erbjuda. Som helhet äger denna älvsträcka 
stora värden för det rörliga friluftslivet då den 
även ansluter till andra riksintressanta områ-
den.

Rotälvens vattensystem utgör ett närliggande 
och mycket gott komplement till fiskesträckorna 
i Österdalälven. Före Österdalälvens reglering 
var Rotälven lekområde för Siljansöringen. I 
dag är det goda stationära stammar av öring 
och harr som lockar sportfiskare, framförallt till 
älvens övre partier.

Som helhet erbjuder området mycket omväx-
lande möjligheter till friluftsliv med goda möj-
ligheter till bekvämt boende i Älvdalens tätort 
eller camping längs älvsträckorna.

Värdefulla ämnen eller material
Inom kommunen finns fyra områden av riksin-
tresse för värdefulla ämnen eller material enligt 
3 kap. 7 § MB.

Mjågen
Vid Mjågen strax söder om Älvdalens tätort har 
SGU pekat ut förekomsten av Porfyr. I detta fall 
ses Porfyren som ett vägmaterial av hög kvalitet. 
Fyndigheten är inte detaljavgränsad men detta 
kan ske vid behov.

Mångsbodarna, Billingsåsen och Vanfjället (Lövnäs)
Vid Mångsbodarna, Billingsåsen och Vanfjället 
finns tre detaljavgränsade fyndigheter av Älv-
dalskvartsit (Dalasandsten). Den röda Älvdals-

Längdskidåkning. Foto: Nisse Schmidt

I övrigt ligger områdets värde just i frånvaro av 
anläggningar, vilket ger turister möjligheten att 
ännu uppleva ostörd vildmark inom länet.

Österdalälven från Kringelfjorden till Idre
Sjö- och älvsträckan mellan Idre och Hedar-
fjorden är attraktiv för friluftslivet ur flera 
aspekter. Landskapsbilden är tilltalande med 
många vackra vyer från riksväg 70, bland annat 
vid Brattströmmen. Fisket är av god standard, 
särskilt i strömpartierna.

Längs stränderna har Älvdalens kommun iord-
ningställt flera lägerplatser för tillfällig vild-
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kvartsiten används som bl.a. byggnads- och 
monumentsten. Områdena bedöms viktiga ur 
försörjningssynpunkt och av vikt för stenindu-
strin från en nationell utgångspunkt.

Anläggningar för energiproduktion
Inom kommunen finns fyra områden av riks-
intresse för anläggningar för energiproduktion 
enligt 3 kap. 8 § MB, samtliga för vindbruk.

Vindbruk
Fyra områden av riksintresse för vindbruk ligger 
inom Älvdalens kommun, varav två av dessa 
endast i begränsad utsträckning ligger inom 
Älvdalens kommun. Totalt inom hela riksintres-
seområdena finns knappt 150 verk, vilka årligen 
producerar mellan 820 och 1450 GWh.

viktig förbindelselänk för turisttrafik till fjällen i 
norra Dalarna.

Totalförsvaret
Inom kommunen finns två områden av riksin-
tresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. 

Vägskylt längs med riksväg 70. Foto: Tobbe Nilsson

Vindkraftverk. Foto: Tobbe Nilsson

Härutöver finns anläggningar, utspridda över 
landets yta, av riksintresse för totalförsvaret 
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet 
och som kan påverkas av höga objekt. Med an-
ledning härav utgör hela landets yta influensom-
råde för höga objekt, objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre än 
45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Älvdalens skjutfält
Älvdalens skjutfält beläget cirka 30 km norr om 
Älvdalens kyrkby i Älvdalens kommun. Fältet 
gränsar i norr till Härjedalens kommun och i 
öster till Mora kommun. I Älvdalens kommun 
omfattar riksintresset Älvdalens skjutfältet samt 
ett influensområde för buller eller andra risker 
kopplade till skjutfältet. Områdena måste vara 
fria från höga objekt och utgör samrådsom-
råden, dvs. ett område där samråd måste ske 
med Försvarsmakten i samband med plan- och 
lovärenden.

Värmland upp till Älvdalen
Området utgör ett låginflygningsområde som 
omfattar Värmland upp till Älvdalen. Området 
kännetecknas främst av att vara mycket glesbe-
folkat, vilket medför stora ytor för manövrering 
och kvantitativa samövningar. Det som är speci-
fikt med detta område är, förutom närheten till i 
stort sett de flesta av flygförbanden, kopplingen 

Anläggningar för kommunikationer
Inom kommunen finns ett område av riksintres-
se för anläggningar för kommunikationer enligt 
3 kap. 8 § MB.

Riksväg 70
Väg 70 ingår till största delen i det nationella 
stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna 
i det nationella stamvägnätet är av särskild na-
tionell betydelse. Undantaget är sträckan Mora-
Idre, som är av särskild betydelse för regional 
eller interregional trafik. Väg 70 är även en 
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till Älvdalens skjutfält som medger möjligheten 
till samkoordinerade övningar med verksamhet 
på marken inne på fältet. Dessa övningar sker 
med ett flertal markförband vars förmågor del-
vis är uppbyggda på flygunderstöd i olika former 
såsom transportflyg, helikopter och stridsflyg.

Lågflygningsområdet brukas av förband som är 
baserade inom andra områden av riksintresse 
för totalförsvaret. Åtgärder som inskränker möj-
ligheten att nyttja lågflygningsområdet påverkar 
därför förmågan för Såtenäs flottiljflygplats, 
Skaraborgs flygflottilj, Luleå/Kallax flottiljflyg-
plats, Norrbottens flygflottilj, Malmens flottilj-
flygplats, Försvarsmaktens Helikopterflottilj, 
Uppsala övningsflygplats och Luftstridsskolan 
att lösa de uppgifter som ligger till grund för 
deras utpekanden.

Området utgör även ett område med särskilda 
behov av hinderfrihet. Inom sådana områden 
kan objekt högre än 20 meter medföra påtaglig 
skada på verksamheten som bedrivs där.

Rörliga friluftslivet
Inom kommunen finns ett område av riksin-
tresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 
§ MB.

Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset
Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset är 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns i området i sin helhet av riksintresse. Inom 
området ska turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beak-
tas vid bedömningen av tillåtligheten av exploa-
teringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Obrutet fjäll
Inom kommunen finns ett fjällområde av riksin-
tresse enligt 4 kap. 5 § MB.

Långfjället-Rogen
Långfjället-Rogen är med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i området i sin hel-
het av riksintresse. Inom fjällområdet får bebyg-
gelse och anläggningar komma till stånd endast 
om det behövs för rennäringen, den bofasta 
befolkningen, den vetenskapliga forskningen el-
ler det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom 
området får vidtas endast om det kan ske utan 
att områdets karaktär påverkas.

Vattendrag
Inom kommunen finns två vattendrag av riksin-
tresse enligt 4 kap. 6 § MB.

Dalälven
Dalälven är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området i sin helhet 
av riksintresse. I Dalälven samt dess käll- och 
biflöden med tillhörande älvsträckor får inte 
vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenö-
verledning för kraftändamål utföras.

Inom Älvdalens kommun berör detta biflöden 
till Västerdalälven uppströms Hummelforsen 
och Österdalälven med biflöden uppströms 
Trängslet.

Njupeskär. Foto: Nisse SchmidtRennäring. Foto: Nisse Schmidt
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Natura 2000-områden
Inom kommunen finns 51 Natura 2000-områ-
den. Områdena är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena i sin helhet 
av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Drevfjällen, 
Fulufjället, Långfjället-Städjan-Nipfjället samt 
Vedungsfjällen omfattas av både habitat- och 
fågeldirektivet, medan övriga Natura 2000-om-
råden endast omfattas av habitatdirektivet.

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

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

Utomhusluft
För utomhusluft finns MKN vad gäller kväve-
dioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. När det gäller utom-
husluft brukar det vara minst skillnad mellan 
normer och uppmätta halter av luftföroreningar, 
i kommuner lik Älvdalen, för partiklar, bensen 
och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast 
normerna för partiklar och bensen och i andra 
hand för kvävedioxid.

I Älvdalens tätort har Dalarnas luftvårdsför-
bund genomfört mätningar av halterna kväve-
dioxid och bensen ett antal veckor under vint-
rarna 2002-2003, 2005-2006 samt 2009-2010. 
Mätningarna visar dels att halterna varierar 
mellan olika veckor och dels att föroreningshal-
terna generellt sätt minskar. Under vintrarna 
2005-2006 och 2009-2010 har inga av de mätta 
föroreningarna överskridit halterna för MKN. 

Vintern 2002-2003 överskreds MKN för bensen 
vid två mättillfällen.

Några mätningar av partikelhalten i luften har 
inte genomförts. För partikelhalten har trafik-
mängden stor betydelse. Den enskilt mest ef-
fektiva åtgärden för att reducera halten partiklar 
bör, enligt olika försök, vara att minska dubb-
däcksanvändningen.

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

Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, 
såsom de i dag är formulerade, gäller egentligen 
bara skyldigheten att kartlägga och upprätta 
åtgärdsprogram för kommuner med fler än 100 
000 invånare.

Vattenförvaltning
Inom ramen för det s.k. vattendirektivet be-
handlas alla yt- och grundvatten. Inom vat-
tenförvaltningen har en klassning av alla sjöars 
och vattendrags ekologiska samt kemiska status 
gjorts och miljökvalitetsnormer har antagits. Vi-
dare har en klassning gjorts och miljökvalitets-
normer antagits för alla grundvattens kemiska 
och kvantitativa status.

För varje förvaltningscykel fastställs miljökvali-
tetsnormer som anger den status som ska upp-
nås i slutet av förvaltningscykeln. Utgångspunk-
ten är att alla vattenförekomster ska uppnå god 
status och att statusen inte får försämras till år 
2021, då nuvarande förvaltningscykel avslutas.

Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag 
överlag måttlig till god ekologisk status, men 
några enstaka sjöar och vattendrag uppnår i 
dagsläget otillfredställande ekologisk status. Vi-
dare uppnår Tangsjöarna dålig ekologisk status.

Vad gäller den kemiska statusen uppnår inga 
sjöar eller vattendrag i kommunen god kemisk 
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status. Detta beror på gränsvärde för kvicksil-
ver, vilket i nuläget överskrids i alla ytvattenfö-
rekomster i landet.

Den kemiska och kvantitativa statusen är god i 
samtliga grundvattenförekomster i kommunen.

Bostäder
Bostadsmarknaden i Älvdalens kommun har 
under många år påverkats av en befolknings-
minskning. Trots detta är det en brist på bo-
städer i den södra delen av kommunen. Även i 
den norra delen av kommunen finns behov av 
bostäder.

Trycket på bostadsmarknaden har ökat markant 
de senaste fem till tio åren. Framförallt är det 
en stor efterfrågan i kommunens södra delar 
avseende friliggande enbostadshus. Här råder 
även stor efterfrågan på mindre lägenheter, 
främst i centralorten Älvdalen. De som efterfrå-
gar mindre lägenheter är dels yngre som söker 
ett eget boende och dels äldre som önskar lämna 
sina villor för ett mer bekvämt boende.

Bostadsbestånd
Det kommunala bostadsbolaget har knappt 400 
lägenheter i sitt bestånd. Ungefär två tredjedelar 
av dessa finns i Älvdalen och resterande tredje-
del finns jämnt fördelad mellan Särna och Idre.

För närvarande har det kommunala bostads-
bolaget i stort sett inga lediga lägenheter inom 
kommunen.

Majoriteten av bostadsbebyggelsen i Älvdalens 
kommun finns i centralorten Älvdalen med när-
liggande byar såsom Evertsberg, Blyberg, Åsen 
m.fl. Därutöver återfinns bostadsbebyggelse 
främst i de två tätorterna Idre och Särna. Trak-
terna kring Idre och Särna utmärker sig genom 
att omkring 40 procent av bostadsbebyggelsen 
består av fritidshus. I dessa orter finns också ett 
stort antal småhus i förhållande till folkmäng-
den, vilket kan tyda på att många av dessa står 
öde eller används som fritidshus.

Idre tätort är en typisk fjällby med bra service 
koncentrerad intill riksväg 70. Byn präglas av 

många turister, både på sommaren och vin-
tern. Centrumbebyggelsen är något tätare än i 
ett traditionellt svenskt landsortssamhälle och 
utbudet av kommersiell service är förhållande-
vis stort. I Idre finns ca 1800 småhus och 1300 
fritidshus. Antalet lägenheter i flerbostadshus 
uppgår till ca 110 stycken varav det kommunala 
fastighetsbolaget äger 63 stycken.

Särna är en ort av något lugnare karaktär, en 
ort på landsbygden med riksvägen som en aorta 
rakt igenom. De centrala delarna av Särna inne-
håller affärer, bensinstation, hyreshus, villor 
och gårdar. I Särna finns ca 1450 småhus och 
1050 fritidshus. Här uppgår antalet lägenheter i 
flerbostadshus till ca 70 stycken, varav det kom-
munala fastighetsbolaget äger 65 stycken.

Särna tätort. Foto: Nisse Schmidt

Älvdalen är kommunens centralort. Utmed 
huvudgatan riksväg 70 återfinns ett stort utbud 
av kommersiell service, hyreshus och villor. De 
centrala delarna av Älvdalen präglas av närings-
livet och av villabebyggelse. I ytterområdena 
återfinns byar med gårdsmiljöer och inslag av 
jordbruksmark. I Älvdalen finns ca 2650 små-
hus och 850 fritidshus. Antalet lägenheter i 
flerbostadshus är ca 300 varav det kommunala 
bostadsföretaget äger 241 stycken.

Kommunen erbjuder också olika former av 
boenden för äldre som inte kan bo själva så som 
särskilt boende, korttidsboende och trygghets-
boende.

Särskilt boende i Älvdalen finns på Tallbacken 
som har 38 lägenheter och på Furuvägen som 
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har 30 särskilda boendelägenheter med inrikt-
ning demensomvårdnad. I Särna finns särskilt 
boende på Särna äldreboende med 21 lägenhe-
ter varav elva med inriktning demensomvård-
nad medan det i Idre finns särskilt boende på 
Solängsgården med åtta lägenheter med demen-
sinriktning.

Korttidsplatser i Älvdalen finns på Tallbacken 
med sex platser och i Särna finns två platser på 
Särna äldreboende.

Vad gäller trygghetsboende så finns det 14 
trygghetslägenheter på Tallbacken, sju på Särna 
äldreboende och 20 på Solängsgården i Idre.

Planlagda områden
I kommunen finns en god planberedskap för 
bostäder. Inom planlagda områden beräknas 
ca 1600 bostäder (både fritidshus och åretrunt-
bostäder) kunna uppföras. De flesta av de lediga 
tomterna, framförallt i Idreområdet, är fjällnära 
tomter ämnade för fritidshusbebyggelse.

Av drygt 1200 lediga tomter i Idreområdet åter-
finns ca 30 i Idre tätort. Övriga är naturnära och 
framförallt avsedda för fritidshusbebyggelse. I 
Särna finns knappt 200 lediga tomter varav 12 
ligger i tätorten. I södra delen av kommunen 
finns ca 150 lediga tomter. 35 av dessa ligger i 
Älvdalens tätort.

Vad gäller möjligheten att uppföra flerbostads-
hus så finns det i Idre tätort ett planlagt om-
råde med en byggrätt på ca 2500 kvadratmeter 
byggnadsyta i två våningar. I Älvdalens tätort 
finns två planlagda områden med byggrätter på 
550 respektive 1500 kvadratmeter byggnadsyta, 
båda i två våningar.

Bostadsbehov
Kommunen anser att det är ett underskott på 
bostäder i kommunens södra del och då främst 
i Älvdalens tätort. Vidare finns ett behov även i 
den norra delen av kommunen.

Efterfrågan på villatomter är liten och antalet le-
diga byggrätter inom planlagda områden anses i 
dag som tillräcklig. Däremot saknas tillgänglig-

hetsanpassade lägenheter för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Vidare finns det, 
främst i Älvdalens tätort, ett stort behov av bo-
städer för nyanlända och asylsökande.

Älvdalens kommun står inför en befolkning som 
blir allt äldre och antalet personer som kommer 
att vara i behov av vård och omsorg kommer att 
öka. 

Hur det framtida behovet av särskilda boen-
deplatser kommer att se ut påverkas av flera 
faktorer såsom t.ex. möjlighet till hemtjänst 
och tillgång till andra boendeformer som bland 
annat seniorboenden. Kommunen ser också en 
ökad inflyttning av pensionärer med kommande 
vårdbehov till fritidshus i norra kommundelen. 
Då hemtjänst innebär många och långa resor 
kan särskilt boende eller trygghetsboende vara 
mer kostnadseffektiva boendeformer. Det kom-
mer då att krävas öka tillgång till dessa boende-
former.

Kommunen har ett stort ansvar att det finns 
lämpliga bostäder för äldre och det har högsta 
prioritet att en bostadsförsörjningsplan utarbe-
tas.

Näringsliv och service
Stora arbetsgivare i kommunen finns inom 
turism, tillverknings- och trävaruindustri samt 
tjänste- och byggsektorn.

I slutet av år 2016 fanns i Älvdalens kommun 2 
108 privatanställda och 924 offentliganställda. 
Den största privata arbetsgivaren är stiftelsen 
Idre Fjäll.

Del av Märbäcks industriområde. Foto: företaget 
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Älvdalens tätort är kommunens huvudsakliga 
centrum både vad gäller offentlig och kommer-
siell service. I den norra delen av kommunen 
utgör även Särna och Idre tätorter viktiga servi-
cecentrum.

Näringsliv
Industrin i Älvdalens kommun har haft en för-
hållandevis god tillväxt de senaste åren. Många 
företag har anknytning till skogsindustrin, samt 
till den omfattande turism som framförallt finns 
i kommunens norra delar. Några större företag 
inom skogs-, trävaru- och tillverkningsindustrin 
är till exempel Blybergssågen, Rindi, iCell och 
Pressmaster. I kommunen finns även ett klus-
ter kring trä och träbyggande med företag som 
3-Vision, Byggmäster, Älvdalsbygg, Klittenhus 
m.fl.

Turism
Älvdalens kommuns näringsliv utmärks av en 
stor turismsektor. År 2016 omsatte besöksnä-
ringen i kommunen nära en miljard kronor.

En stor del av turismen utgörs av den turism 
som genereras av verksamheterna kring Idre 
Fjäll. Från att huvudsakligen varit inriktad på 
vinterturism finns nu en helårsturism med besö-
kare året om. Idre Fjäll kan ses som en motor 
för turismen i hela kommunen.

Strax väster om Idre Fjäll växer nu ett nytt om-
råde fram, Idre Himmelfjäll, som så småningom 
kommer att bli ett komplement till Idre Fjäll, 
med såväl skidåkning som boende och service.

Fjätervålen är ytterligare en anläggning med hu-
vudinriktning utförsåkning. I anslutning till an-
läggningen finns boenden, främst i privat regi. 
Även på Fjätervålen finns i dag långt gångna 
planer på att bygga ut anläggningen med bland 
annat hotell.

I Grövelsjöfjällen har turismen delvis en annan 
profil med inriktning mot fjällvandring, fiske, 
kultur med bl.a. samiskt inslag och längdskidåk-
ning. Här finns Grövelsjöfjällens turistförening 
som samlar företag, stugägare och privatperso-
ner i syfte att utveckla området till ett än mer 
attraktivt besöksmål.

Kring Fulufjällets nationalpark finns en besöks-
näring främst inriktad på ekoturism. I natio-
nalparken finns bl.a. Sveriges högsta vattenfall 
Njupeskärs vattenfall och världens äldsta träd, 
en 9 560 år gammal gran. I området finns ett 
flertal leder samt ett Naturum. Företagen runt 
Fulufjället samarbetar genom den ekonomiska 
föreningen Fulufjällsringen.

Skoterturism är en framväxande näring som 
märks tydligast i de två byarna Gördalen och 
Drevdagen. Skoterleder i Älvdalens kommun 
drivs och utvecklas bl.a. genom den ekonomiska 
föreningen Snöskoterområde norra Dalarna 
(SOND).

Pistmaskin på Idre fjäll. Foto: Nisse Schmidt

Old Tjikko. Foto: Sebastian Kirppu
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Vidare finns goda förutsättningar för hund-
spannskörning och verksamheter med koppling 
till detta finns vid de större besöksmålen i norra 
delen av kommunen. Även fisketurism är stor 
inom kommunen.

Det finns även en turism som till stora delar 
är kopplad till olika evenemang. Av dessa kan 
nämnas Vasaloppet, som till största delen går 
genom Älvdalens kommun, Älvdalens musik- 
och motorfestival, Särna festvecka, Fjällfesti-
valen i Idre, Älvdalens bygdevecka m.fl. Dessa 
evenemang drivs till stor del av ideella krafter.

Sist men inte minst bidrar även kända namn, 
som Prinsessan Sofia, dansbandet Lars-Kristerz 
och sångerskan Lena Willemark, till att göra 
kommunen känd och locka besökare.

Offentlig service
Skolor och förskolor finns i dag i de tre tätorter-
na Älvdalen, Särna och Idre. I Älvdalen och Idre 
tätorter bedrivs undervisning i årskurs F-9 och i 
Särna tätort årskurs F-5. En ny skola för årskurs 
F-9 är nyligen uppförd i Älvdalens tätort.

Högre utbildning erbjuds vid Älvdalens Utbild-
ningscentrum. Här finns flera yrkesinriktade 
gymnasieprogram och även yrkeshögskole-
utbildningar med koppling till det lokala nä-
ringslivet. De ungdomar som vill gå teoretiska 
gymnasieutbildningar är hänvisade till andra 
kommuner, främst Mora. Närmaste högskola 
är Högskolan Dalarna med campus i Falun och 
Borlänge.

Vårdcentral i landstingets regi finns i både Älv-
dalen och Särna tätorter. Vintertid finns även en 
filial på Idre Fjäll. Närmaste akutsjukhus finns i 
Mora och förlossning i Falun.

Kommunen driver särskilda boenden i tätorter-
na Älvdalen, Särna och Idre, totalt 84 lägenhe-
ter. Med en åldrande befolkning finns det behov 
av att utveckla dessa i framtiden. I ett kortare 
perspektiv finns behov av fler trygghetsboenden 
än dagens 57 lägenheter. Kommunen bedriver 
även vård i hemmet.

Kommersiell service
I kommunens tre tätorter Älvdalen, Särna och 
Idre finns butiker för bas- och dagligvaruhan-
del. Dessa orter har även drivmedelsförsäljning. 
Sällanköpsvaror finns främst i Älvdalens tätort 
men t.ex. byggvaror finns även i Idre tätort. Säl-
lanköpshandeln är starkt utsatt för konkurrens 
från näthandeln.

Turismen gör att det finns ett underlag för min-
dre butiker även utanför tätorterna.

Planlagda områden
Inom kommunen finns planlagda områden för 
industriändamål i Älvdalen och i Idre tätorter. I 
Älvdalens tätort finns ca 3,4 hektar ledig mark 
och i Idre tätort ca 6,0 hektar.

I Särna äger kommunen ett större markområde 
i anslutning till befintligt industriområde, men 
detta område är ännu inte planlagt för industri-
ändamål.

Areella näringar
Jordbruk
Jordbruket har främst varit koncentrerat till 
området kring Österdalälven i södra delen av 
kommunen. I dag bidrar jordbruket framförallt 
med öppna landskap längs dalgången och ett 
visst upprätthållande av fäbodkulturen. I viss 
mån bidrar det även till livsmedelsförsörjning-
en.

Jordbruket har stor betydelse för det öppna 
landskapet och kulturmiljöerna som finns inom 
kommunen, vilka är till nytta både för turismen 
och kommunens invånare.

Besparingsskogarna stödjer jordbrukarna ge-
nom bidrag som stimulerar till aktivt brukande 
och djurhållning.

Skogsbruk
Inom kommunen finns stora skogar och skogs-
bruket är en viktig näring. Historiskt bidrog 
skogen till många arbetstillfällen. I dag är skogs-
bruket mekaniserat, men det ger fortfarande en 
del arbetstillfällen både direkt och indirekt.
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exempelvis vara vägar, järnvägar, gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik.

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

Kommunens viktigaste väg är riksväg 70 som 
leder från Enköping till den norska gränsen 
vid Flötningen, 37 km väster om Idre tätort. 
Vid riksgränsen byter vägen namn till fylkesvei 
218. Riksväg 70 är en viktig transportled genom 
kommunen då den sammanlänkar kommunens 
tre största tätorter Älvdalen, Särna och Idre. 
Vägen är även en viktig koppling söderut för 
transporter och turisttrafik samt för pendling 
till studier och arbete. Riksväg 70 är hårt trafi-
kerad av både turisttrafik och tung trafik. Bitvis 
är standarden på vägen dålig och de oskyddade 
trafikanterna mycket utsatta.

Övriga vägar av större betydelse i kommunen är 
länsväg 1024 från Älvdalen västerut mot Sälen, 
länsväg 311 från Särna mot Sälen och väg 1061 
från Särna österut mot Sveg. Dessa vägar utgör, 
tillsammans med järnvägen, kommunens ”livs-
nerver” mot omgivande trakter.

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

I dagsläget finns en viss utbyggd laddningsin-
frastruktur för elfordon, såsom laddstationer 
eller laddstolpar, inom kommunen. Detta bland 
annat vid Idre Fjäll.

Vidare har Älvdalens kommun blivit beviljade 
klimatinvesteringsstöd av Naturvårdsverket för 
uppförande av tre publika samt fyra icke-publi-
ka laddningsstationer. Möjlighet till tankning av 
E85 finns i dag bara i Särna tätort.

Skogen består mestadels av barrskog och präg-
las i stora delar av närheten till fjällen. Skogen 
ägs och brukas av privatpersoner, kyrkan samt 
skogsbolag.

Besparingsskogarna är unika och dess bildande 
är tätt sammankopplad med utvecklingen av 
det moderna Älvdalen. Anledningen till bildan-
det var att befolkningen levde under mycket 
svåra förhållanden under slutet av 1800-talet. I 
samband med storskiftet skapades möjligheten 
att få till stånd gemensamt ägda skogar, bespa-
ringsskogar, där alla fick del av avkastningen.

Avkastningen skulle i första hand täcka kost-
nader för att förvalta och bevaka skogen. Dess-
utom skulle avkastningen användas för att på 
olika sätt utveckla bygden och underlätta för 
befolkningen. Än i dag används besparingssko-
garnas avkastning till olika utvecklingsprojekt 
runt om i kommunen.

Rennäring
Renskötseln, som är ett utpekat riksintresse, 
är en utkomst för ett antal renägande familjer 
i Idre Nya Sameby. Det finns även flera före-
tag som förädlar produkter som kommer från 
rennäringen. Renarnas tillgång till betesmark 
och möjligheten att kunna röra sig mellan olika 
betesmarker är en förutsättning för att näringen 
ska kunna överleva. 

Infrastruktur och kommunikationer
Med kommunikationer menas alla de olika 
trafiknät och stråk som på olika sätt används 
för transport av människor och gods. Det kan 

Jordbruk. Foto: Tobbe Nilsson
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Tillståndspliktig zon
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader 
eller anläggningar som kan inverka på trafik-
säkerheten ska uppföras inom den tillstånds-
pliktiga zonen, det s.k. byggnadsfria avståndet 
enligt 47 § Väglagen. Den tillståndspliktiga 
zonen sträcker sig generellt 12 meter från den 
allmänna vägens vägområde. Utmed de flesta 
större vägar har zonen utökats efter beslut från 
länsstyrelsen. I Älvdalens kommun gäller utö-
kad tillståndspliktig zon utmed riksväg 70, där 
zonen sträcker sig 30 meter från vägområdet. 
Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden 
prövas i en detaljplan eller i ett bygglov.

Järnvägar
Märbäck industriområde har en järnväg 
som ansluter till Dalabanan i Mora. Tidigare 
gick järnvägen in till Älvdalens tätort men 
sträckan Märbäck-Älvdalen revs upp år 1995. 
Persontrafiken lades ner redan år 1961.

Ur ett regionalt och nationellt perspektiv 
är Dalabanan mellan Mora och Uppsala 
(Stockholm) en viktig transportled både för 
person- och godstrafik.

Gång- och cykelvägar
En ökad gång- och cykeltrafik är en viktig del 
av ett tillgängligt och långsiktigt hållbart trans-
portsystem. En förutsättning för ökad gång- och 
cykeltrafik är ett sammanhängande gång- och 
cykelvägsnät inom och mellan närliggande 
tätorter.

I den regionala cykelstrategin utreds sträckorna 
Östomsjön-Särna samt från Rot och Näset till 
Rots skola. Trafikverket arbetar med en åt-
gärdsvalsstudie för sträckan Östomsjön-Särna 
och ska under senare delen av 2018 påbörja en 
åtgärdsvalsstudie även för sträckan Rot-Älvda-
len. Åtgärdsvalsstudierna omfattar alla typer av 
trafik, dvs. även gång- och cykeltrafik.

I övriga delar av kommunen sker gång- och 
cykeltrafik i form av s.k. blandtrafik, dvs. ute i 
gatumiljön.

Navet i kollektivtrafiken är busstationen i Älvda-
lens tätort. Via resecentrum i Mora står Älvda-
len i kontakt med övriga landet via tåg och buss.

Två busslinjer går från Mora till Älvdalens kom-
mun. Den ena går Mora-Älvdalen-Grövelsjön 
och den andra Mora-Älvdalen och vidare mot 
Sälen. Inom kommunen finns sju lokala linjer 
samt färdtjänst. Skolskjutstrafiken är till största 
delen integrerad med de lokala linjerna. Från så 
gott som alla byar är det möjligt att en gång per 
vecka åka kollektivt till och från en av kommu-
nens tre tätorter.

Flyg
Tillgången på flygplatser och möjligheten att 
resa direkt ut i Europa är en av flera viktiga 
tillväxtfaktorer för näringslivet, varför flygplat-
serna i Dalarna med dess kopplingar till länets 
väg- och järnvägsnät bildar en viktig länk mel-
lan Europa och Dalarna.

Närmaste flygplatser för reguljärflyg finns vid 
Mora/Siljan flygplats i Mora och vid Dala air-
port i Borlänge.

Det är inte bara flygplatserna i Dalarna som är 
viktiga för Älvdalens kommun. Även Arlanda 

Kollektivtrafik. Foto: Tobbe Nilsson

Kollektivtrafik
Inom länet är det Landstinget Dalarna som 
genom Dalatrafik ansvarar för länets busstra-
fik. Genom Dalatrafik deltar länet också i det 
regionala tågsamarbetet Tåg i Bergslagen. Från 
storstadsområdena går det också expressbussar 
till fjällområdena i norra delen av kommunen.
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flygplats är en viktig förbindelselänk mellan 
Älvdalen och övriga världen. För att Arlanda ska 
fungera som förbindelselänk krävs god kapacitet 
på Dalabanan och riksväg 70.

Flyget spelar också en stor roll för besöksnäring-
ens möjligheter att nå mer långväga gäster. Med 
den planerade flygplatsen i Sälen tillsammans 
med flygplatsen i Mora, nås 210 miljoner inne-
vånare inom två timmar.

I Idre finns en flygplats som under en period 
trafikerats av passagerarflyg. Efter en konkurs 
och försäljning ägs nu flygplatsen av Idre Fjäll. 
Flygplatsen används vid större arrangemang 
som exempelvis skidtävlingar och då i första 
hand för räddningsflyg.

I Älvdalens tätort finns ett sportflygfält som 
används regelbundet.

Digitala kommunikationer
De digitala kommunikationsmöjligheterna blir 
allt viktigare i samhället, och särskilt på lands-
bygden där tillgången till service är sämre. I ett 
alltmer digitaliserat samhälle utvecklas de digi-
tala tjänsterna ständigt och nya tjänster växer 
fram vilket gör att efterfrågan på överföringska-
pacitet är stor.

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

ning för att kunna använda offentliga förvalt-
ningars e-tjänster.

I Älvdalens kommun är tillgången till bredband 
god och möjligheten till fiberanslutning är väl 
utbyggd i kommunen. I dagsläget är anslut-
ningsmöjligheten till fiber runt 45 procent, men 
beräknas under 2018 uppgå till 90 procent. Till-
gången till ADSL var 96 procent år 2011. Samma 
år beräknades 89 procent av befolkningen ha 
tillgång till ett stabilt mobilt bredband via det 
mobila telenätet.

Bredbandsförsörjningen till kommunens norra 
delar är dock såbar då all datatrafik går genom 
en och samma fiberkabel. Under perioder med 
många besökare räcker därför inte bredbands-
försörjningen till.

Möjligheten att använda mobiltelefon förbättras 
successivt. Täckningen är bra i de tre tätorterna, 
kring de större byarna och turistanläggningarna 
samt längs de huvudsakliga kommunikations-
stråken. I oexploaterade fjällområden och i 
glest befolkade skogsområden bortom de större 
vägarna saknas dock täckning inom stora områ-
den.

Försörjningssystem
Med försörjningssystem menas de tekniska 
funktioner som finns i samhället såsom vatten-, 
avlopps- och energiförsörjning samt avfallshan-
tering.

Vatten- och avloppsförsörjning
I Älvdalens kommun är ca 3500 fastigheter 
anslutna till kommunalt vatten och spillvatten. 
Den kommunala VA-infrastrukturen består av 
21 vattenverk, 11 avloppsreningsverk, 34 mil 
vattenledningar och 35 mil spillvattenledningar. 
Den allmänna VA-anläggningen ägs av Älvdalen 
vatten och avfall AB (ÄVA AB).

De stora turismområdena i norr tillsammans 
med verksamhetsområden och anläggningar i 
byar med gles bebyggelsestruktur gör att den 
allmänna VA-infrastrukturen är mycket omfat-
tande i förhållande till kommunens folkmängd. 
Pågående utveckling i norr medför att en fort-

Idre flygplats. Foto: Nisse Schmidt
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satt utbyggnad av VA-infrastrukturen kring 
bland annat fjällanläggningarna i Idre och Grö-
velsjöområdet är nödvändig.

Inom några områden är en utbyggnad utöver 
redan beslutade utbyggnadsplaner inte möjlig 
med nuvarande reningsteknik då belastningen 
på recipienterna blir allt för hög. Bland de sjöar 
och vattendrag som berörs finns bland annat 
Grövlan. I VA-planen redogörs för de olika 
reningsverkens kapacitet samt hur stor del av 
kapaciteten som utnyttjas.

Grundvattentillgångarna i Älvdalens kommun 
är, enligt Länsstyrelsens rapport 2012:02 Vat-
tenförsörjningen i Älvdalens kommun, generellt 
goda. Det finns dock lokala variationer i tillgång 
och kvalitet där vattenförsörjningen behöver 
utvecklas eller omlokaliseras. NODAVA, på 
uppdrag av Älvdalens vatten och avfall AB, har 
påbörjat eller planerar sådana arbeten till bland 
annat Idre, Särna och Brunnsberg.

Fastställda vattenskyddsområden finns för 13 av 
de 21 allmänna vattentäkterna. För de vatten-
täkter som saknar vattenskyddsområde kom-
mer på sikt vattenskyddsområde att utarbetas. 
Flertalet av de befintliga vattenskyddsområdena 
är i behov av revidering både vad gäller storlek 
på skyddszonen och innehållet i föreskrifterna.

Tillstånd för vattenuttag finns för en av de 21 
allmänna vattentäkterna. I Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram för 2016-2021 har både kom-
munerna och länsstyrelserna åtgärder för att sä-
kerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och 
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.

Flertalet av täkterna är så små att man kan 
åberopa 11 kap. 12 § miljöbalken där det står att 
tillstånd inte behövs om det är uppenbart att 
varken allmänna eller enskilda intressen skadas 
genom vattenverksamhetens inverkan på vat-
tenförhållandena. 

I kommunen finns även 21 vattenledningsföre-
ningar av varierande storlek. Övriga hushåll och 
verksamheter tar sitt vatten från enskilda brunn-
nar. De enskilda gemensamma vattentäkterna 

i kommunen saknar, i de flesta fall, fastställda 
skyddszoner och föreskrifter.

De som inte är anslutna till kommunalt spillvat-
ten har enskilda avlopp av varierande utförande 
och status. Utifrån pågående inventeringsarbete 
bedöms antalet enskilda avloppsanläggningar 
med anslutet WC uppgå till ca 2000. Utöver 
dessa finns det ett par hundra där endast bad-, 
disk- och tvättvattnet är anslutet. Av de 2000 
avloppen med wc anslutet bedöms ca 1000 av 
dem inte uppfylla dagens krav på rening och 
teknik. Minst 500 av dessa bedöms ha sådana 
brister att de behöver åtgärdas omgående.

I VA-planen redovisas resultatet av VA-invente-
ringen för olika byar och områden inom kom-
munen. Av redovisningen framgår också vilka 
avlopp som ligger inom område för allmän VA-
anläggning och alltså kan anslutas till allmänt 
VA och vilka som ligger utanför.

Dagvatten
I de tre huvudorterna finns dagvattenledningar 
i begränsad omfattning. Ledningarna är endast 
delvis kartlagda vilket gör att omfattning och 
skick inte är känt fullt ut.

Fjällmiljön i turismområdena i norr ställer 
särskilda krav på dagvattenhanteringen då snö-
smältningen innebär att stora mängder vatten 
behöver ledas bort från vägar och parkeringar. 
Man behöver också ta speciell hänsyn till avrin-
ningen vid planering av ytor för uppläggning av 
snömassor. En av åtgärdspunkterna i VA-planen 
är att ta fram ett dagvattenprogram vilket syftar 
till att ge riktlinjer för dagvatten ska hanteras 
inom kommunen med avseende på kvantitet 
och kvalitet. Programmet ska också bidra till att 
de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvali-
tetsnormerna för vatten ska kunna uppnås.
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Energi
Elförsörjning
Den största nätägaren i Älvdalens kommun är 
Ellevio AB. Inom några mindre områden mot 
Härjedalens kommun ägs distributionsnätet 
av Härjeåns nät AB och i ett mindre område 
sydväst om Särna av Malungs elnät AB. Även 
regionalnätet inom kommunen ägs av Ellevio.

Två ledningar i Svenska kraftnäts stamnät, på 
400 kV, passerar genom kommunens östra 
delar. Den ena i ett stråk strax väster om Åsen 
och Mångsbodarna och den andra berör kom-
munens östligaste spets vid Garberg.

Fjärrvärme
I Älvdalens tätort finns ett fjärrvärmeverk som 
levererar värme till ett tretiotal fastigheter. De 
anslutna fastigheterna består bland annat av vil-
lor, flerbostadshus, skolor och simhallen. Pan-
nan eldas i huvudsak med pellets producerade 
i Märbäck av sågspån från närliggande sågverk. 
Som spetslast och reserv används en mindre 
andel olja.

Vattenkraft
Det produceras stora mängder vattenkraft inom 
kommunen. I Österdalälven finns ett flertal 
större vattenkraftverk, varav Trängslet är det 
största med en årsproduktion på mellan 600 
och 700 GWh. Nedströms Trängslet ligger kraft-
stationerna Åsen, Väsa och Blyberg vilka har en 
årsproduktion på 60 till 70 GWh.

Även i Österdalälvens biflöden finns det kraft-
verk som t.ex. Båthusströmmen, Lemån, Rots 

övre och nedre kraftstationer samt Ryssa övre 
och nedre kraftstationer. Dessa är dock betydligt 
mindre och har en årsproduktion på en till tre 
GWh.

Kraftstationerna ägs av Fortum och Besparings-
skogen i Älvdalen, Särna och Idre.

Vindkraft
I Älvdalens kommun finns fyra områden av riks-
intresse för vindbruk.

I dagsläget finns en vindkraftpark om fem verk 
vid Granberget ca 10 kilometer väster om Älvda-
lens tätort. Beräknad årsproduktion är 26 GWh 
och totalhöjden är 125 meter.

Avfall
Avfallshanteringen bedrivs tillsammans med 
Mora och Orsa kommuner genom det gemen-
samma bolaget NODAVA och regleras av kom-
munens föreskrifter om avfallshantering. Åter-
vinningscentralerna ägs av Älvdalen vatten och 
avfall AB (ÄVA AB) och finns i tätorterna Älvda-
len, Särna och Idre, där bland annat grovavfall 
och farligt avfall kan lämnas.

Arbete på återvinningscentral. Foto: Jenny Back

Sedan många år tillämpas källsortering och 
kommunens intention är att avfallshanteringen 
ska sträva mot en minimering av avfallsmäng-
der, transporter och mängd farligt avfall. I kom-
munens mer tätbebyggda områden tillämpas i 
huvudsak kärlhämtning vid fastighet medan i 
övriga delar av kommunen lämnas hushållsav-
fallet vid centrala uppsamlingsplatser.

Trängslets vattenkraftsdamm. Foto: Tobbe Nilsson
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I kommunen finns även tolv återvinningsstatio-
ner, där Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
ansvarar för driften. Återvinningsstationerna är 
belägna i Björnliden, Brunnsberg, Evertsberg, 
Fjätervålen, Flötningen, Gördalen, Idre, Rot/
Holen, Storsätern, Särna tätort samt två stycken 
i Älvdalens tätort.

Naturmiljö
Omsorgen om den fysiska miljön samt utveck-
ling och skydd av naturresurser är centrala frå-
gor i kommunens översiktliga mark- och vatten-
planering. Det är också av stort värde att bevara 
naturmiljöer för kommande generationer.

Älvdalsdelegationen är en samverkan mellan 
länsstyrelse, kommun samt lokala organisatio-
ner och intressegrupper gällande arbetet med 
naturreservat, skötselregler och föreskrifter.

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

särpräglade, intressanta som sevärdheter samt 
har höga naturvärden.

I Älvdalens kommun finns två nationalparker, 
vilka förvaltas av länsstyrelsen. Naturvårdsver-
ket föreslår i Nationalparksplan för Sverige – en 
långsiktig plan en ny nationalpark vid Rogen-
Juttuslätten, vilken delvis ligger inom Älvdalens 
kommun.

Fulufjällets nationalpark
Fulufjällets nationalpark är ett nästintill orört 
naturområde i södra delen av den svenska fjäll-
kedjan. Fjället reser sig som en platå i landska-
pet, med branta sidor och platt upptill. Uppe på 
fjället betar inga renar varför fjällheden täcks av 
tjocka lavmattor.

Inom nationalparken ligger Njupeskärs vat-
tenfall vilket är det högsta i Sverige med sina 
93 meter och en högsta fri fallhöjd på 70 meter. 
Under årtusenden har vattnet skurit ut en djup 
ravin kring fallet.

Töfsingdalens nationalpark
Nationalparken består av två fjällryggar åtskilda 
av en dalsänka. Nästan hela dalen består av ett 
sammanhängande hav av stenblock. Den svår-
tillgängliga Töfsingdalen är en av Sveriges minst 
besökta nationalparker. Vegetationen består av 
mycket gamla tallar, några över femhundra år. 
De gamla tallarna får starka kronor som kan 
bära tunga rovfågelsbon.

I dalen vid Töfsingsån finns en urskog av gran 
omgiven av en djungelliknande växtlighet med 
ståtliga ormbunkar och högt gräs.

Njupeskär. Foto: Nisse Schmidt

Nationalparker
Nationalparker är särskilt skyddsvärd natur som 
avsatts av svenska staten. Skyddsformen natio-
nalpark är en kraftfullare skyddsform än natur-
reservat. Nationalparker representerar unika 
svenska landskapstyper som är storslagna eller 

Foto: Tobbe Nilsson
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Naturreservatsmärkning. Foto: Tobbe Nilsson

Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länssty-
relsen eller kommunen förklaras som natur-
reservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller 
tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett 
område som behövs för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livs-
miljöer för skyddsvärda arter får också förklaras 
som naturreservat.

I Älvdalens kommun finns ett sjutiotal natur-
reservat och ett antal pågående reservatsbild-
ningar.

mar. Dessa biotoper har minskat starkt till följd 
av en rationaliserad markanvändning.

Den andra formen av biotopskyddsområde 
utgörs av enskilda biotoper som länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller kommunen kan besluta 
om, exempelvis ängar och äldre naturskogsar-
tade skogar. I Älvdalens kommun finns endast 
biotopskyddsområden som Skogsstyrelsen har 
beslutat om. Ett beslut om biotopskydd innebär 
att samtliga åtgärder som skadar naturvärdena 
är förbjudna. Det går att söka dispens mot för-
budet hos den myndighet som har beslutat om 
biotopskyddet.

I Älvdalens kommun finns drygt 100 biotop-
skyddsområden. Dessa omfattar sammanlagt ca 
600 hektar.

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strand-
skydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden samt bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten.

Det generella strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd (strandskydds-
område). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet 
besluta att utvidga strandskyddsområdet till 
högst 300 meter från strandlinjen, om det be-
hövs för att säkerställa något av strandskyddets 
syften.

Inom ett strandskyddsområde får bland annat 
inte nya byggnader uppföras eller vissa andra 
åtgärder vidtas utan att strandskyddet upp-
hävs eller att särskilt tillstånd har beviljats, s.k. 
strandskyddsdispens. Särskilda skäl enligt MB 
krävs för att upphäva eller få dispens inom ett 
strandskyddsområde.

Ett upphävande av eller dispens från strand-
skyddet ska inte omfatta ett område som behövs 
för att mellan strandlinjen och byggnaderna 
eller anläggningarna säkerställa fri passage 
för allmänheten och bevara goda livsvillkor 

Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden är små mark- och vat-
tenområden som är livsmiljöer för hotade 
djur- eller växtarter eller annars är särskilt 
skyddsvärda. Det finns två olika former av bio-
topskyddsområden, ett generellt skydd för vissa 
biotoper samt ett skydd för biotoper som beslu-
tas i det enskilda fallet.

De biotoper som är generellt skyddade i hela 
landet är alléer, källor med omgivande våtmark 
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, 
pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruks-
mark, stenmurar i jordbruksmark och åkerhol-
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för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en 
sådan användning av området närmast strand-
linjen är omöjlig med hänsyn till de planerade 
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

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

som omfattas av bestämmelserna framgår av 
bilagorna till förordningen.

Via inrapporteringar till Artportalen ges en 
indikation på om det finns djur eller växter som 
omfattas av bestämmelserna inom ett specifikt 
område.

Det går att söka om dispens mot förbuden i art-
skyddsförordningen hos länsstyrelsen.

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

Ramsarsområden
I länder som har anslutit sig till den globala 
naturvårdskonventionen Ramsarkonventionen 
kan internationellt värdefulla våtmarker pekas 
ut som Ramsarområden. Till våtmarker räknas 
enligt Ramsarkonventionen grunda havsområ-
den, sjöar, vattendrag, myrar och fuktig mark 
som mader, sumpskogar, strandängar med 
mera. De flesta av de svenska Ramsarområdena 
är utpekade som riksintressen för naturvården.

I Älvdalens kommun utgör Storkölen ett Ram-
sarområde.

Övriga naturmiljöer 
Skogliga värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat ut 
särskilda landskapsavsnitt, värdetrakter, där 
skogliga värdekärnor med höga naturvärden 
är koncentrerade. Arbetet med skydd av skog 
prioriteras inom värdetrakterna då det inom 
dessa är större chans att behålla naturvärden 
än i områden utanför värdetrakterna. Älvdalens 
kommun berörs av tolv skogliga värdetrakter, 
Björnklintåsen, Blyberg, Fjätälven, Gammelsä-

I Älvdalens kommun gäller utvidgat strand-
skydd vid Grövelsjön, utanför naturreservatet 
Långfjället. Strandskyddet är utvidgat till 300 
meter på land respektive 100 meter i vattnet. 
Övriga sjöar och vattendrag omfattas av det 
generella strandskyddet.

Enligt beslut av länsstyrelsen från år 2014 ska 
förbuden i 7 kap. 15 § MB inte gälla komplette-
ringsåtgärder till en huvudbyggnad, förutsatt att 
åtgärden vidtas inom 15 meter från huvudbygg-
naden, minst 25 meter från strandlinjen och 
inom en tomtplats som har angetts i ett beslut 
om dispens.

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen innehåller bland an-
nat bestämmelser om fridlysning av vilda djur 
och växter. I förordningen finns förbud mot att 
döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur 
eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, 
rom eller bon. Vidare finns bestämmelser mot 
att ta bort, skada eller ta frön eller andra delar 
från vilt levande växter. Vilka djur och växter 

Foto: Nisse Schmidt
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tern, Gryvelån, Grönsåsen, Karmoåsen, Lång-
fjället, Sundbäcken, Trygåskölen, Trängslet 
och Norra Mora samt Venjans barrskogar. Den 
sistnämnda barrskogen ligger dock till största 
delen inom Mora kommun.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden som bör prioriteras för beva-
rande, men som saknar formellt skydd i svensk 
lagstiftning. De har en nyckelroll för bevarandet 
av hotade växter och djur. Samråd ska ske med 
Skogsstyrelsen innan skogsbruksåtgärder görs 
inom en nyckelbiotop.

Ett stort antal nyckelbiotoper finns invente-
rade, främst på bolagsmark. Skogsstyrelsen har 
registrerat nära 1400 nyckelbiotoper i Älvdalens 
kommun. Utöver dessa finns många oregistre-
rade nyckelbiotoper i länet.

Ängs- och betesmarksinventeringen
Mellan åren 2002 och 2004 genomfördes en 
landsomfattande inventering av ängs- och 
betesmarker. Inventeringen var en uppföljning 
av den ängs- och hagmarksinventering som 
genomfördes mellan åren 1987 och 1991. Alla 
marker som registrerades bedömdes antingen 
som värdefulla eller möjliga att restaurera. 
Inventeringen var dock inte heltäckande och 
det kan finnas värdefulla ängs- och betesmarker 
som ännu inte är registrerade.

I Älvdalens kommun identifierades 212 ängs- 
och betesmarker på totalt drygt 260 hektar. Ett 
åttiotal av dessa är betesmarker och ett sjuttio-
tal ängsmarker. Naturtypen för övriga marker är 
inte specificerade.

Nedlagda fäbodar och ett minskat antal jord-
bruk innebär att ängs- och betesmark växer 
igen och därmed att naturvärden kopplade till 
jordbrukslandskapet försvinner.

Ängs- och hagmarksinventeringen
Länets ängs- och hagmarker inventerades 1987. 
Syftet var att sprida kunskap om dessa markers 
kultur- och naturvärden samt att skapa ett un-
derlagsmaterial för fysisk planering. De inven-
terade markerna klassificerades i fyra klasser, 
där klass ett innebär högsta värde och klass fyra 
vissa värden.

Länsstyrelsens naturvårdsprogram
Naturvårdsprogrammet är även känt under 
benämningen Övriga intressen för naturvården. 
Inom denna kategori ryms 152 områden inom 
kommunen av blandad karaktär och storlek.

Syftet med naturvårdsprogrammet är att pre-
sentera en samlad och enhetlig redovisning av 
naturvårdens mest värdefulla intresseområden. 
Områdena klassificeras i fyra klasser, där klass 
ett innebär högsta naturvärde. Exempel på ut-
pekade områden är naturskogar, fjällområden, 
vattendrag, myrar och våtmarker, odlingsland-
skap, fäbodar, växt- och berggrundslokaler samt 
intressanta terrängformationer.

Inom kommunen identifierades 82 områden, till 
största delen före detta fäbodar. Av de 82 områ-
dena bedömdes elva vara av högsta värde och 17 
av mycket högt värde.

Foto: Nisse Schmidt

Foto: Nisse Schmidt
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Värdefulla områden natur och fiske
Naturvårdsverket och Fiskeriverket har till-
sammans med länsstyrelserna sammanställt 
områden med Sveriges mest värdefulla sötvat-
tenmiljöer. För de nationellt särskilt värdefulla 
natur- och fiskeområdena som är i behov av 
skydd är målet att 50 procent ska skyddas och 
25 procent restaureras till år 2010. Många av 
de uppmärksammade områdena är redan i dag 
skyddade i naturreservat eller ingår i planerade 
reservatsbildningar.

I Älvdalens kommun finns 13 uppmärksammade 
vattenområden. Av dessa utgör Rotnen, Fjätäl-
ven, Trollvasslan, Fulubågan, Tangån, Stora 
Göljån och Fuluälven (Fulan) särskilt värdefulla 
vatten medan Fjätvallen, Galsjökällan, Öster-
dalälven uppströms Trängsletdammen, Stora 
Njupån, Storån och Öjsjön utgör värdefulla vat-
tenområden.

Våtmarker
Våtmarksinventeringen är en inventering 
genomförd av länsstyrelsen med stöd av Na-
turvårdsverket. Inom inventeringen registre-
ras samtliga hydrologiskt sammanhängande 
våtmarker och klassificeras efter naturvärde. 
Våtmarkerna delas in i fyra klasser. Klass 1 har 
mycket höga naturvärden, klass 2 har höga 
naturvärden, klass 3 har vissa naturvärden och 
klass 4 har låga naturvärden.

I Älvdalens kommun har drygt 200 våtmarker 
klassificerats efter naturvärde. Av dessa har 
omkring ett tretiotal våtmarker klass 1 och ett 
sextiotal klass 2. Ungefär 25 stycken våtmarker 
har identifierats men inte klassificerats.

Myrskyddsplan
I myrskyddsplanen för Sverige redovisas landets 
mest värdefulla myrar som ännu inte har nå-
got långsiktigt skydd. Myrskyddsplanen syftar 
till att ge landets allra mest värdefulla myrar 
ett långsiktigt skydd. Ett långsiktigt skydd kan 
utgöras av nationalpark, naturreservat eller 
biotopskyddsområde alternativt andra skydds-
former så som exempelvis naturvårdsavtal.

I Älvdalens kommun redovisas myrarna på 
Drevfjällen, Fulufjället, Juttulslätten, Nipfjället 

och Städjan samt Vedungsfjällen som skyddade 
i myrskyddsplanen, medan myrarna Fonotjärns-
floten, Sundbäcken, Veksjömyren samt myrarna 
på Lövvasselkölen saknar skydd.

Fiske. Foto: Tobbe Nilsson

Rikkärr
Rikkärr är en mycket artrik naturtyp dit en spe-
ciell biologisk mångfald är knuten. En lång rad 
specialiserade arter är beroende av rikkärr för 
sin existens. Mellan åren 2007 och 2014 genom-
förde länsstyrelsen en inventering av var länets 
rikkärr finns och bedömde dem biologiskt. Vi-
dare bedömdes behovet av åtgärder för dessa.

I Älvdalens kommun finns ett sextiotal rikkärr, 
varav de flesta finns inom den nordvästra delen 
av kommunen.

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

I Älvdalens kommun finns drygt 3000 sump-
skogar utspridda inom kommunen.

Avrinningsområden
Ett avrinningsområde är ett sammanhäng-
ande markområde som avvattnas genom ett 
och samma vattendrag. Området avgränsas av 
topografin som skapar vattendelare gentemot 
intilliggande avrinningsområden.
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Den absoluta huvuddelen av Älvdalens kom-
mun ligger inom Dalälvens avrinningsområde. 
En mindre del i norr tillhör Klarälven/Göta älvs 
avrinningsområde och några mindre områden 
längs gränsen mot Härjedalen tillhör Ljusnans 
avrinningsområde.

Grön infrastruktur
Grön infrastruktur är ett arbetssätt som inne-
bär att långsiktigt planera för hållbara landskap 
och handlar om att olika livsmiljöer i naturen 
behöver hänga ihop. Områdena behöver också 
vara tillräckligt stora och av god kvalitet för 
att arter ska trivas och överleva. Det gäller för 
såväl människor som till exempel djur, växter 
och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur 
och växter förflytta sig och spridas i landskapet, 
vilket är en förutsättning för att ekosystemen 
ska fungera.

Länsstyrelsens förslag till regional handlings-
plan för grön infrastruktur har varit på remiss 
under våren 2018.

övergivna och har tillkommit före år 1850. 
Länsstyrelsen kan också fornlämningsförklara 
lämningar tillkomna efter år 1850 om det finns 
särskilda skäl kopplat till dess kulturhistoriska 
värde. Fornlämningar skyddas av kulturmiljöla-
gen (1988:950).

Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas den av människan 
påverkade fysiska miljön som vittnar om histo-
riska och geografiska sammanhang. Älvdalens 
kommun är rik på kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och byggnader. Dessa är dock generellt 
sett dåligt dokumenterade.

Fornlämningar
Fornlämningar utgör lämningar efter männis-
kors verksamheter under forna tider, som har 
tillkommit genom äldre tiders bruk, är varaktigt

Stenvallens fäbod. Foto: Nisse Schmidt

Genom Kulturmiljölagen omfattas fornlämning-
ar av ett generellt skydd. Det innebär att ny-
upptäckta fornlämningar skyddas automatiskt. 
Något särskilt myndighetsbeslut behöver inte 
fattas för att skyddet ska gälla. Om man under 
pågående markarbeten skulle påträffa en forn-
lämning måste man därför omedelbart avbryta 
arbetet och meddela länsstyrelsen.

Lagskyddet gäller inte bara själva lämningen 
utan också ett område kring fornlämningen. 
Gränsen för (skydds-)området fastställs av 
länsstyrelsen. Det är förbjudet att utan tillstånd 
rubba, ta bort, gräva ut, ändra eller skada en 
fornlämning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndig-
het över fornlämningar. Samråd och tillstånd till 
ingrepp i fornlämning söks hos länsstyrelsen. I 
Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens pärlor re-
dovisas kulturlämningar i skogsmark som ännu 
inte är registrerade i FMIS. När en lämning har 
granskats och kvalitetssäkrats av behörig arkeo-
log flyttas uppgifterna över till FMIS.

Kulturlämningar bedömda som övrig kultur-
historisk lämning har även ett skydd i § 30 
skogsvårdslagen. Hänsyn ska tas vid övriga 
kulturlämningar. Det innebär att vid all skötsel 
av skog ska skador i och invid kulturmiljöer och 
kulturlämningar förhindras eller begränsas. 

Foto: Nisse Schmidt
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I Älvdalens kommun finns flera hundra forn-
lämningar utspridda inom kommunen.

Kulturreservat
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som 
kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kul-
turpräglade landskap. Områdena skyddas enligt 
7 kap. MB och inrättas av länsstyrelsen eller 
kommunen.

I Älvdalens kommun finns ett kulturreservat, 
Dysdalen, som är inrättat av kommunen.

Lomviksgården. Foto: Nisse Schmidt

anlagts före utgången av år 1939. Enligt KML 
avses med kyrkobyggnader byggnader som före 
den 1 januari 2000 har vigts för Svenska kyr-
kans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes 
eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon 
av dess organisatoriska delar.

I Älvdalens kommun finns sex kyrkor som är 
kyrkliga kulturminnen. Dessa är Evertsbergs 
kapell, Idre kyrka, Särna gammelkyrka, Särna 
kyrka, Åsens kapell samt Älvdalens kyrka.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre form av na-
turskydd som tillkom för att kunna ingripa 
mot sådant som kan uppfattas som förfulande 
i landskapet. Skyddet härstammar från Natur-
vårdslagen. Även om begreppet inte längre finns 
i dagens lagstiftning, MB, gäller fortfarande 
bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområ-
dena. Inom dessa områden får vissa åtgärder 
inte genomföras utan tillstånd från länsstyrel-
sen. Vilka åtgärder det innefattar varierar från 
område till område.

Inom Älvdalens kommun finns landskapsbilds-
skydd kring Spjutmosjön och för Fulufjällsmas-
sivet.

Kulturhistoriskt värdefulla områden och kultur-
historiskt värdefull bebyggelse
Förutom objekt som omfattas av ovan nämnda 
skyddsformer finns få utpekade kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader eller miljöer i Älvdalens 
kommun. Kulturmiljöprogram saknas på såväl 
kommunal som på regional nivå. Vissa byggna-

Byggnadsminnen
En byggnad som har ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde, eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde, får förklaras som bygg-
nadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna 
om byggnadsminnen får också tillämpas på par-
ker, trädgårdar eller andra anläggningar. Dessa 
skyddas enligt 3 kap. KML.

I Älvdalens kommun finns sex byggnadsminnen. 
Dessa är Bolsågen i Evertsberg, gamla skolan 
i Mångsbodarna, kyrkhärbret och loftboden i 
Älvdalen, Lomviksgården vid Flötningen, nya 
porfyrverket i Västermyckeläng samt tingshuset 
i Älvdalen.

Kyrkliga kulturminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyr-
kotomter, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser är skyddade som kyrkliga kulturminnen 
enligt 4 kap. KML. Enligt KML avses kyrko-
byggnader som är uppförda, kyrkotomter som 
har tillkommit och begravningsplatser som har Älvdalens kyrka. Foto: Nisse Schmidt
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der kan dock omfattas av skydds- eller varsam-
hetsbestämmelser i detaljplan. 

En större inventering av den kulturhistoriska 
bebyggelsen genomfördes i Älvdalens kommun i 
slutet av 1970-talet men denna sammanfattades 
aldrig och kom inte att publiceras. Likaså har 
fäbodsinventeringar och en övergripande inven-
tering av modernismens bebyggelse genomförts. 
En fäbodinventering finns redovisad i länssty-
relsens planeringsunderlag och denna innehål-
ler 33 miljöer i Älvdalens kommun.

Under 2017 genomförde Länsstyrelsen en kul-
turmiljöinventering i Fulufjällets nationalpark. 
Syftet med inventeringen var att identifiera och 
dokumentera platser som kan vara intressanta 
för att utveckla nya besöksmål. Inventeringen är 
sammanfattad i rapporten Kulturmiljöinvente-
ring i Fulufjällets nationalpark 2017.

Rekreation och friluftsliv
Närhet till naturområden, aktiv fritid och 
friluftsliv är av stor betydelse för människors 
hälsa och välmående. Naturen och friluftslivet 
har också stor betydelse för ortens attraktivitet, 
besöksnäring samt stimulerar till en ökad miljö-
medvetenhet.

Tätortsnära grönområden
Den tätortsnära naturen är ett prioriterat om-
råde i den svenska naturvårdspolitiken. Den har 
ett särskilt värde för rekreation och folkhälsa 
därför att den nyttjas ofta och av många. För 
naturupplevelser är det viktigt att bevara och 
utveckla biologisk mångfald i kombination med 
frilufts- och kulturmiljövärden. Närheten till 
grönområden är speciellt viktig för barn och 
gamla som har begränsade möjligheter att ta sig 
ut från bebyggelsen. Även skolor behöver områ-
den i närheten för att kunna bedriva utomhus-
pedagogik.

Närmiljöns utformning är av stor betydelse för 
spontanidrott, särskilt för att barn och ungdo-
mar ska uppmuntras samt ges förutsättningar 
till fysisk aktivitet i bostadens närhet.

I Älvdalens kommun råder alltid en närhet till 
naturen. Antalet parker är därför begränsat i 
tätorterna. I Idre tätort finns dock grönområden 
vid Kvalptjärn och kring hembygdsgården. I 
Särna tätort finns grönområde vid campingen. 
Längs älven i Älvdalens tätort har en strand-
promenad anlagts samt en mindre park med 
lekplats, Norra parken. I anslutning till samtliga 
tätorterna finns löp- och skidspår av varierande 
längd.

Vasaloppsåkare vid Mångsbodarna. Foto: Tobbe 
Nilsson

Vandrings- och cykelled. Foto: Tobbe Nilsson

Vasaloppsarenan
Vasaloppsarenan är en av kommunens vikti-
gaste rekreations- och friluftsanläggningar. 
Mest utnyttjas arenan för skidåkning strax före 
och under vasaloppsveckan. Under senare tid 
har arenan även börjat utnyttjas sommartid för 
löpning, vandring och MTB-cykling. Vasalopps-
evenemanget har utökats med löp- och cykeltäv-
lingar under sommaren. 
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Vandringsleder
I kommunen finns flera vandringsleder, varav 
de flesta går genom fjällområdena i norra delen 
av kommunen. Många leder ligger i naturreser-
vaten samt i anslutning till turistanläggning-
arna.  Vidare passerar Södra Kungsleden genom 
fjälltrakterna i nordvästra delen av kommunen.

I kommunens södra delar sträcker sig den 35 ki-
lometer långa Porfyrleden samt Vasloppsleden. 
Här finns även en mängd kortare leder i anslut-
ning till de mindre naturreservaten.

Cykelleder
I Älvdalens kommun är det gott om skogsvä-
gar och större stigar lämpade för MTB-cykling. 
Förutom Cykelvasan arrangeras MTB-lopp som 
Fäbodloppet i Särna och Sportcenterloppet i 
Älvdalen. Fjällområdena i norr, med sitt utbud 
av leder, erbjuder möjlighet till storslagna MTB-
upplevelser då det är tillåtet att cykla i de större 
naturreservaten. I Idre finns speciella MTB-
leder av olika längd och svårighetsgrad.

Det finns även möjlighet till cykling på vanliga 
vägar. I Särna finns till exempel den 8 kilometer 
långa cykelleden Broarna runt.

Kanotleder
Kommunens många sjöar och vattendrag 
innebär goda möjligheter till kanotpaddling. 
Österdalälven och dess biflöden erbjuder både 
lätta och svåra paddlingar. Även Fulan ner mot 
Västerdalälven och sjösystemet kring Nornäs 
lämpar sig väl för paddling.

Skotertrafik
Skoteråkning är en populär aktivitet både bland 
turister och bland kommuninvånare. Skoteråk-
ningen i Älvdalens kommun räknas som en de 
bästa i Sverige.

Skoterklubbarna har i samråd med kommunen 
och andra berörda skapat ett sammanhängande 
ledsystem över hela kommunen. Totalt finns 
över 200 mil skoterleder inom kommunen. Sko-
terlederna är sammanlänkade med skoterleder i 
både Norge och i grannkommunerna.

Centrum för skotertrafiken är de tre skoterter-
minalerna i Drevdagen, Grövelsjön och i Älvda-
lens tätort. Skoterterminaler finns även i bland 
annat i Idre, Särna och Gördalen.

Skotertrafik är reglerad i vissa områden, så kall-
lade regleringsområden. Inom regleringsområ-
den kan skotertrafik vara totalt förbjuden, eller 
enbart tillåten på markerad skoterled för att 
kunna färdas genom området.

Badplatser
Rikedomen på sjöar och vattendrag inom kom-
munen erbjuder fina möjligheter till bad, både 
vid naturliga och anlagda badplatser. Everts-
bergssjöarnas badplats, Grundsand vid Näs-
sjön, Loka badplats, Sågdammen i Blyberg, 
Åsens utomhusbassäng, Nornäs badplats, Idre 
badplats, Särna badplats, Östomsjöns badplats, 
Drevdagens badplats samt Flötningens badplats 
är några populära badplatser i kommunen.

Inomhusbad finns i tätorterna Älvdalen, Särna 
och Idre samt vid Idre Fjäll.

Idrotts-, motions- och sportområden
Även utanför de stora turistområdena i norr 
finns flera olika områden och anläggningar för 
rekreation och friluftsliv, såsom friluftsområ-
den, idrottsplatser och elljusspår.

I Älvdalens tätort finns skidstadion med elljus-
spår, fotbollsplaner, ishall och golfbana. Strax 
söder om tätorten ligger Gåsarvsbanan för mo-
tocross, skotercross och enduro. Vid Porfyrdam-

Skoteråkning. Foto: Nisse Schmidt
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men i Näset finns en ridanläggning med ridhus 
och stallar.

Även i Särna tätort finns fotbollsplan samt skid-
stadion Mickeltemplet med elljusspår, hopp-
backar samt en mindre slalombacke. Fotbolls-
plan och elljusspår finns också i Idre tätort.

Också i byarna utanför tätorterna finns mindre 
idrottsanläggningar av olika slag, med bland an-
nat skidspår och fotbollsplaner.

Idrottshall/gymnastiksal finns i tätorterna Idre, 
Särna och Älvdalen samt i Rot.

Fiske och jakt
Inom kommunen finns en mängd mycket bra 
fiskevatten med såväl ädelfisk som öring, harr 
och röding samt mer vanliga insjöfiskar. I Öst-
erdalälven och dess biflöden finns fina ström-
sträckor. Det finns även en mängd tjärnar och 
mindre sjöar som erbjuder bra fiske. Vintertid 
lockar isfisket med röding och abborre.

Fisket förvaltas av Särna-Idre fiskevårdsom-
rådesförening och Älvdalens fiskevårdsområ-
desförening. I naturreservaten och national-
parkerna i fjällområdena förvaltas fisket av 
länsstyrelsen genom Dala fjällfiske.

Med sin varierande natur erbjuder kommu-
nen fina förutsättningar för jakt av olika slag, 
allt från traditionell älgjakt till rip-, björn- och 
bäverjakt.

Jaktskyttebanor finns bland annat i Flötningen, 
Idre, Särna, Älvdalen och Nornäs.

Miljö- och riskfaktorer
Människan, miljön och samhället i sin helhet ut-
sätts för många olika hot. Vissa händelser drab-
bar oss plötsligt såsom olyckor med farligt gods. 
Andra byggs upp långsamt och drabbar oss 
först efter lång tid, såsom försurning. Samhället 
måste arbeta förebyggande med dessa risker och 
samtidigt ha beredskap för plötsliga händelser.

För att kunna skapa ett långsiktigt hållbart sam-
hälle är det viktigt att ta hänsyn till nedanståen-
de miljö- och riskfaktorer i samband med beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas.

Förorenade områden
Med förorenade områden menas avfallsupplag 
samt markområden, grundvatten, ytvatten, 
byggnader och sediment som genom lokala ut-
släpp har fått påtagligt högre föroreningshalter 
än omgivningarna. Områdenas risk för hälso- 
och miljöskador klassas med hjälp av MIFO-me-
toden, Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden. Risken för hälso- och/eller miljöska-
dor kring ett förorenat område är beroende av 
föroreningens farlighet, föroreningsnivå, sprid-
ningsförutsättning, områdets känslighet samt 
områdets skyddsvärde. Förorenade områden 
kan ofta behöva saneras för att inte bli en risk 
för människors hälsa eller miljön.

Inom kommunen finns enligt EBH-stödet, 
länsstyrelsens databas över potentiellt eller 
konstaterade förorenade områden, drygt 150 
potentiellt förorenade områden. De flesta av 
dessa är i dagsläget inte riskklassade. I kommu-
nen finns inga områden som tillhör riskklass ett, 
dvs. omfattas av mycket stor risk. Inom klass två 
finns tio områden, åtta avfallsdeponier, en före 
detta gruva samt ett äldre sågverk. Vidare finns 
ett flertal områden inom kommunen som tillhör 
riskklass tre och fyra.

Kommunen har sedan tidigare inventerat och 
riskklassat de flesta deponier. Riskhanteringsar-
betet avseende dessa finns strukturerat i avfalls-
planen.

Det kan utöver dessa finnas förorenade områ-
den i kommunen som inte är kända, exempelvis 
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i områden där förorenade massor har använts 
vid utfyllnad.

Miljöfarliga verksamheter
Med miljöfarlig verksamhet menas användning 
av mark och vatten, byggnader eller anläggning-
ar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp 
till mark, vatten eller luft eller annan risk för 
olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Miljöfarliga verksamheter regleras i MB.

Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- och 
C-anläggningar samt övriga s.k. U-anläggningar, 
beroende på verksamhetsslag och storlek.  För 
A-anläggningar krävs tillstånd i miljödomstol, 
för B-anläggningar krävs tillstånd hos läns-
styrelsens miljöprövningsdelegation och C-
anläggningar ska anmälas till ansvarig nämnd i 
kommunen.

I Älvdalens kommun finns inga A-anläggningar. 
Av de 17 B-anläggningar som finns utgör elva 
täkter av olika slag, fyra reningsanläggningar, 
en fiskodling samt ett sågverk. Dessutom finns 
ett flertal U-anläggningar i kommunen.

Täkter
Begreppet täkt innefattar brytning och bearbet-
ning av bland annat berg, naturgrus, torv och 
andra jordarter. Definitionen på täkt är ett ar-
betsföretag som primärt syftar till att nyttiggöra 
det uttagna materialet.

Inom kommun finns det täkttillstånd på 13 plat-
ser. Tillstånden gäller berg, naturgrus, morän, 
sand och prydnadssten. Utöver dessa täkter 
finns även en mindre torvtäkt vid Krypkölen 
öster om Särna.

Sammanlagt finns det tillstånd för att bryta 3 
150 800 ton berg, naturgrus, morän och sand. 
Av detta återstår 2 791 779 ton, dvs. 89 %. Vad 
gäller prydnadssten finns tillstånd att bryta 
147 000 ton varav 146 480 ton eller drygt 99 % 
återstår.

Klimatförändringar
Människan påverkar atmosfären genom utsläpp 
av olika s.k. växthusgaser som påverkar jordens 

klimat. Klimatet håller på att förändras, vilket 
påverkar och kommer att påverka oss på flera 
olika sätt. Framförallt handlar det om höjda 
temperaturer och ökad nederbörd. Det handlar 
också om en ökad frekvens av extrema väder-
händelser, såsom värmeböljor och skyfall.

Med ett varmare klimat får vi ett minskat behov 
av energi för uppvärmning, samtidigt som 
kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor 
och bostäder, då människors hälsa påverkas 
påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor 
och torka.

För Älvdalens kommun, som har en omfattande 
vinterturism kommer klimatförändringarna 
innebära utmaningar, då verksamheterna i stor 
utsträckning är beroende av snö.

De ökade nederbördsmängderna kommer att 
innebära stigande havsnivåer samt förhöjda 
utflöden i landets älvar och vattendrag. Dessa 
förhållanden kan i sin tur bidra till ökade risker 
för översvämningar, erosion, ras och skred.

År 1997 drabbades delar av kommunen av stora 
mängder regn på kort tid, detta orsakade i sin 
tur ett kraftigt skred på Fulufjällets östsida.

Översvämningsrisk
Översvämningar orsakas oftast av kraftiga regn 
eller snösmältning. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) har tagit fram en 
översvämningskartering för delar av Dalälven i 
Älvdalens kommun. Karteringen visar tre sce-
narion; ett 100-årsflöde, ett 200-årsflöde och ett 
beräknat högsta flöde.

Karteringen visar att delar av Älvdalens tätort 
riskerar att drabbas av översvämning. I Älvda-
lens tätort har en vall byggts utmed älven för att 
skydda den mest översvämningshotade delen av 
tätorten.

Låglänta delar av Idre samhälle som cam-
pingen öster om kyrkan och områden öster om 
Storån drabbas regelbundet av översvämningar. 
Nedanför Idre vid Brattströmmen utfördes 
schaktningsarbeten i början av 1990-talet för 
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att minska risken för översvämning i låglänta 
områden runt Idresjön ner till Brattströmmen.  
Förhållanden kring Brattströmmen regleras i 
vattendom (DTV 16, VT 222/90). 

Dammbrott
Trängsletdammen är en av landet större vatten-
magasin. Länsstyrelsen i Dalarnas län har gjort 
en särskild utredning, Dalälvsprojektet, som 
kontinuerligt arbetar med frågor kopplat till ett 
eventuellt dammbrott.

Om ett dammbrott inträffar så drabbas södra 
delen av Älvdalens kommun. De största delarna 
av Älvdalens tätort med kringliggande byar 
kommer då att svämmas över. Likaså drabbas 
även bebyggda områden söder om Älvdalens 
tätort, både i kommunen men även områden i 
Mora kommun.

Erosion, ras- och skredrisk
Erosion är exempel på nednötning i jordtäcket 
eller i berg, kan bl.a. orsakas av vind, rinnande 
vatten och vågor. Olika jordarter är olika käns-
liga för erosion. Jordarter som byggs upp med 
stora partiklar, såsom grus och sten, är svår-
eroderade medan finkornigare jordarter, såsom 
sand och silt, är relativt lätteroderade. De allra 
finkornigaste jordarterna, lerorna, är dock oftast 
ganska svåreroderade eftersom de små lerpar-
tiklarna hålls ihop av s.k. kohesionskrafter.

Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) 
översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom 
kommunen främst av morän och berg. Det finns 
dock några områden, främst i anslutning till 
sjöar och vattendrag, som utgörs av erosions-
känsliga jordarter.

Ras och skred är exempel på snabba massrö-
relser i jordtäcket eller i berg och kan orsaka 
stora skador på mark och byggnader inom det 
drabbade området samt inom det nedanförlig-
gande markområde där ras- och skredmassorna 
hamnar.

Enligt en inventering av SGU från år 1992 har 
ett antal platser i landet bedömts som särskilt 
utsatta för risker för ras och skred. Inget av 

dessa områden ligger i Älvdalens kommun. 
Dock finns, enligt SGUs kartering över strand-
nära områden med förutsättningar för skred i 
finkorniga jordarter, förutsättningar för skred 
främst längs Österdalälvens båda sidor från 
Brunnsberg ner till gränsen mot Mora kommun.
Ett stort antal övriga vattendrag rinner genom 
kommunen, varför stor hänsyn till risken för ras 
och skred bör därför tas.

I Älvdalens kommun finns en översiktlig karte-
ring av stabiliteten i raviner och slänter, i morän 
och grov sedimentjord, genomförd av SGI och 
MSB från år 2013. Enligt karteringen finns tre 
områden inom kommunen med benägenhet för 
slamströmmar samt erosion och ras i raviner 
och slänter. Dessa är Idre Fjäll, Gåsvarv och 
Väsa. Karteringen är dock mycket översiktlig 
och omfattar endast dessa tre områden, varför 
det kan finnas ytterligare områden inom kom-
munen med sådana benägenheter.

Lavinrisk
Laviner uppstår i branta bergsområden med 
mycket snö. Oftast förekommer de på kalfjäll 
och i kalhuggen terräng. I kommunen är det 
framförallt på den norra sidan av Idrefjäll, mot 
Burusjön som risk för laviner finns. I övriga 
nedfarter finns skog bevarad i anslutning till 
pisterna som bidrar till att binda samman snön 
och motverka risken för laviner.

Buller
Buller är alla oönskade ljud. Vanliga källor till 
buller och höga ljudnivåer är exempelvis väg-, 
järnvägs- och flygtrafik, industrier, byggnads-
arbeten samt skjutbanor. I Älvdalens kommun 
är det främst vägtrafiken samt viss industri-
verksamhet som alstrar störande buller. Också 
järnvägstrafiken till industriområdet i Märbäck 
orsakar buller. Vid nuvarande trafikering av 
järnvägen är bullerstörningen kopplad till ett 
fåtal tidpunkter per dygn.

Den väg som alstrar mest buller är riksväg 
70. Vägen löper genom de centrala delarna av 
tätorterna Älvdalen, Särna och Idre varför stora 
delar av kommunens befolkning påverkas. Det 
vägrelaterade bullret kan kopplas både till den 
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tunga trafiken och till den tidvis omfattande 
turisttrafiken.

En annan bullerkälla är Älvdalens skjutfält. 
Skjutfältet utgör riksintresse för totalförsvaret. 
Kring riksintresseområdet finns ett influensom-
råde som är bullerstört från skjutningar med 
fin- och grovkalibriga vapen. Vidare är flygplat-
serna inom kommunen en bullerkälla.

Vibrationer
Vibrationer från väg- och järnvägstrafik kan 
orsaka skador på byggnader samt ge upphov 
till störningar och obehag för människor. Det 
är dock mycket sällan vibrationer från väg- och 
järnvägstrafik orsakar skador, som exempelvis 
sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda 
byggnader. Vibrationer från spårbunden trafik 
kan dock accelerera åldrandet av konstruktio-
nen.

Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit 
fram riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 
mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid 
permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlo-
kaler.

Radon
Förekomsten av radon varierar med markens 
innehåll av uran och radium. Radon transporte-
ras i form av gas genom marken och kan tränga 
in i hus genom otätheter i grunden eller påverka 
dricksvatten i brunnar. Radon kan också före-
komma i vissa byggnadsmaterial.

Någon översiktlig markradonutredning har 
inte genomförts i Älvdalens kommun. Dock har 
ett flertal mätningar gjorts i tätorterna Älvda-
len, Särna och Idre där radonhalter långt över 
riktvärdet på 200 bequerel per kvadratmeter 
inomhusluft har uppmätts. Detta indikerar på 
höga radonhalter inom kommunen. En över-
siktlig bild av förutsättningarna i kommunen 
saknas dock.

Transporter av farligt gods
Med farligt gods menas ämnen och produkter 
som har sådana egenskaper att de kan skada 
människor, miljö, egendom eller annat gods om 

de inte hanteras rätt under transport. I Älvda-
lens kommun transporteras farligt gods på både 
väg och järnväg.

För transporter av farligt gods på väg har läns-
styrelsen pekat ut ett antal lämpliga huvudstråk 
genom landet, s.k. rekommenderade vägar för 
transport av farligt gods. Inom Älvdalens kom-
mun är riksväg 70 samt länsvägarna 311, 1024, 
1029 samt 1058 utpekade.

Elektroniska och magnetiska fält
Kring elektriska ledningar och apparater såsom 
kraftledningar, järnvägens kontaktledningar 
samt hushållsmaskiner alstras elektriska och 
magnetiska fält i någon omfattning. Även 
trådlös kommunikationsteknik som exempelvis 
radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och 
master för mobiltelefonsystem ger upphov till 
elektriska och magnetiska fält.

Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst 
magnetfälten, vilka är svårast att avskärma. 
Magnetfältets styrka minskar med avståndet 
och ökar med strömstyrkan. Utifrån elsäker-
hetssynpunkt finns dessutom behov av skydds-
avstånd mellan spänningsförande ledningar och 
olika verksamheter.

Med tanke på det stora antalet kraftverk, både 
vind- och vattenkraftverk som finns i kommu-
nen, så finns även ett stort antal högspännings-
ledningar.

Djurhållning
Olika former av djurhållning kan ge upphov till 
störningar i form av lukt, flugor, damning, bul-
ler från bl.a. fläktar och risken för spridning av 
allergener. Hästallergener anses särskilt starka 
varför s.k. hästgårdar nära bostadsområden kan 
behöva hanteras med särskild hänsyn.

Förutom rennäring, grisuppfödning och ett 
mindre antal mjölkgårdar bedrivs inte djur-
hållning i någon större omfattning inom kom-
munen. Strax utanför Älvdalens tätort finns en 
ridskola och i norra delarna av kommunen finns 
även ett antal draghundsbesättningar av varie-
rande storlek.
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Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en 
god och säker miljö för exempelvis bostadsbe-
byggelse, men även för att verksamheter ska 
kunna bedrivas utan att medföra olägenheter 
för omgivningen.

De industriområden som finns i Älvdalens kom-
mun ligger väl åtskilda från bostadsbebyggelse.

För verksamheten på Älvdalens skjutfältet finns 
avgränsningar för allmänheten vid övningstill-
fällen. Kring skjutfältet finns även en skyddszon 
för bullerstörning.

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens möjligheter att rädda liv, 
egendom och miljö beror bl.a. på insatstiden, 
dvs. tiden från det att ett larm kommer in till 
stationen till dess att räddningsarbetet kan 
påbörjas. Vilken insatstid som krävs bestäms 
av den bebyggelse som finns inom det aktuella 
området. Omvänt kan även insatstiden styra 
utformningen av bebyggelsen.

Då kommunen är stor till ytan och bebyggelsen 
utspridd finns förutom huvudbrandstationen i 
Älvdalens tätort även deltidsstationer i tätorter-
na Särna och Idre. Det finns även två räddnings-
värn, ett i Åsen och ett i Storsätern.

Vid utrymning där räddningstjänstens utrust-
ning utgör den alternativa utrymningsvägen, 
via exempelvis ett fönster eller en balkong, ska 
hänsyn tas till vad den berörda räddningstjäns-
ten har för utrustning. Räddningstjänsten i Älv-
dalens kommun har en utrustning som klarar 
utrymning på högst ca tolv meter över mark, 
dvs. högst ca fyra våningar.

Försurning
Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir 
försurade om de utsätts för ett stort nedfall av 
svavel- och kväveoxider eller ammoniak utan att 
samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att 
neutralisera de syror som bildas. Försurningen 
påverkar den biologiska mångfalden, främst i 
sjöar och vattendrag. Försurande ämnen skadar 
även olika material vilket kan leda till skador 

på exempelvis byggnader, konstverk och forn-
lämningar. Förutom skador på material kan 
människors hälsa påverkas genom att skadliga 
metaller kommer i omlopp via till exempel 
grundvattnet.

I Älvdalens kommun finns problem med för-
surning i ett antal sjöar och vattendrag. För att 
motverka att försurning uppstår eller minska 
försurningspåverkan kalkas vissa av dem regel-
bundet.

Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter kväve 
och fosfor i mark eller vatten. Orsaker till över-
gödning kan bland annat vara utsläpp till luft 
från biltrafik, sjöfart och kraftverk, läckage från 
jordbruket samt utsläpp från avloppsrenings-
verk och industrier.

Övergödning leder till syrebrist, igenväxning, 
algblomning och ofta även till minskad biologisk 
mångfald. I Älvdalens kommun finns problem 
med övergödning i Frisen och Klutsjön.



144

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN



L IS - LANDSBYGDSUTVECKLING 
 I  STRANDNÄRA LÄGE

Foto: Tobbe Nilsson 



146

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN

LIS – LANDSBYGDSUTVECK-
LING I STRANDNÄRA LÄGE
En kommun kan, som en del i sin översiktspla-
nering, peka ut områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 
Det är områden som genom utveckling av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller förut-
sättningar för rekreation, friluftsliv och turism 
kan bidra till en positiv utveckling av landsbyg-
den. Inom utpekade LIS-områden ges möjlighet 
att tillämpa ytterligare ett skäl vid ansökan om 
dispens eller upphävande av strandskyddet. 

För att LIS ska vara tillämpningsbart ska områ-
det vara:
• lämpligt för utveckling av landsbygden,
• av ett sådant slag och ha en sådan begränsad 

omfattning att strandskyddets syften fortfa-
rande tillgodoses långsiktigt, och

• endast ha en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften i eller i närheten av 
tätorter.

LIS-områdena, som en del av översiktsplanen, 
är endast vägledande för efterföljande beslut. 
För att genomföra föreslagna åtgärder krävs att 
strandskyddet upphävs genom en detaljplan 
eller att dispens ges i samband med bygglov. I 
den efterföljande prövningen finns det alltid en 
risk för avslag och ett utpekat LIS-område är 
därmed ingen garanti för att få bygga. I de fall 
LIS-området överlappar med en gällande detalj-
plan fortsätter detaljplanens bestämmelser om 
strandskydd att gälla.

Definition - landsbygd
Det finns inte en vedertagen definition av vad 
landsbygd är. Lagtexten anger heller ingen defi-
nition av begreppet att tillämpa i samband med 
tillämpningen av LIS. Det är upp till varje kom-
mun att bedöma vilka områden som kan anses 
tillhöra landsbygden och därmed vara möjliga 
för LIS. 

Utifrån ett LIS-sammanhang anses hela Älvda-
lens kommun utgöra landsbygd och möjligheten 
att peka ut LIS-områden finns därmed inom 
hela kommunen. 

Definition - Landsbygdsutveckling
Det finns inte heller någon definition av begrep-
pet landsbygdsutveckling att tillämpa i samband 
med LIS. Kommunen ska i samband med iden-
tifiering av LIS-områden motivera hur dessa är 
tänkta att bidra till en landsbygdsutveckling. 

Med landsbygdsutveckling i Älvdalens kommun 
avses en utveckling av nya bostäder som kan 
bidra till att upprätthålla eller stärka serviceun-
derlaget, nya och befintliga verksamheter som 
kan bidra till att stärka den lokala arbetsmark-
naden samt nya och befintliga verksamheter 
för friluftsliv och turism som kan bidra med 
positiva effekter på rekreations- och friluftslivs-
värden.

Urvalskriterier
Ett antal kriterier har legat till grund för urvalet 
av sjöar och vattendrag där LIS är tillämpbart. 
Inom vilka områden som bostäder och verk-
samheter är lämpliga skiljer sig åt, varför olika 
urvalskriterier har tagits fram för respektive typ 
av utveckling. Olika kriterier har även används 
för större respektive mindre vattendrag.

Planeringsförutsättningar
För de områden som uppfyller urvalskriterierna 
har nationella, regionala och lokala planerings-
underlag beaktats för att utifrån dessa avgöra 
var LIS är möjligt samt vilken typ av utveckling 
som är lämplig inom dessa områden. En över-
gripande naturvärdesinventering har slutligen 
genomförts på områdena för att definiera vilka 
områden som är lämpliga som LIS-områden. 

Fri passage och släpp
Vid beviljande av dispens från, eller upphävan-
de av, strandskyddet skall det alltid, om möjligt, 
säkerställas en fri passage närmast strandlinjen. 

Denna bör dock aldrig vara mindre än 20 meter 
i bredd räknat från strandlinjen. Intilliggande 
tomter skall tydligt markera tomtplatsavgräns-
ningen så att allmänheten kan uppfatta var det 
allmänna slutar och det privata börjar. Det är 
exempelvis inte tillåtet att klippa gräset ända 
ner mot strandlinjen då detta görattområdet-
upplevs mer privat.
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I den fria passagen kan lämpligen träden sparas 
för att skyla bebyggelsen något och minska dess 
påverkan på landskapsbilden. 

För att säkra tillgången till den fria passagen 
skall det, om möjligt, lämnas ”släpp” i bebyggel-
sen. Dessa bör finnas med några hundra meters 
mellanrum och bredden bör även här vara minst 
20 meter. Var dessa släpp lämpligen placeras är 
svårt att avgöra på denna översiktliga nivå, var-
för detta bedöms i plan-   eller bygglovsskedet.

Kriterier för LIS

LIS-områden för större vatten 
Kriterier för bostäder vid större vatten (sjöar, tjärnar 
samt älvar):
1. större vatten inom en kilometer från större 
vägar, med högst 40 minuters restid med bil el-
ler buss till service, och
2. större vatten med minst tre bostadshus inom 
strandskyddsområdet* med max 100 meter dem 
emellan.

*Med strandskyddsområde menas hela vattnets 
strandskyddade område.

I områden som ej uppfyller kriterium ett och 
två men där det finns ett bebyggelsetryck kan 
avsteg göras. I de fall ska avsteget motiveras och 
bebyggelsetrycket påvisas. 

Kriterier för verksamheter vid större vatten:
1. vatten med intilliggande befintliga verksam-
heter för friluftslivet och turismen, eller
2. vatten med goda förutsättningar för nya verk-
samheter för friluftslivet och turismen.

LIS-områden för mindre vatten
Med mindre vatten menas bäckar och andra 
små vattendrag som redovisas som linjer i karta.

Kriterier för bostäder vid mindre vatten:
1. inom befintliga byar inom en radie på 15 kilo-
meter från Älvdalens tätort, eller
2. inom befintliga byar inom en radie på 10 kilo-
meter från tätorterna Särna och Idre.

Områden som ej uppfyller kriterium ett och två 
men där det finns ett bebyggelsetryck så kan 
avsteg göras. I de fall ska avsteget motiveras och 
bebyggelsetrycket påvisas. Detta gäller inom 
befintliga byar med bebyggelsetryck. 

Kriterier för verksamheter vid mindre vatten:
1. mindre vatten med intilliggande befintliga 
verksamheter för friluftslivet och turismen, eller 
2. mindre vatten med goda förutsättningar för 
nya verksamheter för friluftslivet och turismen.

Utpekade LIS-områden beskrivs i detta friståen-
de kapitel Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge.
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LIS-OMRÅDEN 
STÖRRE VATTEN
ÄLVDALEN
1. Bruksdammen – Näset
Storlek: ca 3 ha  

Planförhållande: Området ligger utanför de-
taljplan men gränsar mot en planlagd golfbana i 
öster. 

Nuvarande användning: Skogsmark/rekrea-
tionsstråk.

Potential: Området ligger relativt nära centrum 
och kan vid en exploatering göra att bebyggel-
sen på Näset växer närmare Älvdalens tätort. 
Ett strandnära läge med vacker utsikt över byn 
Holen. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
blandad bebyggelse med tyngdpunkt i villor och 
radhus. 

Omfattning: Ca 10 villatomter.

Allmän beskrivning av området: Området är 
beläget på toppen av en sluttning i norrläge, 
med en fin utsikt över byn Holen. Omgivningen 
består av skogsmark, golfbana, stall och bruks-
damm. Längs områdets södra gräns går det 
populära rid-, gång- och cykelstråket Gamla 
Näsvägen, som leder till in till Älvdalens kyrkby. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra bostadstomter i ett strand- och centrum-
nära läge samtidigt som bebyggelsen på näset 
ges möjlighet att växa närmare kyrkby. 

Naturmiljö: Det finns inga dokumenterade 
naturvärden inom eller i nära anslutning till 
området utöver vad som redovisas under rubri-
ken Naturvärdesinventering eller i bilagan med 
samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga dokumenterade kul-
turmiljövärden inom området. Öster om områ-
det, vid gamla porfyrverket, finns fornlämningar 
dokumenterade både som punkter och en yta.

Friluftsliv och rekreation: Området gränsar till 
Älvdalens golfklubb med en water driving range 
samt en pågående byggnation av en 9-håls-
bana. Strax bortanför golfklubben finns ett stall 
som inhyser Älvdalens ridklubb.

Gamla Näsvägen är ett populärt 
rekreationsstråk för fotgängare, cyklister och 
ridning. Vintertid finns här ett skidspår som 
ansluter till elljusspåret från sporthallen.

På udden strax sydväst om området finns en 
slogbod till allmänhetens förfogande. 

Risk och säkerhet: Området ligger inom skjut-
fältets hindersfria område.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger inom kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och avlopp. 

Ingen ny anslutning till statlig väg krävs. Områ-
det ligger i direkt anslutning till Gamla näsvägen 
med anslutning till väg 1017 och riksväg 70. 

Fibernät finns i byn Holen. 

Älvdalens centrum, med såväl kommersiell som 
offentlig service, ligger på ca 1,8 kilometers 
avstånd. Där finner man även knutpunkt för kol-
lektivtrafik till bl.a. Idre-Grövelsjön, Sälen och 
Mora. 

I porfyrgården finns en förskola.

Naturvärdesinventering: Inga särskilda syn-
punkter även om den något äldre skogen i 
västligaste delen har vissa naturvärden. En 
svampinventering skulle inte helt osannolikt 
kunna innebära att det uppgraderas till klass 
4.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av bostäder ska ske genom detaljplane-
läggning och upphävande av strandskydd. Sär-
skild hänsyn skall tas till rekreationsstråket och 
allmänhetens tillgång till strandområdet.

Bebyggelsen placering och utformning bör an-
passas för att inte inskränka på den allmänna 
karaktär som råder vid slogboden på udden, 
eller på kulturmiljön vid gamla porfyrverket. 

Väganslutning till Gamla Holenvägen i väster 
bör utredas, för att undvika en genomfartstrafik 
vid golfbana och porfyrverk.   

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp. 
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2. Mellansjön, Skepphussjön och Mössi – 
Evertsberg
Storlek: Fyra områden bostäder, 1,2; 2,0; 2,9 
och 3,7 ha. 

Planförhållande: Inget av områdena omfattas 
av detaljplan.

Nuvarande användning: Områdena består av 
ett fåtal tomter, några fritidshus, vasaloppsleden 
och i övrigt skogsmark.

Potential: Fin tallhed i strandläge, ett stenkast 
från vasaloppsleden. Bedöms ha goda möjlig-
heter för fritidsbebyggelse. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås fri-
tidsbebyggelse

Omfattning: ca 25 fritidstomter.

Allmän beskrivning av området: Områdena 
ligger i nära eller direkt anslutning till väg 1024 
mellan Evertsberg och Fiskarheden. I övrigt be-
står omgivningen av mestadels vatten. Ett min-
dre antal fritidshus finns inom områdena, övrig 
bebyggelse är koncentrerad kring sjöns östra 
strand. 

Områdets syfte: Syftet är att möjliggöra bygg-
nation av fritidshus i ett attraktivt läge med när-
het till vatten, natur och vasaloppsleden.

Naturmiljö: Genom områdena går vasaloppsle-
den som är ett naturreservat. Områdena ligger 
även inom inventerade våtmarker. I övrigt inga 
dokumenterade naturvärden utöver de som re-
dovisas under rubriken Naturvärdesinventering 
eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga dokumenterade kul-
turmiljövärden inom områdena. Strax sydväst 
om områdena, på södra sidan om vägen, finns 
fornlämningar i form av ett fångstgropssystem. 

Friluftsliv och rekreation: Alla områdena lig-
ger inom riksintresse friluftsliv MB 3 kap Vasa-
loppspåret. 

Det östra området vid sjön Mössi, gränsar till en 
bred gångstig som leder till Evertsberg med an-
slutning till elljusspår. 

Strax öster om områdena finns en naturcamping 
med badplats, hopptorn och servering. 

I byn Evertsberg, ca 4,5 km österut, finns bl.a. 
tennisplan och elljusspår.

Risk och säkerhet: Väg 1024 som gränsar till 
båda områden är rekommenderad väg för farligt 
gods. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp finns i nära anslutning.

Områdena ligger i anslutning till enskilda vägar 
och ingen ny väganslutning till statlig väg krävs. 

Fibernät är utbyggt i nära anslutning till områ-
dena. 

Såväl offentlig som kommersiell service åter-
finns i Älvdalens tätort 17 km österut med bil. 
Väg 1024 trafikeras av kollektivtrafik till Sälen, 
Mora och Älvdalen. 

Naturvärdesinventering: De äldre tallarna mot 
sjön är skyddsvärda och området har fått klass 
4.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. 

Särskild hänsyn skall tas till Vasaloppsleden 
och allmänhetens tillgång till strandområdet.  
För de områden som givits möjlighet till brygga 
förordas gemensamma lösningar. Detta gäller 
särskilt i det sydligaste området där exploate-
ring vid strandlinjen har en påtaglig inverkan på 
landskapsbilden sedd från väg 1024.  

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp. 
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3. Noren - Nornäs
Storlek: Fyra områden bostäder, 0,4; 1,4; 1,5 
och 3,8 ha. 

Planförhållande: Inget av områdena omfattas 
av detaljplan. Nornäs är utpekat som utveck-
lingsområde i denna ÖP. 

Nuvarande användning: Områdena består till 
största del av skogsmark. 

Potential: Fina tallhedar i strandnära läge. Be-
döms ha goda möjligheter för fritidsbebyggelse 
och villor.

Typ av bebyggelse: För området föreslås i 
huvudsak fritidsbebyggelse och till viss del vil-
labebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 15 - 20 tomter.

Allmän beskrivning av området: De fyra om-
rådena är alla belägna i direkt, eller nära, an-
slutning till byn Nornäs. Viss bebyggelse, i form 
av fritidshus och båthus, finns inom områdena. 
I närheten av det norra området finns ett kapell 
med begravningsplats. 

Områdets syfte: Syftet är att möjliggöra bygg-
nation av fritidshus och villor i ett strand- och 
naturnära läge. 

Naturmiljö: Det västra och östra området ligger 
delvis inom område av inventerade våtmarker. 
Alla områden ligger inom riksintresse vattendrag 
MB 4 kap Västerdalälven-Österdalälven. I 
övrigt finns inga dokumenterade naturvärden 
utöver de som redovisas under rubriken 
Naturvärdesinventering eller i bilagan med sam-
ma namn. 

Kulturmiljö: Begravningsplatsen är dokumente-
rad som fornminnesyta. I övrigt finns inga kända 
kulturmiljövärden inom områdena. Ett fornminne 
finns dokumenterat strax söder om det norra 
området. 

Friluftsliv och rekreation: Skogen och vattnen 
ger goda möjligheter för ett aktivt liv både som-
mar som vinter. Närhet till Idre eller Sälen med 
större anläggningar och i byn Nornäs finns bl.a. 
ett elljusspår, skoteruthyrning och badplats m.m. 

Risk och säkerhet: Inget identifierat. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: De två mellersta områdena ligger i 

nära anslutning till kommunalt verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp.

Områdena kan kräva ny anslutning till statlig 
väg. 

Fibernät finns utbyggt i byn.

Såväl offentlig som kommersiell service finns i 
Älvdalens kyrkby, ca 6 mil söderut, och i Särna, 
ca 4 mil norrut. I byn Sörsjön, 10 km västerut, 
finns en mindre lanthandel. 

Kollektivtrafik finns till både Älvdalen och Särna. 

Naturvärdesinventering: En del något äldre 
tallar finns i området centrala Noren.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och upphävande av strandskydd och/
eller bygglov samt strandskyddsdispens. För 
bygglov gäller att huset uppförs i direkt anslut-
ning till befintlig bebyggelse. 

Särskild hänsyn skall tas till avloppslösningar, 
väganslutningar samt allmänhetens tillgång till 
stranden.  

I det norra området bör en skogsfond sparas 
mot kapellet för att bevara äldre tallar samt und-
vika att bebyggelse inskränker på kulturmiljön. 
Likaså bör trädlinjen längs det östra områdets 
strand sparas för att begränsa inverkan på land-
skapsbilden. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp. 
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4. Nässjön – Näset, Liden, Kittan och Sjurby
Storlek: Fyra områden bostäder, 3,0; 5,6; 5,4 
och 6,0 ha.

Planförhållande: Inget av de fyra områdena lig-
ger inom detaljplan. 

Nuvarande användning: Områdena består i 
dagsläget till största del av skogsmark med un-
dantag för några få fritidshus.

Potential: Fina strandnära lägen med möjlighet 
att förtäta bebyggelsen i befintliga byar.

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås 
villa- och fritidsbebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 80 tomter.

Allmän beskrivning av området: De två om-
rådena norr om Nässjön ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse i byarna Liden, Kittan och 
Sjurby. Byarna präglas av gles bebyggelse med 
öppen odlingsmark i södersluttning ner mot 
sjön. 

De två områdena söder om sjön ligger i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse i byn Näset. 
Även här är bebyggelsen av gles karaktär med 
mycket öppen odlingsmark. 

Områdets syfte: Syftet är att möjliggöra bygg-
nation av bostäder och fritidshus i ett strandnära 
läge. Eventuell exploatering skulle knyta sam-
man bebyggelsen och byarna. 

Naturmiljö: Det sydvästra området ligger del-
vis inom LstW Övriga intressen för naturvården 
Kittan-Liden och Näset. Inom samma område 
finns ett mindre område dokumenterat i SJV 
Ängs- och betesmarkinventering. 

I övrigt finns inga dokumenterade naturvärden 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering eller i bilagan med samma 
namn.

Kulturmiljö: De två västra områdena ligger 
delvis inom LstW Övriga intressen för kultur-
vård Nässjön. I det nordöstra området finns en 
fornlämning i det sydvästra hörnet. I övrigt finns 
inga dokumenterade kulturvärden inom områ-
dena. 

I nära anslutning till det nordvästra området 
finns två fornlämningar, en på en udde och en 
vid utloppet för bäcken längs områdets östra 
gräns. 

Strax öster om det nordöstra området finns 
också en fornlämning.

I övrigt finns det relativt många fornlämningar 
runt sjön. 

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen är en rekreationsyta för både löpning, 
skidåkning, skoter och ridning. I byn näset finns 
en golfklubb och ett stall. 

Runt Nässjön finns flera badplatser med om-
klädningsrum. Den största, Grundsand, ligger i 
sjöns västra ände där det finns ett tio meter högt 
hopptorn. Sjön bjuder även på fina möjligheter 
till såväl vattenskidor som åretrunt-fiske.

Vintertid plogas en skridskobana och en bana 
för halkövning och isdrifting. 

Risk och säkerhet: De två västra områdena 
ligger inom område av erosionsbenägen jordart.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Det sydvästra området ligger delvis 
inom kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. De andra tre ligger i nära anslut-
ning.

Områdena ligger i direkt anslutning till kom-
munal eller enskild väg och det krävs ingen ny 
anslutning till statlig väg.

Fiber saknas i dagsläget men en utbyggnad är 
planerad inom nåt år. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens kyrkby ca 5 km söderut med bil. Där 
finner man även knutpunkt för kollektivtrafik till 
Idre-Grövelsjön, Sälen och Mora. 

Naturvärdesinventering: I sydvästra områdets 
östligaste del riskerar ängsmark under hävd att 
påverkas av en exploatering. I övrigt inga syn-
punkter.
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Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskydd 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. 

Särskild hänsyn skall tas till fornlämningen samt 
allmänhetens tillgång till denna och stranden. 
Med anledning av de många fornlämningarna 
rekommenderas en arkeologisk undersökning. 

För de områden som givits möjlighet till brygga, 
förordas en gemensam lösning. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp. 
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5. Rangen - Särnstugan
Storlek: Två områden bostäder, 0,7 och 1,5 ha.

Planförhållande: Det finns ingen detaljplan i 
området. 

Nuvarande användning: Skogsmark och ett 
fritidshus.

Potential: Ett naturnära läge för fritidsbebyg-
gelse med en central position i kommunen. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
fritidsbebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 15 - 20 tomter.

Allmän beskrivning av området: Sjön är be-
lägen mitt på gamla sockengränsen mellan Älv-
dalen och Särna. Strax norr om Rånäs kan man 
skymta sjön på östra sidan om riksvägen och 
här finns i dagsläget ett fåtal fritidshus. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra byggnation av fritidshus i ett strandnära 
läge. 

Naturmiljö: Sjön ligger delvis inom inventerade 
våtmarker, dock inte de områdena som är ut-
pekade som LIS. Båda områdena ligger inom 
riksintresse vattendrag MB kap 4 Västerdaläl-
ven-Österdalälven. I övrigt finns inga dokumen-
terade naturvärden utöver de som redovisas 
under rubriken Naturvärdesinventering eller i 
bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga dokumenterade 
fornlämningar inom området. Strax norr om om-
rådena, längs riksvägen, finns en fornlämning 
dokumenterad.

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. Med riksvägen alldeles intill är det 
nära till åretruntanläggningar i Idre eller Sälen. 

Risk och säkerhet: Riksväg 70, som passerar 
strax väster om områdena, är rekommenderad 
väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

En ny väganslutning till statlig väg krävs för det 
norra området. 

Fiber finns utbyggt i byn Rånäs, strax söder om 
området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särnabyn, 2,3 mil norrut, eller i Älvdalens kyrk-
by, 5,6 mil söderut. 

Riksvägen trafikeras av kollektivtrafik till bl.a. 
Idre, Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskydd 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse. 

Mot riksvägen bör skogen sparas i en avskär-
mande ridå för att begränsa bullerpåverkan. 

Särskild hänsyn skall tas till väganslutning och 
bebyggelsens placering i förhållande till riksväg. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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6. Rotsjön och Van - Lövnäs
Storlek: Sex stycken områden bostäder, 2,4; 
2,8; 2,9; 3,8 och 5,3 ha. 

Planförhållande: Det södra området på Rot-
sjön ligger delvis inom detaljplan Lövnäs 1:3 
m.fl. planlagt som naturmark. 

Nuvarande användning: Det södra området 
på Rotsjön innehåller några bostadshus. I övrigt 
består områdena av skogsmark.

Potential: Fina tallhedar i strandnära läge. Be-
döms ha goda möjligheter för fritidsbebyggelse 
och villor som kan knyta samman och förtäta 
bebyggelsen. 

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
bebyggelse av fritidshus och villor.

Omfattning: Totalt ca 50 - 60 tomter.

Allmän beskrivning av området: Områdena 
ligger alla i direkt, eller nära anslutning till, byn 
Lövnäs. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra byggnation av bostäder och fritidshus i 
ett strandnära och naturnära läge. En förtätning 
av bebyggelsen i byn Lövnäs kan tänkas stärka 
underlag för kollektivtrafik och service. 

Naturmiljö: Det finns inga dokumenterade na-
turvärden utöver de som redovisas under rubri-
ken Naturvärdesinventering eller i bilagan med 
samma namn.

Kulturmiljö: Det finns flera fornlämningar kring 
Lövnäs. Två av områdena innehåller dokumen-
terade fynd i inventeringen Skog och Historia. 
Det mittersta av de övre områdena, i norra de-
len av Tjärkarlviken, finns en minnespunkt. Det 
södra området på östra sidan om sjön innehåller 
två minnespunkter. 

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. Närhet till åretruntanläggningar i 
Idre eller Sälen.

Risk och säkerhet: Inget identifierat. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena på västra sidan om Van 
ligger i nära anslutning till kommunalt verksam-

hetsområde för vatten och avlopp. På östra si-
dan saknas kommunalt vatten och avlopp.

Ny väganslutning till statlig väg kan krävas för 
de två norra områdena. 

Fiber finns utbyggt i byn. 

Såväl offentlig som kommersiell service finns 
i Älvdalens kyrkby, ca 4,6 mil söderut, och i 
Särna, ca 5,6 mil norrut. I byn Sörsjön, 22 km 
västerut, finns en mindre lanthandel. 

Kollektivtrafik finns till både Älvdalen och Särna.

Naturvärdesinventering: En liten del av nord-
västra Van har klass 4. 

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. 

Särskild hänsyn skall tas till avloppslösningar, 
väganslutningar samt allmänhetens tillgång 
till stranden. Där bryggor tillåts förordas en 
gemensam lösning. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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7. Rotälven - Lundkrok
Storlek: Två områden bostäder, 4,4 och 15 ha.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan. 

Nuvarande användning: Inom området finns 
ett antal fritidshus i dagsläget. I övrigt består 
området av skogsmark. 

Potential: Ett parti med något tätare bebyggel-
se än i övrigt längs Rotälven. Här finns möjlighet 
till förtätning i begränsad utsträckning på båda 
sidor om älven. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
förtätning av fritidsbebyggelsen. 

Omfattning: Totalt ca 20 - 25 fritidshus.

Allmän beskrivning av området: Området är 
beläget ca tre kilometer söder om Bössbo, och 
sträcker sig ca två kilometer längs båda sidor av 
älven. Direkt öster om områdena löper väg 1029 
mellan Älvdalen och Lillhärdal. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en förtätning av fritidsbebyggelsen i ett 
strand- och naturnära läge. 

Naturmiljö: Älven innehar naturvärden kända 
av länsstyrelsen, Rotnen. Älven och området 
närmast strandlinjen omfattas av LstW övriga 
intressen för naturvården Rotälven – Rym-
man. Området omfattas även av riksintresse 
för naturvården MB kap 3 Rotälven-Rymman-
Dyverdalen. I övrigt finns inga dokumenterade 
naturvärden utöver de som redovisas under 
rubriken Naturvärdesinventering eller i bilagan 
med samma namn.

Kulturmiljö: I nära anslutning till områdena 
finns två dokumenterade fornlämningar. Utöver 
dessa finns tre punkter från en skog och historia 
inventering gjord av länsstyrelsen och skogs-
styrelsen. 

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
LstW övriga intressen för friluftslivet Rotälven-
Rymman samt riksintresse friluftsliv MB kap 3 
Österdalälven mellan Kyrkbyn och Åsen-Rotäl-
ven.

Risk och säkerhet: Området ligger delvis inom 
skjutfältets hindersfria område. Väg 1029, som 
löper längs områdets östra gräns, är utpekad 
som rekommenderad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Områdena ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens Kyrkby ca 16 kilometers bilväg söde-
rut.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Naturskogen längs 
älven i sydligaste västradelen klass 4 och 
olämplig att bebygga.

Bäcken i söder (naturvärdesobjekt 1) har 
klass 4 och tallskogen i sydligaste östra delen 
(naturvärdesobjekt 2) klass 4 om än en svag 
4:a. Dock är geomorfologin präglad av isav-
smältning och ganska svår att bebygga utan 
omfattande schaktning. Det är också bara ett 
par trädlängder till älven. Inkluderas själva 
kantzonen vid älven bör klassningen bli 3. Vild-
marksprägeln vid älven med klippor på andra 
sidan älven bör också beaktas då

Rotälven har stora friluftsvärden.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. 

Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning, 
fornlämningar samt allmänhetens tillgång till 
stranden. För att säkra tillgången till stranden 
måste det finnas släpp i form av naturmark 
mellan bebyggelsen. Dessa skall finnas med 
några hundra meters avstånd och bör vara åt-
minstone 20 meter breda. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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8. Rotälven - Ribbåsen
Storlek: Ett område för bostäder på 10 ha. 

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan.

Nuvarande användning: I områdets södra del 
finns ett fåtal fritidshus, i övrigt består marken 
av avverkad skogsmark.

Potential: Befintlig fritidsbebyggelse kan förtä-
tas ytterligare. Bedöms ha goda möjligheter för 
fritidsbebyggelse.

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
förtätning av fritidshus.

Omfattning: Totalt ca 20 – 25 fritidshus. 

Allmän beskrivning av området: Det västra 
området är nyligen avverkat och dess bredd till-
låter något mer bebyggelse.

Områdets syfte: Syftet med området är att 
möjliggöra fritidsbebyggelse i ett strand- och 
naturnära läge. 

Naturmiljö: Älven innehar naturvärden kända 
av länsstyrelsen, Rotnen. Älven och området 
närmast strandlinjen omfattas av LstW övriga 
intressen för naturvården Rotälven – Rymman. 
Området omfattas även av riksintresse för na-
turvården MB kap 3 Rotälven-Rymman-Dyver-
dalen. 

I övrigt finns inga dokumenterade naturvärden 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering eller i bilagan med samma 
namn.

Kulturmiljö: I direkt anslutning till området finns 
en dokumenterade fornlämning. Utöver det finns 
några punkter från en skog och historia invente-
ring gjord av länsstyrelsen och skogsstyrelsen.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
LstW övriga intressen för friluftslivet Rotälven-
Rymman samt riksintresse friluftsliv MB kap 3 
Österdalälven mellan Kyrkbyn och Åsen-Rotäl-
ven. Området bjuder på fina möjligheter till aktiv 
fritid i form av fiske, vandring och cykling m.m. 

Risk och säkerhet: Området ligger delvis inom 
skjutfältets hindersfria område. Väg 1029, som 

löper strax öster om området, är utpekad re-
kommenderad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i direkt anslutning till enskild väg 
och det krävs ingen ny anslutning till statlig väg.

Fiber saknas i området.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens kyrkby ca 13 kilometer söderut. 

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Mora, Sälen och Idre. 

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse. 

Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning, 
fornlämning samt allmänhetens tillgång till stran-
den. För att säkra tillgången till stranden måste 
det finnas släpp i form av naturmark mellan 
bebyggelsen. Dessa skall finnas med några 
hundra meters avstånd och bör vara åtminstone 
20 meter breda.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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9. Råstjå – Rånäs 
Storlek: Två områden bostäder, 2,7 och 3,8 ha.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Områdena består i 
dagsläget av skogsmark.

Potential: Fina tallhedar i söderläge. Eventuell 
byggnation skulle knyta samman bebyggelsen. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
fritidsbebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 15 - 20 tomter.

Allmän beskrivning av området: Rånäs är en 
by med drygt ett trettiotal fritidshus. Bebyggel-
sen ligger fint intill sjön Råstjå på västra sidan. 
Området ligger nära, men avskilt från riksvägen. 
I närområdet finns ett antal fäbodar. 

Områdets syfte: Syftet med området är att för-
täta bebyggelsen i byn Rånäs genom att möjlig-
göra byggnation i ett strandnära läge. 

Naturmiljö: Områdena omfattas av riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven. Område omfattas även av LstW Övriga 
intressen för naturvården Råstjöområdet. 

Det norra området ligger även inom LstW och 
NV inventerade våtmarker Dalkarlskölen. 

I övrigt finns inga dokumenterade naturvärden 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering eller i bilagan med samma 
namn.

Kulturmiljö: Det finns inga dokumenterade kul-
turmiljövärden inom områdena. I Närheten finns 
två punkter från LstW och SKS skog och histo-
ria inventering. 

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. Närhet till åretruntanläggningar i 
Idre eller Sälen.

Risk och säkerhet: Inget identifierat.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Båda områdena ligger i anslutning till enskild 
väg och det krävs ingen ny väganslutning till 
statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särnabyn 2,7 mil norrut, eller i Älvdalens kyrkby 
5,6 mil söderut.

I Särna och Älvdalen finns även knutpunkter för 
kollektivtrafik till bl.a. Idre, Mora och Sälen.

Naturvärdesinventering: I det norra området 
finns gamla skyddsvärda tallar längs vägen 
ner mot sjön som bör sparas. I en tall är det ett 
ganska nytt bohål uthackat av spillkråka(NT). 
Området har klass 4, men det ligger precis ut-
anför kartavgränsningen och ingår alltså inte i 
inventeringen.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning och 
allmänhetens tillgång till stranden. För bygglov 
gäller att huset uppförs i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse. 

Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning 
samt allmänhetens tillgång till stranden. För att 
säkra tillgången till stranden måste det finnas 
släpp i form av naturmark mellan bebyggelsen. 
Dessa skall finnas med några hundra meters 
avstånd och bör vara åtminstone 20 meter 
breda.

Där bryggor tillåts förordas en gemensam lös-
ning.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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10. Rämmasjön - Rämma
Storlek: Två områden, 5,8 och 6,9 ha. 

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan.

Nuvarande användning: I det ena området 
finns i dagsläget tre fritidshus, i övrigt skogs-
mark.

Potential: På den norra sidan av sjön finns 
i dagsläget ett mindre antal hus. Detta LIS-
område gör det möjligt för bebyggelse i fint 
söderläge som kan växa närmare fäboden. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
blandad bebyggelse av fritidshus och villor. 

Omfattning: Totalt ca 40 fritidshus. 

Allmän beskrivning av området: Rämma är 
en populär och levande fäbod. Här finns även 
flera fastigheter med åretruntboende. Fäboden 
har ett bra läge intill Rämmasjön med närhet till 
såväl skogen som till kyrkbyn. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra byggnation av fritidshus och villor i 
ett strand- och naturnära läge. 

Naturmiljö: Det östra området ligger delvis 
inom naturvärden kända av länsstyrelsen Räm-
ma fäbod. Samma område gränsar även mot 
LstW övriga intressen för naturvården Rämma 
och värdefulla odlingslandskap Rämma. Strax 
norr om områdena finns ett naturreservat Tang-
eråsen. 

I övrigt finns inga dokumenterade naturvärden 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering eller i bilagan med samma 
namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom, eller i nära anslutning till, områ-
dena.

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. 

Risk och säkerhet: Områdena ligger inom 
skjutfältets hindersfria område. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området utanför kommunalt verksam-
hetsområde för vatten och avlopp.

Det östra området kan kräva ny väganslutning 
till statlig väg. 

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens kyrkby ca 9 kilometer österut. 

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Mora, Sälen och Idre.

Naturvärdesinventering: Naturvärdesobjekt 1 
och 2 har naturvärdesklass 4.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och upphävande av strandskyddet. 
Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning och 
allmänhetens tillgång till stranden. För att säkra 
tillgången till stranden måste det finnas släpp i 
form av naturmark mellan bebyggelsen. Dessa 
skall finnas med några hundra meters avstånd 
och bör vara åtminstone 20 meter breda.

Där bryggor tillåts förordas en gemensam lös-
ning.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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11. Storsjön - Mardal
Storlek: 4,6 ha bostäder.

Planförhållande: Området omfattas inte av 
någon detaljplan. Men det finns en framtagen 
detaljplan som inväntar översiktsplanen innan 
antagande. 

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark.

Potential: Ett fint strandnära läge på en tallhed 
i sydväst-läge. Bedöms ha goda möjligheter för 
naturnära fritidsbebyggelse.

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
fritidsbebyggelse.

Omfattning: 15 - 20 fritidstomter.

Allmän beskrivning av området: Två mil 
väster om Älvdalens kyrkby, i ett finns skogs- 
och myrlanskap ligger ett antal större vatten. 
Storsjön är, namnet till trots, en mindre sjö i 
närheten av fäboden Mardal. I närområdet finns 
utöver Mardal ett antal andra fäbodar bl.a. Vas-
selbodarna och Hedbodarna. 

Områdets syfte: Syftet med området är att 
möjliggöra en fritidsbebyggelse i ett strand- och 
naturnära läge.

Naturmiljö: Det finns inga dokumenterade na-
turmiljövärden inom området.

Kulturmiljö: Det finns inga dokumenterade kul-
turmiljövärden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. 

Risk och säkerhet: Området ligger inom hin-
dersfritt område för Älvdalens skjutfält. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området utanför kommunalt verksam-
hetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
i Älvdalens kyrkby ca 26 kilometers bilväg 
österut. 

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Mora, Sälen och Idre.

Naturvärdesinventering: Sydligaste och nord-
ligaste delarna har påtaglig naturskogskaraktär 
och har inte påverkats av gallring. Längs sjön 
har en bård av en knapp trädlängd lämnats utan 
att något virke plockats ut. Om området exploa-
teras vore det lämpligt att om möjligt helt spara 
södra och norra delarna intakta.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom gemensam 
detaljplaneläggning för hela området, samt ett 
upphävande av strandskyddet. Särskild hän-
syn skall tas till avloppslösning och naturvär-
den.  Där bryggor tillåts förordas en gemensam 
lösning. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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12. Åsendammen - Åsen
Storlek: Två områden bostäder, 9,6 ha och 6,3 
ha.

Planförhållande: Båda områdena omfattas till 
viss del av Byggnadsplan för Åsen 45:2 planlagt 
som natur och bostad. 

Nuvarande användning: Inom områdena finns 
i dagsläget ett tiotal fritidshus. I övrigt består 
områdena av naturmark.

Potential: Längs Åsendammens östra kant 
finns i dagsläget viss bebyggelse med möjlighet 
till förtätning. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
blandad bebyggelse av fritidshus och villor.

Omfattning: Totalt ca 40 tomter.

Allmän beskrivning av området: Området 
ligger i direkt anslutning till Åsendammen inte 
långt från byn Åsen. Här finns i dagsläget två 
klungor med fritidshus och en exploatering 
längs vattnet skulle knyta samman bebyggel-
sen. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra attraktivt boende i ett strandnära 
läge. 

Naturmiljö: Det finns inga kända naturmiljövär-
den inom, eller i nära anslutning till, områdena 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering eller i bilagan med samma 
namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom områdena. Det finns en fornläm-
ning dokumenterad i dammen ca 130 meter ut 
från strandlinjen.

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. Närhet till fotbollsplan med omkläd-
ningsrum närmare byn Åsen. 

Risk och säkerhet: Områdena ligger inom 
skjutfältets hindersfria område. Områdena ligger 
inom dammbrott, maximal vattenutbredning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger delvis inom kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Områdena ligger i direkt anslutning till enskild 

väg och det krävs ingen ny väganslutning till 
statlig väg. 

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens kyrkby ca 23 kilometer söderut. 

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Mora, Sälen och Idre.

Naturvärdesinventering: Skogen i södra delen 
får bedömas skyddsvärd även om inga rödlis-
tade arter hittades vid besöket. Det finns även 
fläckar av tallnaturskog och äldre tall på flera 
platser i inventeringsavgränsningen. Möjligen 
kan dessa avgränsas om man gör en detaljin-
ventering och planläggning av området.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom gemensam 
detaljplaneläggning för hela områdena, samt 
upphävande av strandskyddet. Särskild hänsyn 
skall tas till avloppslösning och allmänhetens 
tillgång till stranden. För att säkra tillgången till 
stranden måste det finnas släpp i form av na-
turmark mellan bebyggelsen. Dessa skall finnas 
med några hundra meters avstånd och bör vara 
åtminstone 20 meter breda.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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13. Österdalälven - Garberg
Storlek: Två områden bostäder, 1,1 och 5,8 ha.

Planförhållande: Det norra området omfattas 
till stor del av Byggnadsplan för del av Garberg 
25’ och 27’ planlagt som bostäder.

Nuvarande användning: Områdena består till 
största del av skogsmark. 

Potential: LIS-områdena gör det möjligt för byn 
att växa söderut. Fint läge med kvällssol ner 
mot vattnet. 

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
blandad bebyggelse av fritidshus och villor. 

Omfattning: Totalt ca 20 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Byn Gar-
berg ligger nära gränsen mellan Älvdalens och 
Mora kommun. Här finns goda möjligheter för 
arbetspendling till båda orterna och närheten till 
Gopshusbacken på västra sidan om älven ger 
området goda möjligheter för fritidsbebyggelse. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
expandera byn Garberg genom att möjliggöra 
byggnation i ett attraktivt strandnära läge. 

Naturmiljö: Det finns inga kända naturmiljövär-
den inom, eller i nära anslutning till, områdena 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering eller i bilagan med samma 
namn.

Spjutmosjön omfattas av Landskapsbildskydd 
vilket betyder att Länsstyrelsen hanterar dispen-
särenden.

Kulturmiljö: I närheten av det östra området 
finns en fornlämning och en punkt från LstW 
och SKS skog och historia inventering. 

Friluftsliv och rekreation: På den östra sidan 
av älven finns den alpina anläggningen Gops-
husbacken. 

Risk och säkerhet: Båda områdena ligger 
inom erosionsbenägen jordart och dammbrott, 
maximal vattenutbredning. I närheten av områ-
dena går en kraftledning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Områdena ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i byn.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens kyrkby ca 18 kilometer norrut, eller i 
Mora 23 kilometer söderut. 

I Älvdalen och Mora finns även knutpunkt för 
kollektivtrafik till bl.a. Borlänge, Stockholm och 
Idre.

Naturvärdesinventering: I ”Garberg södra” är 
delar av skogen vid Killinghol klass 4 och par-
tierna med äldre tallar sparas lämpligen (även 
här snitslar av Siljan). Ängen vid båthamnen bör 
gärna inventeras ytterligare på växter och fjärilar 
under lämplig årstid vid en eventuell exploate-
ring.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet. 
Särskild hänsyn skall tas till kraftledning, av-
loppslösning och allmänhetens tillgång till stran-
den. För att säkra tillgången till stranden måste 
det finnas släpp i form av naturmark mellan 
bebyggelsen. Dessa skall finnas med några 
hundra meters avstånd och bör vara åtminstone 
20 meter breda.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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14. Österdalälven – Väsa
Storlek: Ett område för bostäder 3,1 ha.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av en skogsmark.

Potential: I det annars öppna odlingslandska-
pet tillåts byn att komplettera bebyggelsen i ett 
fint natur- och strandnära läge.

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
villabebyggelse. 

Omfattning: Ca 10 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Väsa är en 
gles by ca fem kilometer söder om Älvdalens 
Kyrkby. Här dominerar odlingsmark vilket er-
bjuder mycket öppna ytor och finns utsikt över 
älven. 

Områdets syfte: Syftet är att skapa möjlighet 
för strandnära bebyggelse i ett lämpligt läge.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Åsen-Väsa. Området lig-
ger även inom Länsstyrelsens nationella beva-
randeplan för odlingslandskap Österdalälven 
(Åsen-Väsa) och övriga intressen för naturvår-
den Österdalälven från Åsen till Väsa. 

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, området utöver de som re-
dovisas under rubriken Naturvärdesinventering 
eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
länsstyrelsens övriga intressen för friluftslivet 
Österdalälven från Åsen till Väsa.

Risk och säkerhet: Områdena ligger inom 
skjutfältets hindersfria område och på erosions-
benägen jordart. Området ligger inom högsta 
beräknade flöde och dammbrott maximal vat-
tenutbredning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger i närheten av kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg.

Fiberutbyggnad pågår i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens Kyrkby ca 5,4 kilometer norrut.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till av-
loppslösning och allmänhetens tillgång till stran-
den.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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15. Österdalälven - Kuntmått
Storlek: 4,3 ha bostäder.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan. 

Nuvarande användning: Inom området finns 
i dagsläget ett antal bostadshus, i övrigt består 
det av skogsmark.

Potential: Ett mindre antal hus ligger relativt 
glest med möjlighet till förtätning. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
förtätning av villor.

Omfattning: ca 5 – 10 tomter.

Allmän beskrivning av området: Strax nord-
väst om byn Loka, vid avfarten till byarna 
Brunnsberg och Åsen, ligger Kuntmått med ett 
antal bostäder. Bebyggelsen ligger i huvudsak 
mellan riksvägen och älven men det finns även 
hus på östra sidan om vägen. 

Områdets syfte: Syftet med området är att 
möjliggöra en förtätning av bostäder i ett strand- 
och naturnära läge.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
Naturvård MB kap 3 Åsen-Väsa. Området lig-
ger även inom Länsstyrelsens nationella beva-
randeplan för odlingslandskap Österdalälven 
(Åsen-Väsa) och övriga intressen för naturvår-
den Österdalälven från Åsen till Väsa. Älven 
omfattas av ett naturvårdsområde, Österdaläl-
ven, i syfte att förhindra vattenkraftsutbyggnad.

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, områdena utöver de som 
redovisas under rubriken Naturvärdesinvente-
ring eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse friluftsliv MB kap 3 Österdalälven 
mellan Kyrkbyn och Åsen-Rotälven samt Läns-
styrelsens övriga intressen för friluftslivet Öster-
dalälven från Åsen till Väsa. 

Risk och säkerhet: Området ligger inom skjut-
fältets hindersfria område och på erosionsbe-
nägen jordart. Väster om området passerar en 
kraftledning. Riksväg 70, som är rekommende-

rad väg för farligt gods, passerar i nära anslut-
ning till området. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg men 
det kan krävas ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns men inget nät är utbyggt. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens Kyrkby ca 8,2 kilometer söderut.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: De mest skyddsvär-
da delarna intill älven ingår inte i avgränsningen. 
Det som påverkas mest negativt är en öppen 
ängsmark vid älven. Sådana älvnära miljöer bör 
om möjligt värnas.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. Särskild hänsyn 
skall tas till avloppslösning och allmänhetens 
tillgång till stranden.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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16. Österdalälven – Kyrkbyn Älvdalen
Storlek: 2,1 ha bostäder och 5,4 ha verksamhe-
ter. Området bostäder redovisas under bostads-
områden i översiktsplanen. 

Planförhållande: Området omfattas inte av 
någon detaljplan. I tidigare gällande FÖP för 
Älvdalens tätort är områdena utpekade som 
camping. 

Nuvarande användning: Området används i 
dagsläget som camping.

Potential: Älvdalens camping har ett fint läge 
invid Österdalälven. LIS-området gör det möjligt 
att ta vara på älven och utveckla verksamheten. 
Här finns också möjlighet att anlägga en gc-bro 
över älven till byn Kåtilla. Det skulle förbättra 
möjligheten att promenera till centrum samt bi-
dra till en säkrarare väg för skolbarn. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
för verksamheten anpassad bebyggelse.

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: Älvdalens 
camping ligger i direkt anslutning till Älvdalens 
Kyrkby. Här finns plats för husbilar/vagnar, tält 
och småstugor. Genom campingområdet löper 
älvpromenaden och strax norr om campingen 
finns ett tillhörande utegym.

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en utveckling av campingverksamheten.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Åsen-Väsa. Området lig-
ger även inom Länsstyrelsens nationella beva-
randeplan för odlingslandskap Österdalälven 
(Åsen-Väsa) och övriga intressen för naturvår-
den Österdalälven från Åsen till Väsa.

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, områdena utöver de som 
redovisas under rubriken Naturvärdesinvente-
ring eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Området omfattas 
av riksintresse friluftsliv MB kap 3 Österdalälven 
mellan Kyrkbyn och Åsen-Rotälven och Läns-
styrelsens övriga intressen för friluftsliven Öster-
dalälven från Åsen till Väsa.

Risk och säkerhet: Området ligger inom skjut-
fältets hindersfria område och på erosionsbenä-
gen jordart. Området för verksamhet är känsligt 
för översvämning.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger inom kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till kommunal väg 
och det krävs ingen ny anslutning till statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
i Älvdalens centrum på ca 500 meter gångav-
stånd.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Lövskogsmiljöerna 
och blandskogsmiljöerna mellan områdena, 
samt i det området för bostäders västra del, är 
fågelrika. I dess omedelbara närhet finns också 
småvatten och tillsammans bildar detta sam-
mantaget en fin fågelmiljö som bör beaktas.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till 
allmänhetens tillgång till stranden.

Ytterligare utredningar angående översvämn- 
ingar krävs innan bebyggelse planeras.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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17. Österdalälven – Myckeln
Storlek: 15,1 ha verksamheter.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan men i tidigare gällande FÖP för 
Älvdalens tätort är området utpekat som flygfält. 

Nuvarande användning: Området används i 
dagsläget som flygfält.

Potential: Älvdalens flygfält ges möjlighet till 
utveckling med bl.a. landningsbana på vattnet.

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
för verksamheten anpassad bebyggelse.

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: På en större 
udde i Österdalälven ligger Älvdalens skjutfält 
med Älven på västra sidan och Myckeln på 
östra sidan. Fältet ligger i nära anslutning till 
Älvdalens industriområde och bebyggelsen i 
Östermyckeläng. Förutom flygfält finns här även 
älvpromenaden som är ett populärt stråk för 
promenad och löpning.

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en utveckling av det befintliga flygfältet.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Åsen-Väsa. Området ligger 
även inom Länsstyrelsens övriga intressen för 
naturvården Österdalälven från Åsen till Väsa, 
och nationell bevarandeplan för odlingslandskap 
Österdalälven (Åsen-Väsa).

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, områdena utöver de som 
redovisas under rubriken Naturvärdesinvente-
ring eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
Länsstyrelsen övriga intressen för friluftslivet 
Österdalälven från Åsen till Väsa.

Risk och säkerhet: Området riskerar att vat-
tentäckas vid 100-årsregn och 200-årsregn. 
Det ligger även inom dammbrott maximal vat-
tenubredning. Området ligger även inom skjut-
fältets hindersfria område och på erosionsbenä-
gen jordart. Riksväg 70 och väg 1024, som är 
rekommenderad väg för farligt gods, löper förbi 

ca 200-400 meter norr och öster om området. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger i nära anslutning till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp.

Området ligger i anslutning till kommunal väg 
och det krävs ingen ny väganslutning till statlig 
väg.

Fiber finns i närheten. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens centrum på ca 1,5 kilometer gångav-
stånd.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Vissa delar av flygfäl-
tet består av värdefull och artrik ängsmark som 
bör beaktas i möjligaste mån. Det gäller särskilt 
nordöstra delen intill stranden. Några särskilda 
värden kopplade till skogen finns inte.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till allmän-
hetens tillgång till stranden.
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18. Österdalälven - Gåsvarv
Storlek: Ett område för verksamhet 2,9 ha.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av en fiskodling.

Potential: Fiskodlingen ges möjlighet att ut-
vecklas.

Typ av bebyggelse: För området skall 
bebyggelsen anpassas till verksamheten.

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: Gåsvarv är 
en radby strax söder om Älvdalen, bebyggelsen 
är i huvudsak koncentrerad längs riksvägen 
men närmare älven finns ett antal fritidshus 
tillsammans med en badplats, slakthus och fisk-
odling. 

Områdets syfte: Syftet är att skapa möjlighet 
för vidareutveckling av befintlig verksamhet vid 
fiskodlingen.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Åsen-Väsa. Området lig-
ger även inom Länsstyrelsens nationella beva-
randeplan för odlingslandskap Österdalälven 
(Åsen-Väsa) och övriga intressen för naturvår-
den Österdalälven från Åsen till Väsa. 

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, området utöver de som re-
dovisas under rubriken Naturvärdesinventering 
eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom områdena.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
länsstyrelsens övriga intressen för friluftslivet 
Österdalälven från Åsen till Väsa.

Risk och säkerhet: Området ligger inom skjut-
fältets hindersfria område och på erosionsbenä-
gen jordart. Strax öster om området passerar en 
kraftledning.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer: Området ligger i anslutning till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg.

Fiber finns i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens Kyrkby ca 5,4 kilometer norrut.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. Särskild hänsyn 
skall tas till landskapsbild och allmänhetens till-
gång till stranden.



199

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN



200

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN



201

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN

19. Österdalälven – Loka 
Storlek: 3,8 ha bostäder.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Området innehål-
ler ett antal bostadshus, i övrigt består det av 
skogsmark. 

Potential: Byn Loka ges möjlighet att knyta 
samman bebyggelsen invid riksvägen i ett fint 
läge längs Älven. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
förtätning av villor. 

Omfattning: Totalt ca 5 tomter.

Allmän beskrivning av området: Området lig-
ger vid uppfarten till Byn Loka. Här finns i dags-
läget viss glas bebyggelse. Strax söderut ligger 
byn Rot med bl.a. hembygdsgård och skola. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra byggnation av villor i ett strand- och 
naturnära läge.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Åsen-Väsa. Området lig-
ger även inom Länsstyrelsens nationella beva-
randeplan för odlingslandskap Österdalälven 
(Åsen-Väsa) och övriga intressen för naturvår-
den Österdalälven från Åsen till Väsa. 

Älven omfattas av naturvårdsområdet 
Österdalälven med syftet att förhindra 
utbyggnad av vattenkraft.

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, områdena utöver de som 
redovisas under rubriken Naturvärdesinvente-
ring eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns en punkt, från Länssty-
relsens skog och historia-inventering, i södra 
delen av området. Ungefär i höjd med mitten av 
samma område finns det också en punkt, precis 
utanför områdesgränsen. I övrig inga kända kul-
turmiljövärden.

Friluftsliv och rekreation: Områdena ligger 
inom riksintresse friluftsliv MB kap 3 Österdal-
älven mellan kyrkbyn och Åsen-Rotälven. Om-
rådena ligger även inom Länsstyrelsens övriga 
intressen för friluftslivet Österdalälven från Åsen 
till Väsa.

Risk och säkerhet: Området ligger inom skjut-
fältets hindersfria område samt på erosions-
benägen jordart. En liten del av området ligger 
inom karterat 100-årsflöde. Området ligger även 
inom dammbrott maximal vattenubredning. 
Riksväg 70, som är rekommenderad väg för far-
ligt gods, löper förbi strax öster om området.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg.

Fiber finns men nätet är ej utbyggt.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens Kyrkby ca 8,5 kilometers söderut.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Kantzonen och bran-
ten ner mot älven är skyddsvärda rent generellt.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till av-
loppslösning och allmänhetens tillgång till stran-
den. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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20. Navardalssjön - Navardalen
Storlek: 2,8 ha verksamhet.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan. 

Nuvarande användning: Inom området finns i 
dagsläget en vildmarksstation med bl.a. vand-
rarhem och matservering. 

Potential: Vildmarksstation i fint söderläge, av-
skilt från övrig bebyggelse. Här finns möjlighet 
till övernattningsstugor eller liknande. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
för verksamheten anpassad bebyggelse. 

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: Området lig-
ger invid navardalssjön, strax öster om Älvda-
lens skjutfält. I närheten finns fritidsbebyggelse 
i fäboden Yttre navardalen. Sjön ligger fint i en 
dal omgivet av branta berg. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en utveckling av vildmarksstationen. 

Naturmiljö: Området ligger inom skogliga vär-
detrakter tall och gran. Området gränsar även 
mot naturvärden kända av Länsstyrelsen Navar-
dalsgnupen.

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, områdena utöver de som 
redovisas under rubriken Naturvärdesinvente-
ring eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom eller i nära anslutning till området. 

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse friluftsliv MB kap 3 Österdalälven 
mellan kyrkbyn och Åsen – Rotälven. 

Risk och säkerhet: Området ligger inom skjut-
fältets influensområde samt hindersfria område. 
Området ligger på erosionsbenägen jordart.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger inte inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området saknar väganslutning och det krävs 
ingen ny väganslutning till statlig väg.

Fiber saknas i området.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens Kyrkby ca 32 kilometers bilväg söde-
rut.

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Skogen som är opå-
verkad av avverkningar runt vandrarhemmet 
hyser gamla tallar samt rödlistade arter och sig-
nalarter. Det innebär klass 4.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. Särskild hänsyn 
skall tas till avloppslösning och allmänhetens 
tillgång till stranden. Området har kulturvärden 
och stor försiktighet bör råda vid exploatering. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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21. Österdalälven - Monztabanan
Storlek: 10,3 ha verksamheter.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan. I denna översiktsplan är området 
utpekat som multibana. 

Nuvarande användning: Området används i 
dagsläget som motorbana med bl.a. halkövning.

Potential: LIS-området gör det möjligt att ut-
veckla banan i form av enklare bebyggelse eller 
bullervallar. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
för verksamheten anpassad bebyggelse.

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: Monztaba-
nan är en multibana med ett brett användnings-
område och stor potential till utveckling. Här 
bedrivs främst utbildning och övning för bussar, 
lastbilar och blåljus, men även annan motor-
verksamhet av mer rekreationell karaktär. Där-
utöver är banan väl lämpad för rullskidåkning, 
cykling och rollerblades m.m.

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en utveckling av befintlig multibana.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Åsen-Väsa. Området ingår 
även i Länsstyrelsens nationella bevarandeplan 
för odlingslandskap Österdalälven (Åsen-Väsa) 
samt övriga intressen för naturvården Öster-
dalälven från Åsen till Väsa. Älven omfattas av 
naturvårdsområdet Österdalälven med syftet att 
förhindra en utbyggnad av vattenkraft.

I övrigt inga kända naturmiljövärden inom, eller 
i nära anslutning till, området utöver de som re-
dovisas under rubriken Naturvärdesinventering 
eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom, eller i nära anslutning till, området.

Friluftsliv och rekreation: Området omfattas 
av Länsstyrelsens övriga intressen för friluftsli-
vet Österdalälven från Åsen till Väsa. Området 
ligger i närheten av riksintresse friluftsliv MB kap 
3 Österdalälven från Åsen till Väsa. 

Risk och säkerhet: Området ligger inom skjut-

fältets hindersfria område samt på erosions-
benägen jordart. Området ligger även inom 
kartering för 100-årsflöde, 200-årsflöde samt 
dammbrott maximal vattenutbredning.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp finns ca 500 meter norr om 
området.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Älvdalens Kyrkby på ca 5,4 kilometers avstånd 
med bil. 

I Älvdalen finns även knutpunkt för kollektivtrafik 
till bl.a. Idre, Särna och Mora.

Naturvärdesinventering: Trädridån mot älven 
bör behållas intakt.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet. Särskild hänsyn 
skall tas till och allmänhetens tillgång till stran-
den samt eventuell omgivningspåverkan.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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SÄRNA
22. Bornåsjön - Särna
Storlek: Fem områden bostäder, 1,2; 1,8; 2,2; 
2,5 och 4,2 ha. 

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan.

Nuvarande användning: Två av områdena 
innehåller totalt fem fritidshus. I övrigt består 
områdena av skogsmark.

Potential: Skogsområde med viss bebyggelse 
kan bli ett fint fritidsområde där gamla banvallen 
utgör ett naturligt vandringsstråk längs strand-
linjen. 

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
förtätning av fritidshus.

Omfattning: Totalt ca 25 - 30 fritidshus. 

Allmän beskrivning av området: Området lig-
ger i nära anslutning till väg 311 mellan Särna 
och Sörsjön. Strax norr om gränsen mot Ma-
lung-Sälens kommun ligger Bornåsjön med ett 
antal fäbodar i närområdet, bl.a Bornåsjösätern 
och Strandvallen. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra en fritidsbebyggelse i ett strandnära 
läge. 

Naturmiljö: Områdena ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven. Det nordligaste området ligger till viss del 
i sumpskog.

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom områdena. 

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. Närhet till åretruntanläggningar i 
Idre och Sälen.

Risk och säkerhet: Väg 311, som löper förbi 
ca 0 - 700 meter öster om områdena, är rekom-
menderad väg för farligt gods. 

De två södra områdena ligger på erosionsbenä-
gen jordart.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Områdena ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särnabyn ca 15 kilometer norrut. I Sörsjön, ca 
20 kilometer söderut, finn en mindre lanthandel.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga särskilda syn-
punkter med undantag av liten yta mellan myren 
och vägen som har klass 4 och därmed bör 
sparas.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. Särskild hänsyn 
skall tas till väg, avloppslösning samt allmänhe-
tens tillgång till stranden.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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23. Galsjön - Särna
Storlek: Ett område bostäder 4,3 ha.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan.

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark.

Potential: Befintlig bebyggelse kan förtätas och 
utökas utan större ingrepp på landskapsbilden.

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
fritidsbebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 15 tomter.

Allmän beskrivning av området: Området lig-
ger strax söder om Särna Kyrkby, i direkt anslut-
ning till väg 311 mot Sörsjön. I närområdet finns 
ett antal klungor av bebyggelse varav två ligger 
intill Galsjön. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en byggnation av fritidshus i ett strand-
nära läge. 

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven. 

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. Mickeltemplet som ligger i närheten 
erbjuder bl.a. skidåkning både på längden och 
utför. Närhet till åretruntanläggningar i Idre och 
Sälen.

Risk och säkerhet: Väg 311, som löper förbi ca 
250 - 600 meter öster om områdena, är rekom-
menderad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området kan kräva en ny väganslutning till stat-
lig väg. 

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särnabyn ca sju kilometer norrut.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter. 

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet. 
Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning, 
väganslutning samt allmänhetens tillgång till 
stranden. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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24. Hedarfjorden - Särnaheden
Storlek: Två områden bostäder 11 och 6,1 ha.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan.

Nuvarande användning: I det östra området 
finns i dagsläget två fritidshus. I övrigt består 
områdena av skogsmark.

Potential: Fint strandnära läge intill riksvägen 
där en bebyggelse skulle innebära att Heden 
växer närmare Kringelfjorden. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
blandad bebyggelse av fritidshus och villor. 

Omfattning: Totalt ca 50 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Särnaheden 
är en by strax norr om Särna kyrkby med fina 
öppna odlingslandskap. Norr om Heden finns 
bebyggelse med något lägre koncentration där 
möjlighet till förtätning finns. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra byggnation av bostäder i ett strand-
nära läge. 

Naturmiljö: Det östra området samt delar av 
det västra ligger inom riksintresse rennäring 
MB kap 3. Båda områden ligger även inom 
riksintresse vattendrag MB kap 4 Västerdaläl-
ven, Österdalälven. Hedarfjorden och delar av 
det östra området omfattas av Länsstyrelsens 
övriga intressen för naturvården Hedarfjorden-
Brossöfjorden.

I det östra området finns dokumenterad före-
komst av Blå taggsvamp, Dropptaggsvamp och 
Skrovlig taggsvamp.

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det västra området ligger delvis 
inom Länsstyrelsens övriga intressen för kul-
turmiljövården Heden. På en udde vid det östra 
området finns en fornlämningsyta. I övrigt inga 
kända kulturmiljövärden inom områdena.

Friluftsliv och rekreation: Hedarfjorden och 
delar av det östra området omfattas av Läns-
styrelsens övriga intressen för friluftslivet Hedar-
fjorden-Brossöfjorden. 

Risk och säkerhet: Riksväg 70, som delvis lö-
per längs det västra områdets västra gräns, är 
rekommenderad väg för farligt gods. Det västra, 
och delar av östra, området ligger inom ero-
sionsbenägen jordart. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Inget av de två områdena ligger inom 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Verksamhetsområde finns ca en kilome-
ter söder om det västra området. 

Områdena ligger i anslutning till statlig väg och 
det bör inte krävas någon ny väganslutning till 
statlig väg. 

Fiber finns i området men inget nät är utbyggt. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särnabyn ca 13 kilometer söderut.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Bra om tallarna vid 
sandstranden sparas i det östra området. I det 
västra området kan asparna med fördel sparas. 
I övrigt inga synpunkter. 

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet. Särskild hänsyn 
skall tas till avloppslösning, fornlämning samt 
allmänhetens tillgång till stranden.  För att säkra 
tillgången till stranden måste det finnas släpp i 
form av naturmark mellan bebyggelsen. Dessa 
skall finnas med några hundra meters avstånd 
och bör vara åtminstone 20 meter breda.

Strax norr om det västra området finns en för-
modad stenåldersboplats, varvid det rekommen-
deras arkeologisk utredning i området. 

Bebyggelsen i det västra området bör placeras 
ovan vägen och för att minimera inverkan på 
landskapsbilden bör trädlinjen närmast vattnet 
sparas. Där bryggor tillåts förordas en gemen-
sam lösning. På grund av riksintresset för kul-
turmiljövården krävs en kulturmiljöinventering 
innan byggnation. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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25. Kringelfjorden - Kringelfjorden
Storlek: Fyra områden bostäder 2,1; 3,1; 5,1 
och 5,9 ha. 

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Inom de östra områ-
dena finns i dagsläget ett antal fritidshus. I övrigt 
består områdena av skogsmark.

Potential: Kringelfjorden är ett populärt fritids-
område med väldigt tät bebyggelse. LIS-om-
rådena ger möjlighet för bebyggelsen att växa 
söderut närmare Heden.

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
fritidsbebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 50 tomter.

Allmän beskrivning av området: Kringelfjor-
den är ett fritidshusområde med väldigt tät be-
byggelse. Området ligger avskilt från riksvägen i 
ett fint strandläge ner mot vattnet. Området lig-
ger mitt emellan de större tätorterna Särna och 
Idre. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra byggnation av fritidshus i ett strandnära 
läge. 

Naturmiljö: Alla områdena omfattas delvis av 
riksintresse naturvård MB kap 3 Dalälven mel-
lan Idre och Hedarfjorden. De östra områdena 
ligger delvis inom riksintresse rennäring MB kap 
3. Alla områden ligger inom riksintresse vatten-
drag MB kap 4 Västerdalälven, Österdalälven. 

Alla områdena gränsar vid strandlinjen till riks-
intresse natura-2000 habitatdirektivet MB kap 
4 Storån-Österdalälven. Alla områdena ligger 
delvis inom Länsstyrelsens övriga intressen för 
naturvården Österdalälven mellan Idre och He-
darfjorden samt naturvärden kända av Länssty-
relsen, Österdalälven uppströms Trängslet.

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn. 

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom områdena. Men utmed detta vat-
tensystem finns många registrerade stenålders-
boplatser.

Friluftsliv och rekreation: Båda områdena om-

fattas delvis av riksintresse friluftsliv MB kap 3 
Österdalälven från Kringelfjorden till Idre.

Risk och säkerhet: Alla områdena ligger på 
erosionsbenägen jordart. Riksväg 70, som löper 
förbi längs östra områdenas östra gräns, är re-
kommenderad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Inget av områdena ligger inom, eller i 
nära anslutning till, kommunalt verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp.

Områdena ligger i anslutning till enskild väg och 
det bör inte krävas någon ny väganslutning till 
statlig väg. 

Fiber finns men inget nät är utbyggt.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särnabyn ca 15 kilometer söderut.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet. Särskild hänsyn 
skall tas till avloppslösning, fornlämning samt 
allmänhetens tillgång till stranden. För att säkra 
tillgången till stranden måste det finnas släpp i 
form av naturmark mellan bebyggelsen. Dessa 
skall finnas med några hundra meters avstånd 
och bör vara åtminstone 20 meter breda.

På grund av förekommande stenåldersboplat-
serna utmed vattnet så rekommenderas en 
arkeologisk utredning. Eftersom områden grän-
sar mot natura-2000 kan det eventuellt krävas 
tillstånd för byggnation. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp.
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26. Fuluälven – Mörkret
Storlek: 1,4 ha verksamhet.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan.

Nuvarande användning: Området används 
idag som camping.

Potential: Området är redan ianspråktaget som 
campingplats och LIS-området skapar möjlighet 
till utveckling t.ex. i form av småstugor. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
för verksamheten anpassad bebyggelse.

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: Ca 20 ki-
lometer väster om Särna Kyrkby ligger byn 
Mörkret. Fuluälven rinner förbi strax öster om 
byn och vid bron ligger området. Strax öster om 
området finns en fritidshusby och en exploate-
ring vid campingplatsen skulle knyta samman 
bebyggelsen. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en utveckling av verksamheten.

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Fuluälven och riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven. Fuluälven omfattas av riksintresse Na-
tura-2000 habitatdirektivet MB kap 4 Fuluälven. 

Området ligger även inom naturvärden kända 
av Länsstyrelsen Fuluälven (fulan), Länsstyrel-
sens övriga intressen för naturvården Fuluälven.

Inom området finns en dokumenterad förekomst 
av grusdynlav. 

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn. 

Kulturmiljö: Inom området finns en fornläm-
ning, i övrigt inga kända kulturmiljövärden.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse friluftsliv MB kap 3 Fuluälven samt 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset.

Området ligger även inom Länsstyrelsens öv-
riga intressen för friluftslivet.

Genom området går allmän skoterled i skyd-
dade områden. 

Risk och säkerhet: Området ligger på ero-
sionsbenägen jordart. Genom området går en 
kraftledning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särna Kyrkby ca 24 kilometers bilväg österut.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Kantzonen mot älven 
i norra delen intill grusplanen bör sparas intakt i 
så stor utsträckning som möjligt

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskydd och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befint-
lig bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till 
fornlämning, kraftledning, avloppslösning samt 
allmänhetens tillgång till stranden. På grund av 
natura-2000 kan det eventuellt krävas tillstånd 
för byggnation. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp.



220

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN



221

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN



222

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN

27. Lilla Njupsjön - Njupåsen
Storlek: 3,4 ha bostäder.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan.

Nuvarande användning: I dagsläget finns ett 
mindre antal fritidshus inom området, i övrigt 
skogsmark.

Potential: Fin tallhed där vägen skiljer av om-
rådet närmast vattnet. En exploatering skulle 
knyta samman bebyggelse. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
förtätning av fritidshus.

Omfattning: Totalt ca 5 – 6 tomter.

Allmän beskrivning av området: Längs vä-
gen mellan Särna och Gördalen ligger Njupå-
sen med lilla Njupsjön. Här finns i dagsläget 
en handfull fritidshus i ett fint läge med en 
svårslagen utsikt över Fulufjället i kvällssol. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra byggnation av fritidshus i ett strand- och 
naturnära läge.

Naturmiljö: Området ligger inom riksin-
tresse vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, 
Österdalälven.

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn. 

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset. 

Risk och säkerhet: Strax öster om området 
passerar en kraftledning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Områden ligger i anslutning till enskild väg men 
det kan krävas en ny väganslutning till statlig 
väg.

Fiber finns. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särnabyn ca 28 kilometer österut.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Den äldre skogen 
kan med fördel om möjligt sparas. 

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till av-
loppslösning, kraftledning och allmänhetens 
tillgång till stranden.  

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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28. Särnasjön – Särna och Nordomsjön
Storlek: Tre områden bostäder 2,6; 2,7 och 
4,8 ha. Det största, 4,6 ha, redovisas under bo-
stadsområden i översiktsplanen. Ett område för 
verksamhet 1,7 ha. 

Planförhållande: De två södra områdena om-
fattas av detaljplaner. Det östra området ligger 
inom Byggnadsplan för del av Särna Kyrkby och 
det västra ligger inom Byggnadsplan för del av 
Särnabyn 31:2 m fl, SÅGUDDEN. Området norr 
om sjön omfattas inte av någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Inom området för 
verksamhet finns i dagsläget en folkpark. De an-
dra områdena innehåller att mindre antal bostä-
der och något båthus. I övrigt består områdena 
av naturmark.

Potential: Möjlighet till tätortsnära bebyggelse 
i ett strandnära läge där bebyggelse inom LIS-
områdena fyller luckor i bebyggelsen. 

Typ av bebyggelse: För bostadsområdena 
föreslås en förtätning av villor. För verksamhets-
området föreslås en för verksamheten anpas-
sad bebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 10 – 15 tomter.

Allmän beskrivning av området: Områdena 
ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i 
Särna och Nordomsjön. 

Områdets syfte: Syftet med områdena för bo-
städer är att möjliggöra byggnation av bostäder 
i ett strand- och tätortsnära läge. Syftet med 
verksamhetsområdet är att möjliggöra en ut-
veckling av folkparken. 

Naturmiljö: Alla områden ligger inom riksin-
tresse vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, 
Österdalälven. 

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn. 

Kulturmiljö: Alla områden ligger inom riksin-
tresse kulturmiljövård MB kap 3 Särnasjön. Om-
rådet på norra sidan om sjön ligger inom Läns-
styrelsens övriga intressen för kulturmiljövård 
Nordomsjön.

I övrigt inga kända kulturmiljövärden inom om-
rådena.

Friluftsliv och rekreation: Särna erbjuder goda 
möjligheter till en aktiv fritid. Här finns skidstadi-
on med elljusspår och utförsåkning, hockeyrink, 
skateramp och fotbollsplan m.m. 

Risk och säkerhet: Området för verksamhet 
samt området på norra sidan om sjön ligger 
inom erosionsbenägen jordart.

Översvämningskarteringar över områdena sak-
nas. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena på södra sidan om sjön 
ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp.

Områdena ligger i anslutning till kommunal eller 
enskild väg och det krävs ingen ny väganslut-
ning till statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i båda byarna. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särna centrum ca 200 meter söder om det syd-
ligaste området.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter för-
utom att videsnåren och strandvegetationen i 
området på den norra sidan bör beaktas. 

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn skall tas till allmän-
hetens tillgång till stranden.  

För att säkra tillgången till stranden måste det 
finnas släpp i form av naturmark mellan bebyg-
gelsen. Dessa skall finnas med några hundra 
meters avstånd och bör vara åtminstone 20 
meter breda. Där bryggor tillåts förordas en ge-
mensam lösning. 

På grund av riksintresset för kulturmiljövården 
skall det göras en kulturmiljöinventering innan 
byggnation.   De många fornlämningarna runt 
sjön gör att en arkeologisk utredning rekom-
menderas.  

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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29. Särnasjön – Östomsjön
Storlek: Tre områden bostäder 4,6; 4,7 och 5,2 
ha. Ett område verksamhet 3,2 ha.

Planförhållande: Det nordvästra området om-
fattas delvis av Byggnadsplan för del av ÖST-
OMSJÖN 22:1. 28:1. 42:1 och sockensamfälld 
mark laga kraft 1973-11-27. Övriga områden 
omfattas inte av någon detaljplan.

Nuvarande användning: Områdena för bostä-
der innefattar några bostadshus, i övrigt skogs-
mark. Området för verksamhet innefattar en 
fiskodling. 

Potential: Relativt gles bebyggelse ges möjlig-
het till förtätning i fint söderläge mot Särnasjön. 
En exploatering inom LIS-områden skulle fylla 
luckor i bebyggelsen på ett lämpligt vis. 

Typ av bebyggelse: För bostadsområdena fö-
reslås en villabebyggelse och för verksamhets-
området föreslås en för verksamheten anpas-
sad bebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 40 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Områdena 
ligger i direkt anslutning till befintlig bebyg-
gelse i Östomsjön. Läget bjuder på en fin utsikt 
över Särnasjön och närhet till tätorten Särna. I 
anslutning till områdena finns en fin badplats.

Områdets syfte: Syftet med områdena är dels 
att möjliggöra byggnation av bostäder i strand- 
och tätortsnära läge, och dels att möjliggöra en 
utveckling av fiskodlingen.

Naturmiljö: Alla områden ligger delvis inom 
riksintresse vattendrag MB kap 4 Västerdaläl-
ven, Österdalälven. Området för verksamhet 
ligger helt, och nordöstra området ligger delvis, 
inom Länsstyrelsens övriga intressen för natur-
vården Särnasjön.

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn. 

Kulturmiljö: Alla områden ligger delvis inom 
riksintresse kulturmiljövård MB kap 3 Särnasjön. 
Inom områdena finns tre fornlämningsytor. I 
övrigt inga kända kulturmiljövärden inom områ-
dena.

Friluftsliv och rekreation: Området för verk-
samhet ligger helt, och nordöstra området ligger 
delvis, inom Länsstyrelsens övriga intressen för 
friluftslivet Särnasjön.

Risk och säkerhet: Alla områden ligger på ero-
sionsbenägen jordart. Väg 1061, som löper över 
sjön, är rekommenderad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Områdena ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särna centrum 1,5 – 3,5 kilometer sydväst.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: I det ostligaste om-
rådet bör ravinen vid bäcken sparas intakt och 
tallskogen bör inte kalhuggas, särskilt inte den 
som ligger närmast sjön. Vid en eventuell ex-
ploatering borde en inventering av svamp ske i 
augusti-september.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. Särskild hänsyn 
skall tas till fornlämning, avloppslösning samt 
allmänhetens tillgång till stranden. För bygglov 
gäller att huset uppförs i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse.  

För att säkra tillgången till stranden måste det 
finnas släpp i form av naturmark mellan bebyg-
gelsen. Dessa skall finnas med några hundra 
meters avstånd och bör vara åtminstone 20 
meter breda. Där bryggor tillåts förordas en ge-
mensam lösning. 

På grund av riksintresset för kulturmiljövården 
skall det göras en kulturmiljöinventering innan 
byggnation.   De många fornlämningarna runt 
sjön gör att en arkeologisk utredning rekom-
menderas. Inom det sydöstra området finns 
minst en stenåldersboplats varvid arkeologisk 
utredning och förundersökning bör göras i an-
slutning till denna.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
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Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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30. Görälven – Gördalen
Storlek: Fyra områden bostäder 1,6; 1,8; 3,6 
och 7 ha.

Planförhållande: De två nordligaste områdena 
omfattas inte av någon detaljplan. De södra om-
rådena omfattas av totalt tre detaljplaner. Mar-
ken är avsedd för kvartersmark, handel, hotell 
och natur.

Nuvarande användning: Områdena består i 
dagsläget till största del av naturmark. Ett fåtal 
bostäder finns också. 

Potential: Luckor i bebyggelsen där en exploa-
tering skulle knyta samman byn på ett lämpligt 
vis. 

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
förtätning av fritidshus.

Omfattning: Totalt ca 30 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Gördalen är 
en vackert belägen by där Görälven rinner i dal-
gången. Området är omgivet av skyddad fjällna-
tur, bl.a. Fulufjällets nationalpark. Läget precis 
vid norska gränsen gör att byn är ett populärt 
besöksmål för norrmän och de stora mängder 
snö som ligger hela vintrar gör området till ett 
eldorado för skoteråkare.

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra en fritidsbebyggelse i ett strandnära 
läge. 

Naturmiljö: Områdena omfattas av riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Öster-
dalälven. Inom det mellersta området finns en 
mindre yta i jordbruksverkets ängs- och betes-
marksinventering. Här finns även dokumente-
rade fynd av borsttagging, Rödbrun blekspik, 
Violettgrå tagellav och vit vedfingersvamp. Det 
södra området gränsar mot naturvärden kända 
av länsstyrelsen och nyckelbiotop.  

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom områdena. 

Friluftsliv och rekreation: Områdena omfattas 
av riksintresse friluftsliv MB kap 3 Fulufjället – 
Drevfjället samt riksintresse rörligt friluftsliv MB 
kap 4 Fjällvärlden från Transtrand till Treriksrö-
set.

Risk och säkerhet: Områdena ligger på ero-
sionsbenägen jordart.

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer: Områdena ligger inte inom, eller i 
nära anslutning till, kommunalt verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Särna tätort ca 51 kilometers bilväg österut.

I Särnabyn finns knutpunkt för kollektivtrafik till 
bl.a. Idre, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Norra området: All 
naturskog i området är skyddsvärd i klass 3-2.

Mellersta området: 2-3 meter närmast ån är 
skyddsvärd i såväl södra som norra delen.

Södra områdena: Skogligt sett mycket ont om 
gamla träd på grund av äldre avverkningar. Det 
finns däremot en påfallande örtrikedom i fukti-
gare partier, inte minst i kantzonerna mot ån, 
och dessa bör beaktas.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet 
och/eller bygglov samt strandskyddsdispens. 
För bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. Särskild hänsyn 
skall tas till avloppslösning, artrikedom och all-
mänhetens tillgång till stranden. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp.
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IDRE
31. Flötningsjön - Flötningen
Storlek: Två områden bostäder, 3,1 och 3,9 ha.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan.

Nuvarande användning: Inom områdena finns 
i dagsläget ett antal bostadshus. I övrigt består 
områdena av skogs- och naturmark.

Potential: Fina markförhållanden i strandnära 
lägen där en exploatering skulle förtäta och 
knyta samman bebyggelsen.

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
blandad bebyggelse av fritidshus och villor.

Omfattning: Totalt ca 10 - 20 tomter.

Allmän beskrivning av området: Flötningen är 
en by belägen precis vid norska gränsen. Här är 
bebyggelsen koncentrerad till sjöns nordöstra 
sida och i övrigt finns endast byggnadsminnet 
Lomviksgården på sjöns sydvästra sida. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra byggnation av bostäder i ett strand- 
och naturnära läge.

Naturmiljö: Områdena ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven.

I övrigt finns det inga kända naturmiljövärden 
utöver de som anges under rubriken Natur-
värdesinventering eller i bilagan med samma 
namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom områdena. Strax norr om det östra 
området finns en fornlämningsyta. På sydvästra 
sidan om sjön finns Lomviksgården som är ett 
byggnadsminne och fornlämningsyta.

Friluftsliv och rekreation: Områdena ligger 
inom riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjäll-
världen från Transtrand till Treriksröset

Risk och säkerhet: Riksväg 70, som löper 
längs det norra områdets norra gräns, är rekom-
menderad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-

kationer: Områdena ligger helt eller delvis inom 
kommunalt verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och avlopp.

Det östra området ligger i anslutning till enskild 
väg och kräver ingen ny väganslutning till statlig 
väg. För det västra området kan det krävas en 
ny väganslutning. 

Fiber finns utbyggt i byn. 

I Flötningen finns en lanthandel. Övrig kommer-
siell och offentlig service finns i Idre Kyrkby ca 
36 kilometer österut.

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Västra delen av norra 
Flötningssjön bedöms ha klass 4 då det finns 
många gamla träd och torrakor. I övriga inga 
särskilda synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till allmänhe-
tens tillgång till stranden samt siktlinjer över sjön 
mot lomviksgården.  

Förekomsten av stenåldersboplatser runt sjön 
gör att en arkeologisk utredning rekommende-
ras. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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32. Foskan och Storån - Foskros
Storlek: Två områden bostäder 3,7 och 3,8 ha.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan.

Nuvarande användning: Det östra området 
innefattar ett bostadshus och en rastplats. I öv-
rigt består områdena av skogsmark

Potential: Den glesa bebyggelsen i byn Fosk-
ros ges möjlighet att växa i ett strandnära läge. 

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
blandad bebyggelse av fritidshus och villor.

Omfattning: Totalt ca 10 – 20 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Byn Foskros 
ligger i ett väldigt vacker fjäll-skogslandskap 
med öppna odlingsmarker. I södra änden av 
byn finns ett större fritidshusområde med något 
tätare bebyggelse. Byn ligger där ån Foskan 
rinner samman med Storån och omgivningen 
består av vacker fjällnatur. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra byggnation av bostäder i ett strand- 
och naturnära läge.

Naturmiljö: Det norra området omfattas av 
riksintresse naturvård MB kap 3 Storån samt 
rennäringens riksintresse MB kap 3. Båda om-
rådena ligger inom riksintresse vattendrag MB 
kap 4 Västerdalälven, Österdalälven. Det norra 
området gränsar mot riksintresse natura-2000 
habitatdirektivet Storån – Österdalälven. Båda 
områdena omfattas av Länsstyrelsens övriga 
intressen för naturvården Storån. Det norra 
området gränsar mot naturvärden kända av 
Länsstyrelsen Storån. I anslutning till det norra 
området finns en dokumenterad observation av 
utter. I och i nära anslutning till det södra områ-
det finns dokumenterade observationer av Lad-
lav, Rörsvepermossa, skruvkällmossa och Skör 
kvastmossa.

Kulturmiljö: Totalt finns fem dokumenterade 
fornlämningar inom områdena, fyra i det södra 
och en i det norra. I övrigt inga kända kulturmil-
jövärden. 

Friluftsliv och rekreation: Områdena omfattas 
av riksintresse friluftsliv MB kap 3 Storån samt 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-

den från Transtrand till Treriksröset. Båda områ-
dena omfattas av Länsstyrelsens övriga intres-
sen för friluftslivet Storån. 

Risk och säkerhet: Det västra området är belä-
get på erosionsbenägen jordart.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Områdena kan kräva nya väganslutningar till 
statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 20 kilometer söderut.

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Minst klass 4 på nor-
ra delen med äldre tallar. Sparas i sin helhet.

I det södra området bör kantzonen beaktas.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till allmänhe-
tens tillgång till stranden, fornlämningar samt 
avloppslösning. 

Det norra området gränsar mot natura-2000 och 
det kan eventuellt krävas tillstånd för byggna-
tion. Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp.
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33. Grövlan - Storsätern
Storlek: Två områden bostäder 3,5 och 2,5 ha. 
Ett område för verksamhet på 0,6 ha.

Planförhållande: Det södra området omfattas 
dels av Detaljplan för Storsätern del av floåsen 
11:13 och 11:6 samt Byggnadsplan för Storsä-
terns by. Den senare omfattar även området för 
verksamheter. Det norra området omfattas inte 
av någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Området för verk-
samheter består i dagsläget av en camping. Det 
södra området består av bostäder och natur-
mark. Det norra området består av ett bussga-
rage och två fritidshus, i övrigt skogsmark. 

Potential: Storsätern är en naturnära by strax 
söder om Grövelsjön. Här finns goda möjlighe-
ter till förtätning och området är utpekat som 
utvecklingsområde i översiktsplanen.

Typ av bebyggelse: För områdena för bostäder 
föreslås en blandad bebyggelse av villor och 
fritidshus. För området för verksamhet föreslås 
en för verksamheten anpassad bebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 15 – 20 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Byn Storsä-
tern ligger strax söder om fjällstationen i Grövel-
sjön. Här finns en blandad bebyggelse av fast-
boende och fritidshus. Ursprunglig bebyggelse 
är koncentrerad längs Grövlan och väg 1058. 
Nyare bebyggelse finns i ett antal omkringlig-
gande fritidshusområden. Mitt i byn finns ett 
fjällhotell. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra byggnation av villor och fritidshus i 
ett strand- och naturnära läge. Syftet med om-
rådet för verksamheter är att möjliggöra en ut-
veckling av campingen. 

Naturmiljö: Områdena ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven. Det mellersta och södra området omfat-
tas av Länsstyrelsens övriga intressen för natur-
vården Grövlan. 

Kulturmiljö: Området för verksamhet gränsar 
mot en fornlämningsyta. I övriga inga kända kul-
turmiljövärden inom områdena. 

Friluftsliv och rekreation: Områdena lig-
ger inom riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 
4 Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset 
samt omfattas av riksintresse friluftsliv MB kap 
3 Grövlan. Det mellersta och södra området 
omfattas av Länsstyrelsens övriga intressen för 
friluftslivet Grövlan. 

Risk och säkerhet: Väg 1058, som löper i an-
slutning till alla tre områden, är rekommenderad 
väg för farligt gods. 

Intill det sydligaste området löper en kraftled-
ning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Områdena ligger i anslutning till enskild väg och 
det bör inte krävas någon ny väganslutning till 
statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i byn. 

I byn finns en mindre lanthandel, övrig kommer-
siell och offentlig service finns i Idre Kyrkby ca 
35 kilometer sydost. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: De äldsta tallarna 
sparas gärna i det södra området.

Skogen ner mot Grövlan och vattenfallet bör 
självklart sparas i det mellersta området. I övrigt 
inga synpunkter.

I det norra området är de gamla fjälltallarna 
skyddsvärda liksom den miljö de växer i.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till allmänhe-
tens tillgång till stranden och fornlämningar. 

Där bryggor tillåts förordas en gemensam lös-
ning.  

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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34. Idresjön - Idre
Storlek: 9,5 ha bostäder och 4,1 ha verksam-
het.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Området för bostäder 
innehåller ett tiotal bostadshus och området för 
verksamhet består av en camping. I övrigt na-
turmark. 

Potential: Bebyggelsen på södra sidan om 
Idresjön ges möjlighet till förtätning i ett fint, 
strand- och tätortsnära läge. 

Typ av bebyggelse: För området bostäder fö-
reslås en förtätning av en- och tvåbostadshus. 
För området verksamhet föreslås en för verk-
samheten anpassad bebyggelse.

Omfattning: Totalt ca 10 tomter. 

Allmän beskrivning av området: I nära anslut-
ning till Idre kyrkby finns ett antal bostäder på 
sjöns södra sida i ett fint läge intill vattnet. Ut-
sikten sträcker sig upp mot anläggningarna på 
fjället och ger ett gemytligt intryck både sommar 
som vinter. 

Områdets syfte: Syftet med området bostäder 
är att möjliggöra en tätortsnära byggnation av 
bostäder i ett strand- och naturnära läge. Syftet 
med området verksamhet är att möjliggöra en 
utveckling av befintlig camping. 

Naturmiljö: Området för verksamhet omfattas 
av riksintresse naturvård MB kap 3 Dalälven 
mellan Idre och Hedarfjorden. Området för bo-
städer gränsar mot samma riksintresse. Båda 
områdena omfattas av riksintresse vattendrag 
MB kap 4 Västerdalälven, Österdalälven. Båda 
områdena gränsar mot riksintresse natura-2000 
habitatdirektivet MB kap 4 Storån – Österdaläl-
ven. Området för verksamhet omfattas av Läns-
styrelsens övriga intressen för naturvården Öst-
erdalälven mellan Idre och Hedarfjorden samt 
naturvärden kända av Länsstyrelsen Österdal-
älven uppströms Trängslet. Området för bostä-
der gränsar mot samma intressen. I övrigt inga 
kända naturmiljövärden utöver de som nämns 
under Naturvärdesinventering och/eller i bilagan 
med samma namn.

Kulturmiljö: Inom området för verksamheter 
finns två dokumenterade fornlämningar. I övrigt 
inga kända kulturmiljövärden. 

Friluftsliv och rekreation: Området för verk-
samheter omfattas av riksintresse friluftsliv 
MB kap 3 Österdalälven från Kringelfjorden till 
Idre. Området för bostäder gränsar mot samma 
riksintresse. Båda områdena omfattas av riksin-
tresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärlden från 
Transtrand till Treriksröset. 

Risk och säkerhet: Området för verksamhet 
är känsligt för översvämning. Riksväg 70, som 
tangerar båda områdena, är rekommenderad 
väg för farligt gods. Båda områdena ligger på 
erosionsbenägen jordart. Området för bostäder 
gränsar mot ett vattenskyddsområde. Genom 
området för verksamhet löper en kraftledning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
Områdena ligger i anslutning till enskild eller 
kommunal väg och det krävs ingen ny vägan-
slutning till statlig väg.  
Fiber finns utbyggt i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 1 kilometers bilväg från området 
bostäder och 400 meter gångavstånd från om-
rådet verksamheter.  
I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Området för verk-
samhet: Den örtrika kantzonen mot sjön bör 
sparas intakt.

Området för bostäder: Örtrika betade ängar är 
inte vanligt och bör beaktas.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till allmänhe-
tens tillgång till stranden och fornlämningar. 
Förekomsten av stenåldersboplatser gör att en 
arkeologisk utredning rekommenderas. Inom 
det nordöstra området finns minst en stenål-
dersboplats varvid arkeologisk undersökning 
bör genomföras.

Idresjön omfattas av natura-2000 och det kan 
eventuellt krävas tillstånd för byggnation.

Där bryggor tillåts förordas en gemensam lös-
ning. 

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp.
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35. Idresjön - Kolbäckskojan
Storlek: 5,2 ha bostäder.

Planförhållande: Området omfattas delvis av 
Byggnadsplan för del av Idre 6:1. 

Nuvarande användning: Inom området finns 
några bostadshus, i övrigt skogsmark. 

Potential: En exploatering skulle knyta sam-
man friliggande bebyggelse med det planlagda 
fritidshusområdet. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
förtätning av villor och fritidshus.

Omfattning: Totalt ca 10 tomter.

Allmän beskrivning av området: I Idresjöns 
sydöstra del finns i dagsläget ett fritidshusom-
råde och ett fritidshus. Ett fint läge med utsikt 
över Idresjön och fjällen i kvällssol. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en byggnation av bostäder och fritidshus 
i ett strand- och naturnära läge. 

Naturmiljö: Området omfattas av riksintresse 
naturvård MB kap 3 Dalälven mellan Idre och 
Hedarfjorden. Området omfattas även av riks-
intresse vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, 
Österdalälven samt riksintresse natura-2000 
habitatdirektivet MB kap 4 Storån – Österdaläl-
ven. Området ligger även inom Länsstyrelsens 
övriga intressen för naturvården Österdalälven 
mellan Idre och Hedarfjorden samt naturvärden 
kända av Länsstyrelsen Österdalälven upp-
ströms Trängslet. Området ligger även inom 
skogliga värdetrakter tall Sundbäcken samt 
Länsstyrelsens våtmarksinventering Strandkärr 
(och älvängar) längs Idresjön. 

Kulturmiljö: Området omfattas av riksintresse 
kulturmiljövård MB kap 3 Idresjön. I övrigt inga 
kända kulturmiljövärden inom området.

Friluftsliv och rekreation: Området omfattas 
av riksintresse friluftsliv MB kap 3 Österdalälven 
från Kringelfjorden till Idre. Området omfattas 
även av riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 
Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset.

Risk och säkerhet: Området ligger på ero-
sionsbenägen jordart.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger inte inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg.

Fiber saknas i området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 5 kilometers bilväg västerut. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov, 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till allmänhe-
tens tillgång till stranden och avloppslösning.

Idresjön omfattas av natura-2000 och det kan 
eventuellt krävas tillstånd för byggnation.  På 
grund av riksintresset för kulturmiljövården 
krävs en kulturmiljöinventering innan byggna-
tion.  

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp.
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36. Idresjön - Sjöändan
Storlek: 5,4 ha bostäder

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan

Nuvarande användning: Inom området finns i 
dagsläget ett antal bostadshus, i övrigt skogs-
mark.

Potential: Förtätning av befintlig bebyggelse 
ger ett samlat intryck. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
förtätning av fritidshus och villor.

Omfattning: Totalt ca 10 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Sjöändan är 
en mindre klunga bebyggelse längs riksvägen, 
mitt emellan Idre och Kringelfjorden. Omgivande 
natur består i huvudsak av skogsmark och om-
rådet närmast strandlinjen är avskilt av vägen. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en byggnation av bostäder i ett strand- 
och naturnära läge. 

Naturmiljö: Området ligger delvis inom riks-
intresse rennäring MB kap 3 och gränsar mot 
riksintresse naturvård MB kap 3 Dalälven mel-
lan Idre och Hedarfjorden. Området ligger inom 
riksintresse vattendrag MB kap 4 Västerdal-
älven, Österdalälven. Området gränsar mot 
riksintresse natura-2000 habitatdirektivet Storån 
– Österdalälven. Området ligger även inom 
Länsstyrelsens övriga intressen för naturvården 
Österdalälven mellan Idre och Hedarfjorden 
samt naturvärden kända av Länsstyrelsen Öst-
erdalälven uppströms Trängslet. Området ligger 
även inom skogliga värdetrakter tall Sundbäck-
en. 

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering och/eller bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom eller i nära anslutning till området.

Friluftsliv och rekreation: Området gränsar 
mot riksintresse friluftsliv MB kap 3 Österdaläl-
ven från Kringelfjorden till Idre. 

Risk och säkerhet: Riksväg 70, som löper 
längs områdets södra gräns, är rekommenderad 
väg för farligt gods. Området ligger på erosions-
benägen jordart. Strax norr om området passe-
rar en kraftledning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns men inge nät är utbyggt. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 8 kilometers bilväg västerut. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Asparna och de 
grövre tallarna sparas med fördel. I övrigt inga 
synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till allmänhe-
tens tillgång till stranden och avloppslösning. 

Idresjön omfattas av natura-2000 och det kan 
eventuellt krävas tillstånd för byggnation. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp.
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37. Skarpabborrtjärn - Drosbacken
Storlek: 2 ha bostäder

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark.

Potential: Fin tallhed med omgivande fritidshus 
där en exploatering knyter samman bebyggel-
sen. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
fritidsbebyggelse

Omfattning: Totalt ca 3 – 5 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Skarpabbort-
järn ligger i anslutning till befintlig bebyggelse 
i byn Drosbacken. Riksvägen mot Flötningen 
och norska gränsen löper igenom byn. I områ-
det finns många större vatten med obebyggda 
strandlinjer. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en byggnation av fritidshus i ett strand- 
och naturnära läge. 

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Öster-
dalälven. I övrigt inga kända naturmiljövärden 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering och/eller bilagan med samma 
namn. 

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom eller i nära anslutning till området. 

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset.

Risk och säkerhet: Riksväg 70, som löper förbi 
ca 130 meter norr om området, är rekommende-
rad väg för farligt gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg.

Fiber finns.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 18 kilometers bilväg österut. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Naturskog med vissa 
naturvärden i vacker miljö.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till avloppslös-
ning och allmänhetens tillgång till stranden. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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38. Drevdagssjön - Drevdagen
Storlek: 2,4 ha bostäder

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark.

Potential: Fin tallhed med omgivande fritidshus 
där en exploatering knyter samman bebyggel-
sen. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
blandad bebyggelse av villor och fritidshus.

Omfattning: Totalt ca 5 - 10 tomter.  

Allmän beskrivning av området: Drevdagen 
är en gemytlig by med ca 70 invånare. Bebyg-
gelsen ligger spridd i ett öppet odlingslandskap 
kring sjön med fin utsikt. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en byggnation av fritidshus och villor i ett 
strand- och naturnära läge. 

Naturmiljö: Området ligger inom riksin-
tresse vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, 
Österdalälven. I övrigt inga kända naturmiljö-
värden utöver de som redovisas under rubriken 
Naturvärdesinventering och/eller bilagan med 
samma namn. 

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom eller i nära anslutning till området. 

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset.

Risk och säkerhet: På östra sidan om sjön 
finns ett reningsverk.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger inom kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och avlopp. 

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i byn.

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 22 kilometers bilväg österut. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 

Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: En vacker tallnatur-
skog med genomgående grova tallar. Även om 
det är ont om rödlistade arter är skogen av så-
dan typ att den är olämplig att exploatera.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till reningsverk 
och allmänhetens tillgång till stranden. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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39. Storbosjön - Storbo
Storlek: Två områden bostäder 2,6 och 7,7 ha. 

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan. Det finns en framtagen plan som 
avvaktar översiktsplan och LIS. 

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark. 

Potential: En exploatering skulle knyta samman 
bebyggelsen i byn Storbo med några friliggande 
tomter strax norrut. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
fritidsbebyggelse. 

Omfattning: Totalt ca 20 – 25 tomter.

Allmän beskrivning av området: Området be-
står av en tallhed i anslutning till en udde i Stor-
bosjön. Bebyggelsen i byn Storbo ligger i direkt 
ansutning söder om området. Bebyggelsen är 
koncetrerad kring byn på sjöns norra sida. I öv-
rigt finns mycket orörd strandlinje. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra byggnation av fritidshus i ett strand- och 
naturnära läge. 

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Öster-
dalälven. I övrigt inga kända naturmiljövärden 
utöver de som redovisas under rubriken Natur-
värdesinventering och/eller bilagan med samma 
namn.

Kulturmiljö: I anslutning till området finns en 
dokumenterad fornlämningsyta i form av en 
stenåldersboplats. I övrigt inga kända kulturmil-
jövärden.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset. 

Risk och säkerhet: Riksväg 70, som löper förbi 
strax öster om området, är rekommenderad 
väg för farligt gods. Genom områdena löper en 
kraftledning. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger i nära anslutning till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Områdena kan kräva nya väganslutningar till 
statlig väg. 

Fiber finns men inget nät är utbyggt. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
i Idre Kyrkby ca 31 kilometers bilväg österut. I 
Flötningen, fyra kilometers bilväg västerut, finns 
en mindre lanthandel.

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: En inventering av 
marklevande svampar i de delar som hyser 
naturskog vore inte helt fel vid en eventuell ex-
ploatering av området. I dagsläget inga andra 
synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet. Särskild hänsyn 
tas till avloppslösning, fornlämning och allmän-
hetens tillgång till stranden. Med anledning av 
stenåldersboplatsen rekommenderas en arkeo-
logisk utredning för området.  Där bryggor tillåts 
förordas en gemensam lösning. 
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40. Sörälven - Idre
Storlek: 4,1 ha verksamhet

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan

Nuvarande användning: Området används i 
dagsläget som camping

Potential: Ett fint och tätortsnära läge för cam-
pingverksamhet.

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
för verksamheten anpassad bebyggelse.

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: Området lig-
ger fint intill Sörälven i utkanten av bebyggelsen 
kring Idre Kyrkby. Här finns i dagsläget uppställ-
ningsplats för husbil/vagn, tältplatser och ett 
antal småstugor för uthyrning. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en utveckling av campingen

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven. Området ligger även inom Länsstyrelsens 
övriga intressen för naturvården Sörälven. I öv-
rigt inga kända naturmiljövärden utöver de som 
redovisas under rubriken Naturvärdesinvente-
ring och/eller bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: I nära anslutning till området finns 
två fornlämningar. I övrigt inga kända kulturmil-
jövärden.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
Länsstyrelsens övriga intressen för friluftslivet 
Sörälven och inom riksintresse rörligt friluftsliv 
MB kap 4 Fjällvärlden från Transtrand till Tre-
riksröset.

Risk och säkerhet: Området ligger på ero-
sionsbenägen jordart och riksväg 70, som är 
rekommenderad väg för farligt gods, löper förbi 
på södra sidan om älven ca 50 meter från om-
rådet. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger delvis inom kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 

det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns utbyggt i närheten. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 3,5 kilometers bilväg österut. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till avloppslös-
ning, fornlämning och allmänhetens tillgång till 
stranden.
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41. Flygplatsen - Idre
Storlek: 29 ha verksamheter

Planförhållande: Området omfattas inte av 
någon detaljplan men är utpekat som flygplats 
i tidigare gällande Översiktsplan för Älvdalens 
kommuns norra delar. Det finns även en fördju-
pad översiktsplan som upphävdes 2009. 

Nuvarande användning: Inom området finns 
en flygplats med landningsbana. I övrigt består 
området av naturmark.

Potential: LIS-området gör det möjligt att ut-
veckla flygplatsen och kan underlätta vid even-
tuella åtgärder för att stadga strandlinjen. 

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
för flygplatsen lämplig bebyggelse.

Omfattning: Omfattningen beror på vilken typ 
av bebyggelse som kan tänkas vara aktuell.

Allmän beskrivning av området: Idre flygplats 
ligger strax nordväst om Idre Kyrkby mellan väg 
1058 och Storån. Flygplatsen har inte brukats 
för linjetrafik sedan nittiotalet men förutsättning-
arna bedöms goda för en vidareutveckling. 

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra utveckling av flygplatsen inom strand-
skyddat område. Syftet är också ett stöd för de 
åtgärder som krävs för att stadga strandlinjen 
och förhindra erosion på landmassor nära land-
ningsbanan. 

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Öster-
dalälven samt omfattas delvis av riksintresse 
Naturvård MB kap 3 Storån. Storån omfattas 
av riksintresse Natura 2000 Habitatdirektivet 
Storån – Österdalälven. Området ligger även 
delvis inom Naturvärden kända av Länsstyrel-
sen Storån samt övriga intressen för naturvår-
den Storån. Inom området finns även ett mindre 
skogsparti utpekat som sumpskog av skogssty-
relsen. 

Den södra delen ligger inom vattenskyddsom-
råde. 

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom eller i nära anslutning till området.

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 

riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset samt om-
fattas delvis av riksintresse Friluftsliv MB kap 
3 Storån. Området ligger även inom Länssty-
relsens övriga intressen för friluftslivet Storån.

Risk och säkerhet: Väg 1058, som passera 
i anslutning till områdets västra gräns, är re-
kommenderad väg för farligt gods. Området 
ligger på erosionsbenägen jordart och den 
södra delen av området är översvämnings-
känsligt. 

Teknisk försörjning, service och kommu-
nikationer: Området ligger i anslutning till 
kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig 
väg. 

Fiber finns utbyggt i byn. 

Såväl kommersiell som offentlig service finns 
i Idre Kyrkby ca 1,5 kilometers bilväg sydost 
om området. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybygg-
nation ska ske genom detaljplaneläggning 
och ett upphävande av strandskyddet och/
eller bygglov samt strandskyddsdispens. För 
bygglov gäller att huset uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. Särskild hän-
syn tas till vattenskyddsområde, riksväg och 
allmänhetens tillgång till stranden.

För att säkra tillgången till stranden måste 
det finnas släpp i form av naturmark mellan 
bebyggelsen. Dessa skall finnas med några 
hundra meters avstånd och bör vara åtmins-
tone 20 meter breda. 

Området gränsar till natura-2000 och det kan 
eventuellt krävas tillstånd för byggnation. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd samt hög skyddsnivå 
hälsoskydd Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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42. Flickersjön - Flickerbäcken
Storlek: 3,3 ha bostäder.

Planförhållande: Området omfattas inte av nå-
gon detaljplan.

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark och ett fritidshus.

Potential: En exploatering skulle fylla en lucka 
och skapa en mer sammanhållen bebyggelse.

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
fritidsbebyggelse

Omfattning: Totalt ca 5 – 6 tomter. 

Allmän beskrivning av området: Området 
uppfyller inte urvalskriteriet nr 2, det finns inte 
tillräckligt med byggnader inom strandskyddet. 
Området ligger dock mellan flera större vatten 
och strandskyddet överlappar, i direkt anslut-
ning till området finns närmare tio hus. Förhål-
landena bedöms goda för ett utpekande och det 
finns ett intresse att bygga i området.

Områdets syfte: Syftet med området är att möj-
liggöra en bebyggelse av fritidshus i ett strand- 
och naturnära läge. 

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
vattendrag MB kap 4 Västerdalälven, Österdal-
älven. Området ligger även inom Länsstyrelsens 
övriga intressen för naturvården Sörälven. I öv-
rigt inga kända naturmiljövärden utöver de som 
redovisas under rubriken Naturvärdesinvente-
ring och/eller bilagan med samma namn.

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom eller i nära anslutning till området. 

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset. Skogen 
och vattnen ger goda möjligheter för ett aktivt liv 
både sommar som vinter. Skoteråkning, skidåk-
ning, jakt och fiske är exempel på lämpliga fri-
tidssysselsättningar. 

Risk och säkerhet: Riksväg 70, som löper ige-
nom området, är rekommenderad väg för farligt 
gods.

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Området ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Området kan kräva en ny väganslutning till stat-

lig väg.

Fiber finns men inget nät är utbyggt.  

Såväl kommersiell som offentlig service finns i 
Idre Kyrkby ca 20 kilometers bilväg österut. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Inga synpunkter.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion ska ske genom detaljplaneläggning och ett 
upphävande av strandskyddet och/eller bygglov 
samt strandskyddsdispens. För bygglov gäller 
att huset uppförs i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Särskild hänsyn tas till avloppslös-
ning, väganslutning och riksväg. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.
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43. Hällsjön - Hällsjöfors
Storlek: 2,9 ha bostäder.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. Det finns en framtagen plan 
som avvaktar översiktsplan och LIS. 

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark. 

Potential: En utbyggnad av befintlig bebyg-
gelse i ett fint läge med sjön i söderläge. 

Typ av bebyggelse: För områdena föreslås en 
förtätning av fritidshus.

Omfattning: Totalt ca 10 - 15 tomter.

Allmän beskrivning av området: Strax utanför 
gränsen till Långfjällets naturreservat ligger Häll-
sjön i dalgången. Här finns i dagsläget några 
fritidshus och omgivningen är i övrigt skyddad. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra en fritidsbebyggelse i ett strandnära 
läge. 

Naturmiljö: Området ligger inom riksintresse 
naturvård MB kap 3 Storån, samt riksintresse 
rennäring MB kap 3. Området ligger även inom 
riksintresse vattendrag MB kap 4 Västerdaläl-
ven-Österdalälven, riksintresse natura-2000 
habitatdirektivet och fågeldirektivet MB kap 4 
Långfjället-Städjan-Nipfjället. Det ligger även i 
nära anslutning till riksintresse obrutet fjäll MB 
kap 4 Långfjället-Rogen och riksintresse natur-
vård MB kap 3 Långfjället-Juttuslätten-Städjan. 
Hällsjön och tillrinnande vattendrag omfattas av 
Länsstyrelsen naturvärden Storån. 

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn. Om-
rådet ligger i nära anslutning till naturreservatet 
Långfjället och en liten del ligger inom sump-
skog. 

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området. Strax söder om området 
finns en förmodad stenåldersplats.  

Friluftsliv och rekreation: Området ligger inom 
riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4 Fjällvärl-
den från Transtrand till Treriksröset och i nära 
anslutning till riksintresse friluftsliv MB kap 3 

Långfjället med Töfsingdalens nationalpark. 

Risk och säkerhet: Området ligger på ero-
sionsbenägen jordart. 

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Fiber finns ca 6 kilometer söder om området. 

Såväl kommersiell som offentlig service finn i 
Idre Kyrkby ca 25 kilometers bilväg söderut. 

I Idre finns knutpunkt för kollektivtrafik till bl.a. 
Särna, Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Svårbedömt. Gran-
skogen är av en udda typ och med några döda 
träd. En uppsågad gran som trillat över vägen 
var dock inte anmärkningsvärt gammal. Det är 
ändå sällan man ser en sådan här granskog i 
dessa trakter. Trots avsaknaden av rödlistade 
arter vid besöket känns det i dagsläget något 
tveksamt med en exploatering.

En svampundersökning på hösten vore inte fel.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av fritidshus ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet. 
Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning, 
naturvärden och stenåldersboplats. Området 
gränsar till natura-2000 och eventuellt kan till-
stånd krävas för byggnation.  Förekomsten av 
stenåldersboplats gör att en arkeologisk utred-
ning rekommenderas.

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd. Se kommunens riktlinjer 
för enskilda avlopp

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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44. Älvrosen – Älvros 
Storlek: 1,2; 1,7; 3,9 och 4,1 ha verksamhet.

Planförhållande: Områdena omfattas inte av 
någon detaljplan. 

Nuvarande användning: Området består i 
dagsläget av skogsmark. 

Potential: Området bedöms ha goda möjlighe-
ter för en friluftscamping.  

Typ av bebyggelse: För området föreslås en 
gles bebyggelse av uthyrningsstugor. 

Omfattning: Totalt ca 10 - 12 stugor.

Allmän beskrivning av området: Mitt emellan 
Särna och Idre i ett läge strax öster om länsväg 
311 finns ett område med ett antal mindre vat-
ten. 

Områdets syfte: Syftet med områdena är att 
möjliggöra en campingbebyggelse i ett strand- 
och naturnära läge, i anslutning till utvecklings-
stråket norr om Särna.

Naturmiljö: Området omfattas av riksintresse 
rennäring MB kap 3 samt riksintresse vatten-
drag MB kap 4. 

Det nordvästra området ligger delvis inom våt-
marksinventering och sumpskog.

I övrigt inga kända naturmiljövärden utöver de 
som redovisas under rubriken Naturvärdesin-
ventering eller i bilagan med samma namn. 

Kulturmiljö: Det finns inga kända kulturmiljö-
värden inom området. 

Friluftsliv och rekreation: Den omgivande 
skogen ger goda möjligheter till ett aktivt liv i 
form av svampplockning, fiske, löpning eller 
skoter m.m. Närhet till åretruntanläggningar i 
Idre och Sälen.

Risk och säkerhet: Inget identifierat.  

Teknisk försörjning, service och kommuni-
kationer: Områdena ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Området ligger i anslutning till enskild väg och 
det krävs ingen ny väganslutning till statlig väg. 

Såväl kommersiell som offentlig service finn i 
Idre Kyrkby ca 15 kilometers bilväg norrut eller i 
Särnabyn ca 17 kilometers bilväg söderut. 

I Idre och Särna finns knutpunkt för kollektivtra-
fik till bl.a. Älvdalen och Mora.

Naturvärdesinventering: Merparten av sko-
gen i västra delen är så ung och klen att det tar 
hundratals år innan några större naturvärden 
uppstår. Det är också påtagligt ont om gamla 
träd och död ved. Dock finns mer naturskogs-
prägel i den norra delen av nordvästra delom-
rådet, alltså ner mot sumpskogen vid ån. En 
exploatering här kan vara knepig då området 
är omgärdat av fuktig eller våt mark och ligger 
nära ån.

I öster är naturskogsprägeln mer påtaglig än i 
väster, men träden är klena och det är ont om 
gamla träd, även om de generellt sett är äldre 
än i väster. Den skogliga kontinuiteten och 
självföryngringen är värdefull men sådan skog 
är, än så länge, ganska vanlig i Idre. Skogens 
utseende i kombination med få rödlistade arter 
ger enligt inventeringsmetodiken värdeklass 4 i 
östra delen och i nordligaste delen av nordväst-
ra delområdet. Bilderna som följer visar skogens 
utseende i de olika delområdena.

Rekommendationer: Prövning av nybyggna-
tion av camping ska ske genom detaljplane-
läggning och ett upphävande av strandskyddet. 
Särskild hänsyn skall tas till avloppslösning och 
rennäring. 

Vid enskild avloppsanläggning gäller hög 
skyddsnivå miljöskydd inom 50 meter från 
strandlinjen. Se kommunens riktlinjer för en-
skilda avlopp.

Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter på LIS-
områdets utformning. Se granskningsyttrandet.
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LIS-OMRÅDEN 
MINDRE VATTEN
Vilka små vatten som kan påverkas av byggna-
tion under de kommande femton åren är väldigt 
svårt att säga vid framtagandet av en översikts-
plan. Främst på grund av den stora mängd min-
dre vatten som finns i kommunen.

Mängden mindre vatten gör vidare att det, inom 
ramen för översiktsplanearbetet, är praktiskt 
omöjligt att hitta en fysisk avgränsning för möjli-
ga LIS-områden samt att inventera dessa. I Älv-
dalens kommun har man därför valt att lösa det 
genom att rita in hela byar som LIS-områden 
för mindre vatten. Prövningen görs då istället i 
bygglovsskeden eller vid ansökan om förhands-
besked. 

Vid utpekandet av LIS-områden för mindre vat-
ten har man därför utgått från översiktsplanens 
utvecklingsstrategi och valt att koncentrera 
utpekandet kring bebyggelsekärnor och utveck-
lingsområden. 

Nedan redovisas byarna under respektive re-
gion samt viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 
byggnation.
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ÄLVDALEN
1. Blyberg
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 13 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Skoglig värdetrakt
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Natur-/kulturreservat
•	 Fornlämningar
•	 Erosionsbenägen jordart
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2. Dysberg 
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 13 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Naturvärden
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Nyckelbiotop
•	 Sumpskog
•	 Fornlämning
•	 Hindersfritt område
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3. Väsa
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 5 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Hindersfritt område
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
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4. Västermyckeläng
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 2 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse kulturmiljövård MB kap 3
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Byggnadsminne
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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5. Gåsvarv
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 5 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
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6. Mjågen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 2 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
•	 Vägreservat
•	 Reningsverk
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7. Östermyckeläng
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 1 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 100-årsflöde
•	 Högsta beräknade flöde
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
•	 Vägreservat
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8. Kåtilla
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 3 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Våtmarksinventering
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
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9. Rot
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 4 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Övriga intressen kulturmiljövård
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Naturvärde
•	 Fornlämningar 
•	 Pilgrimsled
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 100-årsflöde
•	 Högsta beräknade flöde
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Rekommenderad väg för farligt gods

10. Holen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 3 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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11. Näset
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 6 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen kulturmiljövård
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område

12. Liden
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 7 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Övriga intressen naturvården
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Övriga intressen kulturmiljövård
•	 Pilgrimsled
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
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13. Klitten
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 10 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Övriga intressen naturvården
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Pilgrimsled
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14. Månsta
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 5 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 100-årsflöde
•	 Högsta beräknade flöde
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
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15. Karlsarvet
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 8 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Högsta beräknade flöde
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
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16. Loka
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 7 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Högsta beräknade flöde
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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17. Brunnsberg
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 11 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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18. Åsen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 17 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Naturvärden
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Nyckelbiotop
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 100-årsflöde
•	 Högsta beräknade flöde
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Hindersfritt område
•	 Influensområde skjutfält
•	 Kraftledning
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19. Rämma
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 8 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Naturvärden
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftslivet
•	 Hindersfritt område
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20. Nornäs
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 59 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Våtmarksinventering
•	 Sumpskog
•	 Fornlämningar
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21. Märbäck
Syfte: Verksamheter, industriområde

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Dammbrott maximal vattenutbredning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
•	 Hindersfritt område
•	 Vägreservat
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SÄRNA
22. Östomsjön
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 3 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse kulturmiljövård MB kap 3
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Nyckelbiotop
•	 Fornlämning
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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23. Nordomsjön
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 6 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse kulturmiljövård MB kap 3
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Övriga intressen kulturmiljövård
•	 Våtmarksinventering
•	 Erosionsbenägen jordart
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24. Särnaheden
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 11 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse kulturmiljövård MB kap 3
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Övriga intressen kulturmiljövård
•	 Naturvärden
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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25. Galsjövallen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 6 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Naturvärden
•	 Våtmarksinventering
•	 Nyckelbiotop
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26. Gördalen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 51 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse natura-2000 Fågeldirektivet MB 

kap 4
•	 Riksintresse natura-2000 habitatdirektivet 

MB kap 4
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Naturvärden
•	 Naturreservat
•	 Nyckelbiotop
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Fornlämningar
•	 Erosionsbenägen jordart
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27. Lomkällan
Syfte: Verksamheter, skogsmuseeum

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse kulturmiljövård MB kap 3
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Sumpskog
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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IDRE
28. Idre Fjäll
Syfte: Verksamheter

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse Natura 2000 Habitatdirektivet 

MB kap 4
•	 Riksintresse Natura 2000 Fågeldirektivet 

MB kap 4
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Naturvårdsarter
•	 Våtmarker
•	 Övriga intressen för friluftslivet
•	 Övriga intressen för naturvården
•	 Sumpskog



348

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN



349

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN



350

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN

29. Höstsätern
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 7 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Skogliga värdetrakter tall
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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30. Gammelsätervallen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 11 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse natura-2000 Fågeldirektivet MB 

kap 4
•	 Riksintresse natura-2000 habitatdirektivet 

MB kap 4
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Naturreservat
•	 Sumpskog
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31. Brunnavallen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 9 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse natura-2000 Fågeldirektivet MB 

kap 4
•	 Riksintresse natura-2000 habitatdirektivet 

MB kap 4
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Naturreservat
•	 Sumpskog
•	 Myrskyddsplan
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32. Gränjeåsvallen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 11 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse natura-2000 Fågeldirektivet MB 

kap 4
•	 Riksintresse natura-2000 habitatdirektivet 

MB kap 4
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Naturreservat
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
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33. Grötholen
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 10 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
•	 Våtmarksinventering
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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34. Gammelsätern
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 10 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Nyckelbiotoper
•	 Ängs- och Hagmark
•	 Värdefulla odlingslandskap
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35. Grövelsjön
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 40 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse rennäring MB kap 3
•	 Riksintresse natura-2000 Fågeldirektivet MB 

kap 4
•	 Riksintresse natura-2000 habitatdirektivet 

MB kap 4
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Riksintresse obrutet fjäll MB kap 4
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Naturreservat
•	 Fornlämning
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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36. Storsätern
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 35 km till service, kommunalt 
VA saknas

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Naturvärden
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Övriga intressen friluftsliv
•	 Nyckelbiotoper
•	 Fornlämningar
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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37. Björnliden-Sågbäcken
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 31 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Naturvärden
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Nyckelbiotoper
•	 Fornlämning
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38. Sågliden-Gunneborg
Syfte: Bostäder

Förutsättningar: 28 km till service, kommunalt 
VA finns

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Rekommenderad väg farligt gods
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39. Sundbäcken
Syfte: Verksamheter, industriområde

Inom området behöver hänsyn tas till:

•	 Riksintresse kulturmiljövård MB kap 3
•	 Riksintresse naturvård MB kap 3
•	 Riksintresse friluftsliv MB kap 3
•	 Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap 4
•	 Riksintresse vattendrag MB kap 4
•	 Riksintresse natura-2000 habitatdirektivet 

MB kap 4
•	 Naturvärden
•	 Övriga intressen naturvården
•	 Skogliga värdetrakter tall
•	 Fornlämningar
•	 Erosionsbenägen jordart
•	 Rekommenderad väg för farligt gods
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MILJÖKONSEKVENS- 
BESKRIVNING
Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning till Älvdalen 
kommuns nya översiktsplan redovisar de miljö-
konsekvenser som ett genomförande av planen 
kan antas medföra.

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar pri-
märt planområdet, dvs. Älvdalens kommun, och 
sträcker sig fram till år 2030. Följande aspekter 
beaktas inom ramen för:
• Markanvändning
• Boende och befolkning
• Näringsliv och service
• Infrastruktur och kommunikationer
• Försörjningssystem 
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Rekreation och friluftsliv
• Miljö- och riskfaktorer 
• Klimatpåverkan 

Effekterna och konsekvenserna för ovanstå-
ende miljöaspekter beskrivs på en övergripande 
strategisk nivå. Vissa frågor kan bedömas bättre 
i samband med framtida planläggning, lovgiv-
ning eller tillståndsprövning.

Alternativen i miljökonsekvensbeskrivningen 
omfattar ett nollalternativ, som utgår ifrån 
inriktningen i nu gällande planer, och planför-
slaget, som utgår ifrån inriktningen som presen-
teras i den nya översiktsplanen. 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalter-
nativet bedöms och redovisas i text. För varje 
miljöaspekt görs en bedömning om konsekven-
serna av nollalternativet eller ett genomförande 
av planförslaget förväntas bli positiva eller nega-
tiva för miljöaspekten. Följande bedömningsal-
ternativ används:
• förväntat positiva,
• möjlighet till positiva,
• ingen skillnad,
• risk för negativa, och
• förväntat negativa.

Markanvändning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende markan-
vändningen. Bedömningen grundas framförallt 
på den omfattande utveckling av turismnä-
ringen och den förändring av markanvänd-
ningen som den innebär i kombination med 
avsaknaden av konkreta riktlinjer och bristen på 
belysning av konflikterande värden vid förverk-
ligande av planförslagen. För kommunens södra 
delar, som inte omfattas av den fördjupade 
översiktsplanen, föreslår översiktsplanen endast 
ringa förändring i markanvändningen. 

Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende markanvändningen. 
För majoriteten av kommunens mark- och vat-
tenområden föreslås nuvarande användning 
fortgå.

Boende och befolkning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge 
ingen skillnad avseende boende och befolkning. 
Inriktningen avseende tillkommande bebyggelse 
bemöter inte rådande situation där det råder 
brist på bostäder i kommunens södra delar. Be-
folkningsutvecklingen och ålderssammansätt-
ningen hanteras, framförallt i den fördjupade 
översiktsplanen, men inga tydliga riktlinjer hur 
den problematik som beskrivs ska bemötas går 
att utläsa. 

Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
boende och befolkning. Planförslaget anger en 
inriktning för tillkommande bebyggelse som 
kan ge positiva effekter på utbud av service och 
kollektivtrafik. Attraktiva boendemiljöer kan 
tillskapas genom utpekade LIS-områden.

Näringsliv och service
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge för-
väntat positiva konsekvenser avseende närings-
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liv och service. Fokuseringen av utvecklingen till 
tätorterna Älvdalen, Särna samt Idre möjliggör 
upprätthållande samt vidareutveckling av or-
ternas service. Den omfattande utvecklingen av 
turismnäringen som föreslås i de norra delarna 
av kommunen bedöms ha mycket positiva effek-
ter på besöksnäringen. Utvecklingen anses även 
kunna bidra till positiva effekter på övrig kom-
mersiell samt offentlig service i framförallt Idre. 

Den sammanfattande bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge förväntat positiva konsekvenser avseende 
näringsliv och service. Planförslaget anger till 
stora delar en liknande utveckling som nollalter-
nativet där fokusering till tätorterna Älvdalen, 
Särna samt Idre möjliggör upprätthållande samt 
vidareutveckling av servicen i kommunen. Plan-
förslaget bedöms ge stora positiva effekter på 
besöksnäringen. Utvecklingen anses även kunna 
bidra till positiva effekter på övrig kommersiell 
samt offentlig service i framförallt Idre.

Infrastruktur och kommunikationer
Den sammanfattade bedömningen av nollalter-
nativet är att gällande planer bedöms ge för-
väntat negativa konsekvenser avseende infra-
struktur och kommunikationer på grund av den 
omfattande utveckling av turismnäringen som 
föreslås, utan konkreta eller tillräckliga åtgärder 
i transportinfrastrukturen för att svara upp mot 
dessa. Föreslagen inriktning i översiktsplanen 
anses vidare förstärka nuvarande bilberoende i 
kommunen, och därmed motverka ett hållbart 
resande samt ge negativa miljökonsekvenser.

Den sammanfattade bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge ingen skillnad avseende infrastruktur och 
kommunikationer. Planförslaget bedöms bi-
dra till positiva effekter, bland annat genom 
förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken i 
och med föreslagen bebyggelseutveckling samt 
gång- och cykeltrafiksåtgärder. Samtidigt rör 
presenterade åtgärder i planförslaget till stor del 
väginfrastrukturen, vilket i huvudsak bedöms 
gynna biltrafiken. Den planerade utvecklingen 
av besöksnäringen i norr bidrar ytterligare till 
en förväntad ökning i biltrafiken. 

Försörjningssystem
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende försörj-
ningssystem. Bedömningen grundas framförallt 
på den omfattande utbyggnad av bostäder som 
planeras i kommunens norra del, som innebär 
en ökad belastning på befintliga system, ökad 
risk för utsläpp till miljön samt en ökad mängd 
dagvatten. Riktlinjer för dagvattenhantering vid 
planering av nya bebyggelseområden saknas.

Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
försörjningssystem. Inriktningen i översiktspla-
nen är att tillkommande bebyggelse ska anslutas 
till befintliga verksamhetsområden för vatten 
och avlopp. Utarbetandet av en VA-plan, som 
bland annat innehåller en modell för åtgärdande 
av undermåliga enskilda avlopp samt prioriterar 
framtagandet av ett dagvattenprogram, bedöms 
ge positiva effekter. Möjligheten till etablering 
av storskaliga förnybara energianläggningar an-
ses dock vara begränsade. Slutsatsen blir ändå 
att planförslaget innebär möjlighet till positiva 
konsekvenser jämfört med nuvarande situation.
 
Natur- och vattenmiljöer
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge för-
väntat negativa konsekvenser avseende natur- 
och vattenmiljöer. Detta på grund av bristen i 
att konkretisera hur hänsyn till naturvärden ska 
tas. Den fördjupade översiktsplanens ställnings-
tagande gällande tillåtelsen att förändra mark-
användning inom skyddade naturområden samt 
planens stora fokus på besöksnäringen innebär 
ytterligare hot mot natur- och vattenmiljöernas 
värden.

Den sammanfattande bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge ingen skillnad avseende natur- och vatten-
miljöer. Den omfattande utveckling av besöks-
näringen som föreslås samt de möjligheter till 
intrång i värdefulla naturområden som medges 
i planförslaget riskerar att innebära en negativ 
påverkan. Samtidigt redovisas tydliga ställ-
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ningstaganden för hur naturvärden ska bevaras 
samt när eventuella intrång i värdefull natur är 
möjliga. De negativa konsekvenserna i naturmil-
jön bedöms därför bli begränsade.  Mark- och 
vattenanvändningskartans redovisning av natur, 
samt föreslagen oförändrad markanvändning 
inom dessa områden, bedöms gynna bevarandet 
av värdefull naturmark i kommunen.

Kulturmiljö
Den sammanfattade bedömningen av nollalter-
nativet är att gällande planer bedöms ge ingen 
skillnad avseende kulturmiljön. Nollalternativet 
ger generellt hållna riktlinjer och åtgärdsför-
slag. Många av dessa är ännu inte genomförda, 
varför alternativet bedöms ge ringa påverkan 
på utvecklingen inom ämnesområdet. I den 
fördjupade översiktplanen från 2009 behand-
las kulturmiljöfrågorna mycket översiktligt och 
förutom hänvisningen till Bygga på landsbygden 
och i byar ges inte några direkta rekommenda-
tioner eller ställningstaganden vad gäller kultur-
miljöfrågorna.

Den sammanfattade bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende kulturmiljön. Föresla-
gen kulturmiljöinventering med efterföljande 
kulturmiljöprogram kan medföra positiva ef-
fekter för ämnesområdet, men då planförslaget 
saknar riktlinjer och det vidare finns en risk att 
inventeringen inte genomförs bedöms de posi-
tiva effekterna bli ringa.

Rekreation och friluftsliv
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande översiktsplan bedöms 
ge risk för negativ påverkan avseende rekrea-
tion och friluftsliv då värdena inte uppmärk-
sammas och därmed riskeras att gå förlorade 
vid eventuella konflikter vid en förändrad mark-
användning.

Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende rekreation och frilufts-
liv. Att planförslaget uppmärksammar värde-
fulla tätortsnära grönområden är positivt, då 

det bedöms bidra till att deras värden uppmärk-
sammas vid en eventuell förändring i markan-
vändningen. Planförslaget redovisar dock inga 
konkreta åtgärden för hur värdena ska vidareut-
vecklas.

Miljö- och riskfaktorer
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende miljö- 
och riskfaktorer. Risk- och säkerhetsfrågorna 
hanteras endast marginellt i översiktsplanerna 
och riktlinjer eller ställningstaganden kopplat 
till frågorna kan inte utläsas. Nollalternativet 
bedöms därmed ge bristfällig vägledning inom 
området.

Den sammanfattande bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge förväntat positiva konsekvenser avseende 
miljö- och riskfaktorer. Planförslaget anger rikt-
linjer som grundar sig på aktuellt kunskapsläge 
gällande miljö- och riskfaktorer. Bedömningen 
är att planförslaget förhåller sig till och möter 
kommande utmaningar på ett tillfredsställande 
sätt. 

Klimatpåverkan
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende klimat-
påverkan. Avsaknaden av ställningstaganden 
eller riktlinjer gällande klimatpåverkan, håll-
bara transporter eller energiförsörjning genom 
förnyelsebara energikällor innebär en risk att 
kommunens fortsatta utveckling sker utan dessa 
frågor i beaktande. Nollalternativet föreslår 
dock en koncentration vid bebyggelsetillskott, 
vilket är positivt för miljöaspekten. 

Den sammanfattade bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
klimatpåverkan i och med dess ställningstagan-
de gällande kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, 
förnyelsebar energiproduktion samt koncentra-
tion av bebyggelsen.
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Planförslaget bedöms kunna medföra övervä-
gande positiva konsekvenser. 

Inom sex av de bedömda aspekterna bedöms 
konsekvenserna vara mer gynnsamma för 
planförslaget jämfört med nuläget. För de övriga 
fyra aspekterna bedöms konsekvenserna vara 
motsvarande som nuläget.

Ämnesområde
Nollal-
ternativ

Planför-
slag

Markanvändning

Boende och befolkning

Näringsliv och service

Infrastruktur och kommuni-
kationer

Försörjningssystem

Natur- och vattenmiljöer

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Miljö- och riskfaktorer

Klimatpåverkan

Slutsatserna redovisas i en sammanfattande ta-
bell där mörkgrön färg innebär förväntat positi-
va konsekvenser, ljusgrön innebär möjlighet till 
positiva konsekvenser, grå färg innebär ingen 
skillnad, orange färg innebär risk för negativa 
konsekvenser samt röd färg innebär förväntat 
negativa konsekvenser. 

Jämfört med nollalternativet bedöms plan-
förslaget vara med gynnsamt vad gäller nio av 
aspekterna. För en av de bedömda aspekterna 
bedöms planförslagets och nollalternativets 
konsekvenser vara likvärdiga. 
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INLEDNING
En ny översiktsplan
Kommunstyrelsen i Älvdalens kommun tog den 
15 maj 2012 beslut om att revidera översiktspla-
nen. Den nu gällande översiktsplanen antogs av 
kommunfullmäktige 27 juni 1994. Utöver den 
kommunomfattande översiktsplanen finns en 
fördjupad översiktsplan för kommunens norra 
delar vilken antogs av kommunfullmäktige i 
september 2009.

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygg-
lagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska an-
vändas samt hur den byggda miljön ska använ-
das, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är 
inte juridiskt bindande utan endast vägledande 
för efterföljande planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning. 

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

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

Tidshorisonten för den nya översiktsplanen 
sträcker sig till år 2030.

Miljökonsekvensbeskrivning till över-
siktsplan

Bakgrund och syfte
Enligt 6 kap. Miljöbalken ska planer eller pro-
gram miljöbedömas om dess genomförande har 
en betydande miljöpåverkan. I Förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) 
redovisas vidare vilka planer som alltid kan 
anses medföra betydande miljöpåverkan. En 

av dessa planer är översiktsplanen. Detta inne-
bär att vid framtagande av en ny översiktsplan 
behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas.

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de 
miljökonsekvenser som ett genomförande av 
översiktsplanen kan antas medföra. MKB:n ska 
även ange om planen bidrar till eller motverkar 
möjligheten att uppfylla de sexton miljökva-
litetsmålen. I miljökonsekvensbeskrivningen 
lämnas förslag på åtgärder för att förebygga, 
hindra eller motverka negativ miljöpåverkan av 
föreslagna åtgärder och inriktningar.

Samråd
När kommunen har gjort en bedömning av vad 
som bör ingå i MKB:n genomförs ett avgräns-
ningssamråd med länsstyrelsen. Samråd avse-
ende denna MKB:s avgränsning genomfördes 
med Länsstyrelsen i Dalarnas län den 16 januari 
2018.

Beskrivning av Älvdalens kommun
Älvdalens kommun ligger i nordvästra Dalarna. 
I norr finns fjälltrakter med stora turistanlägg-
ningar medan övriga kommunen i huvudsak 
består av stora skogsområden. Riksväg 70 
sträcker sig genom kommunen i nordväst-
sydöstlig riktning. Från Älvdalens tätort, som är 
centralort i kommunen, är det 40 kilometer till 
Mora och till residensstaden Falun är avståndet 
125 kilometer.

Ytmässigt är Älvdalen den största kommunen i 
Dalarna. Kommunen är ca 14 mil från norr till 
söder och ca 11 mil från öst till väst. Landarealen 
är ca 6 900 kvadratkilometer, vilket är nästan 
en fjärdedel av Dalarnas totala yta.

Under 1900-talet utvecklades turismen i Sveri-
ge, vilket ha fått en stor betydelse för Älvdalens 
kommun. Särskilt i Grövelsjöområdet kom tu-
rismen tidigt att bli en viktig inkomstkälla. När 
Idre Fjäll och övriga skidanläggningar uppförde 
sina första anläggningar på 1960-talet öppnades 
området för stora mängder turister som sökte 
sig till områdena för framförallt utförsåkning.
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Älvdalen är befolkningsmässigt Dalarnas tredje 
minsta kommun, med en folkmängd på 7039 
personer (2016-12-31). Älvdalens tätort är den 
befolkningsmässigt största tätorten med ca 25 
procent av kommunens invånare. Efter Älvda-
len kommer Idre, Särna och Rot som var och en 
har runt 10 procent av kommunens befolkning. 
Bland de största byarna märks Västermyck-
eläng, Evertsberg, Åsen och Brunnsberg.

Kommunens folkmängd har minskat med 
nästan 40 procent sedan 1960. Den fortlöpande 
minskningen av folkmängden beror både på ett 
negativt födelsenetto och på ett negativt flytt-
ningsnetto.

AVGRÄNSNINGAR
Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen är primärt 
planområdet, dvs. Älvdalens kommun. Avgräns-
ningen kan dock variera beroende på olika mil-
jöaspekter och kan därför omfatta både mindre 
och större geografiska områden än själva plan-
området. För en del aspekter, såsom miljökvali-
tetsnormer för vatten, är det geografiska påver-
kansområdet större. För andra miljöaspekter, 
som t.ex. landskapsbild, kan de geografiska 
påverkansområdena vara mindre.

I den mån det är möjligt, rimligt och relevant 
behandlar MKB:n även dessa aspekter.

Saklig avgränsning
Den nya översiktsplanen stödjer en fortsatt ex-
pansion av besöksnäringen i kommunens norra 
delar. Vidare stödjer den även en utveckling av 
fler bostäder och verksamheter i och kring de tre 
tätorterna för att långsiktigt säkra ett nödvän-
digt utbud av service. Planen vill också möjlig-
göra ett ökat boende i de tätortsnära byarna.

Nya markanspråk för bostäder och besöksan-
läggningar samt ökad belastning på naturom-
rådena i norr kan komma i konflikt med natur-
värden och rennäringen. En fortsatt expansion 
innebär också en ökad belastning på tekniska 
försörjningssystem och recipienter samt en 
ökad trafik, framför allt på riksväg 70. 

Ökad bebyggelse i tätorterna medför nya mar-
kanspråk. Kring tätorterna och i byarna finns 
merparten av jordbruksmarken i kommunen 
varför en ökad bebyggelse kan påverka möjlig-
heten att bedriva jordbruk. I byarna kan den 
nya bebyggelsens utformning och struktur även 
komma att påverka kulturmiljön.

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som 
kan innebära påtaglig skada på intresset. 
Vid bedömning om planförslagets påverkan på 
riksintressen ska MKB:n därför bedöma om 
åtgärden anses vara av påtaglig skada på riks-
intresset. En åtgärd med oåterkallelig negativ 
inverkan på något värde som utgör grunden för 
riksintresset ska som regel anses utgöra påtaglig 
skada på riksintresset. Åtgärden kan även anses 
utgöra påtaglig skada om den innebär en tillfäl-
ligt mycket stor inverkan.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang 
har bedömningen gjorts att följande miljöaspek-
ter bör beaktas inom ramen för MKB-arbetet:
• Markanvändning
• Boende och befolkning
• Näringsliv och service
• Infrastruktur och kommunikationer
• Försörjningssystem 
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Rekreation och friluftsliv
• Miljö- och riskfaktorer 
• Klimatpåverkan 

I och med att planförslaget utgör en översikts-
plan beskrivs effekterna och konsekvenserna för 
ovanstående miljöaspekter på en övergripande 
strategisk nivå. Vissa frågor kan bedömas bättre 
i samband med framtida planläggning, lovgiv-
ning eller tillståndsprövning.

Tidsmässig avgränsning
Den tidsmässiga avgränsningen föreslås vara 
den samma som tidshorisonten för planför-
slaget, dvs. fram till år 2030. Den tidsmässiga 
avgränsningen kan variera beroende på olika 
miljöaspekter och kan därför sträcka sig både 
kortare och längre än planförslagets tidsper-
spektiv. I den mån det är möjligt, rimligt och re-
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levant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen 
även dessa aspekter.

ALTERNATIV, METOD,  
BEDÖMNINGSGRUNDER
Alternativ
Alternativen i MKB:n föreslås omfatta ett 
nollalternativ och planförslaget. Alternativen 
och bedömning av dessa utgår från nu rådande 
förhållanden i kommunen.

Nollalternativet
Nollalternativet beskriver den sannolika ut-
vecklingen inom kommunen om förslaget till 
översiktsplanen inte genomförs. Nollalternativet 
i MKB:n begränsas till den utveckling som gäl-
lande planer, dvs. gällande översiktsplan (1994) 
med tillhörande tillägg och fördjupningar samt 
detaljplaner och områdesbestämmelser, med-
ger.

Planförslaget
De strategiskt långsiktiga intentionerna med 
kommunens samhällsutveckling kan utläsas av 
planförslagets utvecklingsstrategi. Utvecklings-
strategin baseras på att i huvudsak understödja 
en samhällsutveckling inom de områden där 
kommunikationer och teknisk försörjning finns 
i dag och har potential att utvecklas. 

I utvecklingsstrategin utgör tätorterna Älvda-
len, Särna och Idre bebyggelsekärnor. Från byn 
Åsen, genom Älvdalens tätort och vidare ner till 
kommungränsen mot Mora har ett utvecklings-
stråk för ny bebyggelse markerats. 

Utanför bebyggelsekärnorna föreslås sex ut-
vecklingsområden för nya bostäder och verk-
samheter. Dessa utgörs av de befintliga byarna 
Evertsberg och Nornäs, samt fritidshusområden 
i Sågliden/Storsätern söder om Grövelsjön, 
Gördalen, Fjätervålen och området från Idre 
samhälle upp mot Idre fjällanläggningar.

Bebyggelseutvecklingen inom kommunen 
föreslås främst koncentreras till dessa bebyggel-
sekärnor, utvecklingsområden och utvecklings-
stråk. Genom att koncentrera bebyggelseutveck-

lingen stärks underlaget för befintlig service, 
verksamheter och kollektivtrafik samtidigt som 
befintliga tekniska försörjningssystem i de flesta 
fall kan användas.

Busstationen i Älvdalens tätort är en viktig 
knutpunkt för kollektivtrafiken inom kommu-
nen och pekas därför ut som en nod för trans-
porter i utvecklingsstrategin. 

Det viktigaste transportsambandet inom, till och 
från kommunen är stråket längs Österdalälven 
från Idre via Särna och Älvdalen vidare söder ut 
mot Mora. För landsvägstransporterna utgörs 
sambandet av riksväg 70. För basindustrin i Älv-
dalen är även järnvägen från Märbäck till Dala-
banan i Mora en viktig länk i detta samband.

Andra viktiga transportsamband är de mel-
lan Särna och Sälen samt mellan Älvdalen och 
Sälen. Idag utgörs dessa av länsväg 311 samt 
länsväg 1024. I norr utgör även riksväg 70 från 
Idre mot Norge, länsväg 1058 till Grövelsjön 
samt länsväg 311 från Älvros mot Funäsdalen 
viktiga vägar.

Nyinvesteringar i transportinfrastrukturen prio-
riteras främst till de utpekade transportsamban-
den.

I utvecklingsstrategin har två större natur- och 
rekreationsområden markerats. Det ena be-
står av området kring Städjan, Långfjället och 
Nipfjället. Det andra utgörs av områdena kring 
Fulufjället och Drevfjällen. 

Metod och bedömningsgrunder
Konsekvenserna av planförslaget och nollal-
ternativet bedöms och redovisas i text. Under 
varje kapitel redovisas förutsättningar (nuläge), 
bedömningsgrunder samt konsekvenser av 
nollalternativ och planförslag i förhållande till 
nuläget. Till grund för bedömningen av mil-
jökonsekvenser används nationella strategier, 
vägledningar och analyser, miljömål och miljö-
kvalitetsnormer. 

För varje miljöområde görs en bedömning om 
konsekvenserna av nollalternativet respektive 
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planförslaget förväntas bli positiva eller nega-
tiva. Följande bedömningsalternativ används:
• förväntat positiva,
• möjlighet till positiva,
• ingen skillnad,
• risk för negativa, och
• förväntat negativa.

MILJÖKONSEKVENSER
I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av 
förslaget till översiktsplan. För respektive äm-
nesområde beskrivs kommunens ställningsta-
ganden i frågan samt vilka nationella och regio-
nala mål som finns inom området. 

Därefter följer en beskrivning av förutsätt-
ningarna, följt av en översiktlig beskrivning av 
nollalternativets samt planförslagets konsekven-
ser inom ämnesområdet. De båda beskrivning-
arna avslutas med en sammanfattad bedömning 
över hur alternativet påverkar den aktuella 
miljöaspekten. 

Markanvändning
Inriktningen för mark- och vattenanvändningen 
i den nya översiktsplanen utgår till stora delar 
från nuvarande användning. Områden med 
natur samt med landsbygd, där nuvarande 
markanvändning föreslås fortgå, redovisas för 
stora delar av kommunens yta. Redovisade 
naturområden utgörs av olika typer av skyddad 
natur. Kategorin landsbygd utgörs till stor del av 
jordbruk- och skogsbruksmark.

För kommunens tre tätorter redovisas nya 
områden för bostadsbyggnation, verksamhets-
mark, ny dragning av riksvägen genom Älv-
dalens tätort samt reservat för järnväg mellan 
Märbäck industriområde och Älvdalens tätort. 
Utvecklingsstrategin redovisar ytterligare ett 
antal utvecklingsområden och utvecklingsstråk 
utanför kommunens tre tätorter. Inom dessa ser 
kommunen positivt på ett ytterligare tillskott av 
bostäder och verksamheter.  

Bedömningsgrunder
Miljöbalken anger att mark- och vattenområ-
den ska användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
till en sådan användning som medför en god 
hushållning utifrån allmän synpunkt. Lämplig 
markanvändning handlar ofta om en avvägning 
mellan olika intressen och ändamål. Översikts-
planen har en betydande roll vid den avväg-
ningen. 

Områden av riksintressen regleras i Miljöbal-
kens tredje och fjärde kapitel. Riksintresseom-
rådena syftar till att skydda nationellt viktiga 
värden och kvaliteter. Dessa områdens geogra-
fiska utbredning hanteras i kommunens över-
siktsplan. Även olika typer av skyddad natur, så 
som exempelvis nationalparker, naturreservat 
och biotopskyddsområden, påverkar markan-
vändningen i en kommun. 

Bland de 16 nationella miljökvalitetsmålen har 
framförallt miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö och Ett rikt odlingslandskap bäring på 
ämnesområdet.

Förutsättningar
Inom kommunen finns ett flertal områden av 
riksintresse. Framför allt i norra delen av kom-
munen finns stora områden av riksintresse för 
bland annat naturvården, rennäringen och det 
rörliga friluftslivet. Vidare är Älvdalens skjutfält 
i Trängslet av riksintresse för totalförsvaret. 
Utöver riksintresseområdena finns även ett 
antal skyddsvärda områden, framförallt med 
anledning av värden kopplat till naturmiljön. En 
koncentration av dessa områden finns i kommu-
nens norra delar. 

Skogsbruket är en viktig näring i kommunen 
och det finns stora områden med skog i Älvda-
lens kommun. Jordbruket är framförallt kon-
centrerad till kommunens södra delar, längs 
med Österdalälven. 

Konsekvenser vid nollalternativet
Kommunens översiktsplan från 1994 föreslår 
ett antal områden för bebyggelseutveckling för 
turism och fritidsboende. Nuvarande markan-
vändning i områdena och eventuella konflikter 
vid en utveckling enligt förslaget beskrivs gene-
rellt inte. Frågan ska för vissa områden hante-
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ras vidare genom upprättande av fördjupade 
översiktsplaner. Sedan översiktsplanen antogs 
har endast tre fördjupade översiktsplaner för 
tätorter och byar samt en områdesplan tagits 
fram. Sannolikheten att fler fördjupningar tas 
fram, i enlighet med översiktsplanens riktlinjer, 
bedöms därför vara låg.

Den fördjupade översiktsplanen för kommunens 
norra delar fokuserar framförallt på turismnä-
ringen och anger en bebyggelseutveckling runt 
turismområdena kring Idre. Turismintresset ges 
i huvudsak förtur när avvägningar mellan olika 
markanvändningar görs. Konflikterna mellan 
föreslagen utveckling och nuvarande markan-
vändning hanteras endast i begränsad omfatt-
ning.

Stor del av kommunens mark- och vattenan-
vändningsområden ska enligt översiktsplanen 
från 1994 reserveras för natur, kultur och fri-
luftslivets intressen. Den fördjupade översikts-
planen konstaterar å andra sidan att lösningar 
som innebär andra användningar av natur-
vårdsområdena måste vara tillåtna vid plane-
ring i skyddade naturområden. 

Rennäringen och dess markanvändning redovi-
sas i kommunens översiktsplan och den fördju-
pade översiktsplanen anger vidare att kommu-
nen ska värna om rennäringen. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende markan-
vändningen. Bedömningen grundas framförallt 
på den omfattande utveckling av turismnä-
ringen och den förändring av markanvänd-
ningen som den innebär i kombination med 
avsaknaden av konkreta riktlinjer och bristen på 
belysning av konflikterande värden vid förverk-
ligande av planförslagen. För kommunens södra 
delar, som inte omfattas av den fördjupade 
översiktsplanen, föreslår översiktsplanen endast 
ringa förändring i markanvändningen. 

Konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget föreslår endast ringa förändringar 

jämfört med nuvarande markanvändning. De 
stora ytor med skyddade naturområden samt 
riksintresseområden redovisas som natur i plan-
förslagets mark- och vattenanvändningskarta. 
Planförslaget redovisar ingen förändring av 
markanvändningen inom dessa områden.  

Planförslaget innebär vidare en förtätning och 
en utvidgning av bebyggelsen i kommunens tre 
tätorter samt till viss del även i de tätortsnära 
byarna. Planförslaget tillåter att viss värdefull 
naturmark eller jordbruksmark tas i anspråk. 
Det innebär att nuvarande markanvändnings 
funktion för bland annat fördröjning av dag-
vatten, luftrening samt som livsmiljöer för 
växter och djur påverkas. Samtidigt ställer över-
siktsplanen krav på motivering samt belysning 
av befintliga värden vid ett ianspråktagande. 
Konsekvenserna vid en förändrad markanvänd-
ning bedöms med anledning av detta vara väl 
avvägda och motiverade, samt endast bli ringa i 
sin omfattning.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende markanvändningen. 
För majoriteten av kommunens mark- och vat-
tenområden föreslås nuvarande användning 
fortgå. 

Åtgärdsförslag
• Följ upp vilken mark som ianspråktagits 

sedan ÖP antogs, utifrån bland annat mark-
användningskategori samt hur ianspråkta-
gandet motiverats.

• Redovisa kartkategorin natur i undergrup-
per för exempelvis naturvård samt friluftsliv 
och rekreation för att tydliggöra nuvarande 
markanvändnings värden.

Boende och befolkning
Planförslagets utvecklingsstrategi anger att 
bebyggelseutvecklingen i kommunen ska kon-
centreras till bebyggelsekärnorna, dvs. de tre 
tätorterna Älvdalen, Särna och Idre, utveck-
lingsområdena Evertsberg, Nornäs, Sågliden/
Storsätern, Gördalen, Fjätervålen och området 
från Idre samhälle upp mot Idre fjällanläggning-
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ar samt till utvecklingsstråken mellan Åsen och 
kommungränsen mot Mora samt mellan Särna 
och Kringelfjorden.

Planförslaget redovisar områden för nya bostä-
der i Älvdalen, Idre samt Särna. Vidare anges 
att bebyggelse ska prioriteras i vattennära lägen, 
områden i direkt närhet till de tre tätorterna 
samt områden som binder ihop tätortsnära byar 
med tätorterna. 71 LIS-områden för bostäder 
pekas ut i planförslaget. 

För byggnation utanför utpekade utvecklings-
områden och -stråk ska en bedömning gällande 
samhällsnyttan i förhållande till kommande 
kostnader med etableringen göras. Enstaka 
bebyggelse kan tillkomma och bör då planeras 
utifrån platsens förutsättningar och så långt 
som möjligt anpassas till platsens natur- och 
kulturvärden. 

Vid komplettering inom kommunens byar ska 
en sammanhållen bebyggelse eftersträvas och 
tillkommande bebyggelse ska anpassas till sin 
omgivning.

Bedömningsgrunder
Till ämnesområdet boende och befolkning kan 
en rad olika internationella, nationella såväl 
som regionala mål kopplas. Området boende 
omfattas bland annat av bebyggelsens utform-
ning, livsmiljön samt möjlighet till möten och 
integration. Området befolkning utgår från 
befolkningens sammansättning, bland annat 
vad gäller befolkningsmängd, kön, ålder och 
bakgrund.

I den nationella strategin för hållbar utveckling 
har framförallt kärnområdet befolkning och 
folkhälsa bäring på ämnesområdet. Kärnom-
rådet uppmärksammar bland annat de demo-
grafiska förändringar och den ökade försörj-
ningsbörda som är att vänta i Sverige under 
kommande år. 

God bebyggd miljö är det nationella miljökva-
litetsmål som framförallt har bäring på ämnes-
området. 

Region Dalarnas landsbygdspolitiska program 
hanterar sju insatsområden, där bostäder och 
boendemiljöer samt utrymme för delaktighet 
och inflytande är relevanta i sammanhanget. 
Även den regionala utvecklingsstrategin hante-
rar frågor som har bäring på ämnesområdet.  

Förutsättningar
Älvdalens kommun har en befolkningsmängd 
på cirka 7 000 invånare, där cirka 25 procent av 
befolkningen bor i centralorten Älvdalen. Be-
folkningsmängden har sedan 1960 minskat med 
nästan 40 procent och den fortlöpande befolk-
ningsminskningen beror på såväl ett negativt fö-
delsenetto som flyttnetto. Älvdalen har en större 
andel äldre och en mindre andel i förvärvsarbe-
tande ålder jämfört med riket. Befolkningen i 
kommunen har vidare en lägre utbildningsnivå 
jämfört med länet samt riket. 

I kommunen finns drygt 3 500 bostäder, varav 
omkring 80 procent består av småhus. Flerbo-
stadshus finns i tätorterna Älvdalen, Särna och 
Idre.

Trots en minskande befolkningsmängd råder 
en stor efterfrågan på friliggande enbostadshus 
i kommunens södra delar. Mindre lägenhe-
ter, främst i centralorten Älvdalen, efterfrågas 
också. 

Planberedskapen för bostäder är god i kommu-
nen. Många av de redan planlagda områdena 
utgörs av fjällnära tomter ämnade för fritids-
husbebyggelse.

Konsekvenser vid nollalternativet
En positiv befolkningsutveckling förväntas i den 
kommunomfattande översiktsplanen från 1994 
och planen anger att kommunen ska tillmötesgå 
de nya behov som kommer att uppstå i och med 
denna.  Övriga frågor med koppling på ämnes-
området, så som exempelvis tillskapandet av 
mötesplatser samt integration och variation i 
boendeutbudet, hanteras inte i översiktsplanen. 

I den fördjupade översiktsplanen för kommu-
nens norra delar beskrivs såväl befolkningsut-
vecklingen som -strukturen i kommunen. En 
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befolkningsökning samt en omfördelning av 
åldersstrukturen eftersträvas. Olika boendemil-
jöer och boendeformer ska finnas som attrahe-
rar dagens och framtidens invånare. Attrakti-
viteten vid nytillkommande bostadsbebyggelse 
hanteras och behov av tillkommande bebyggelse 
definieras i planen.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge 
ingen skillnad avseende boende och befolkning. 
Inriktningen avseende tillkommande bebyggelse 
bemöter inte rådande situation där det råder 
brist på bostäder i kommunens södra delar. Be-
folkningsutvecklingen och ålderssammansätt-
ningen hanteras, framförallt i den fördjupade 
översiktsplanen, men inga tydliga riktlinjer hur 
den problematik som beskrivs ska bemötas går 
att utläsa.

Konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget innebär att tillkommande be-
byggelse lokaliseras till befintliga tätorter, i 
närheten av dessa samt inom befintliga byar. 
Tillskottet skapar förbättrade förutsättningar 
för bevarande samt tillskott av service. Även för-
utsättningarna för kollektivtrafiken förbättras, 
vilket skapar förbättrade förutsättningar för ett 
hållbart resande. 

Planförslaget hanterar inte i någon nämnvärd 
utsträckning frågor gällande boendemiljöer, 
boendeformer samt variation och attraktivitet i 
dessa. Däremot ger planförslaget följduppdrag 
om framtagande av bostadsförsörjningspro-
gram, vilket kan antas hantera dessa frågor. 

Utformning av riksvägens sträckning genom de 
centrala delarna av tätorterna Älvdalen, Idre 
och Särna för att gynna gång-, cykel, såväl som 
biltrafik kan dock bidra till ett mer aktivt använ-
dande av stadsrummet vilket i sin tur för med 
sig positiva sociala effekter. Åtgärderna bedöms 
inte genomföras under planperioden då avsatta 
medel för detta saknas.

Utpekandet av LIS-områden innebär att strand-
nära bostadsbyggnation möjliggörs, vilket 

bidrar till ett mer varierat utbud av boenden i 
kommunen.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
boende och befolkning. Planförslaget anger en 
inriktning för tillkommande bebyggelse som 
kan ge positiva effekter på utbud av service och 
kollektivtrafik. Attraktiva boendemiljöer kan 
tillskapas genom utpekade LIS-områden.

Åtgärdsförslag
• Säkerställ att bostadsförsörjningsprogram-

met anger riktlinjer för tillkommande bostä-
der vad gäller boendemiljö, boendeformer, 
variation och attraktivitet för dessa. 

Näringsliv och service
Den nya översiktsplanen uttrycker en ambi-
tion om att lokalisera nya verksamheter med 
omgivningspåverkan till det föreslagna industri-
området i Märbäck. Vidare redovisas nya verk-
samhetsområden i Särna och Idre. Etablering 
av verksamheter utanför utpekade områden ska 
ske med tillgänglighet till befintlig infrastruktur 
i beaktande. 

En vidareutveckling av besöksnäringen i kom-
munen ska möjliggöras. Ny fritidshusbebyggelse 
föreslås i huvudsak vid redan exploaterade om-
råden. Brytning av nya områden ska undvikas 
i så stor utsträckning som möjligt. Betydelsen 
av en infrastruktur med kapacitet för planerade 
utveckling av besöksnäringen hanteras vidare i 
planen. 

Översiktsplanen anger vidare att de areella 
näringar som bedrivs i kommunen ska kunna 
fortgå, och ianspråktagande av jordbruksmark, 
skogsbruksmark samt områden för rennäringen 
ska i möjligaste mån undvikas. Ianspråktagande 
av jordbruksmark inom tätorterna samt de 
tätortsnära byarna kan dock tillåtas då utveck-
lingen bidrar till ett stärkt underlag för den 
lokala servicen.
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Bedömningsgrunder
Möjlighet till etablering eller vidareutveckling 
av företag, kapacitet och kvalitet på infrastruk-
turen, befolkningsutveckling, lokalisering av 
tillkommande bebyggelse samt tillgång till kvali-
ficerad arbetskraft påverkar näringslivet och 
underlaget för service i en kommun.

God bebyggd miljö är det nationella miljökva-
litetsmål som framförallt har bäring på ämnes-
området näringsliv och service. 

Dalarnas regionala serviceprogram adresserar 
ett antal frågor som är viktiga för att kunna upp-
rätthålla en godtagbar servicenivå i hela länet. 

Även det landsbygdspolitiska programmet, som 
är ett underliggande program till Dalastrate-
gin – Dalarna 2020, hanterar näringsliv- och 
servicefrågor för landsbygden. 

Förutsättningar
Älvdalens kommuns näringsliv präglas framfö-
rallt av turism samt tillverknings- och trävaruin-
dustri och många av kommunens industrier kan 
kopplas till skogen eller turismen. 

En stor del av turismen utgörs av den mängdtu-
rism som genereras av verksamheterna i kom-
munens norra delar, och då framförallt Idre 
Fjäll. Turismen är framförallt utvecklad under 
vintern, även om sommarturism förekommer i 
allt större utsträckning. 

I kommunens tre huvudorter Älvdalen, Särna 
och Idre finns butiker med ett utbud av bas- och 
dagligvaror. Dessa orter har även drivmedels-
försäljning. Sällanköpsvaror finns främst i Älv-
dalen. Vad gäller offentlig service är Älvdalens 
tätort kommunens huvudsakliga centrum, men 
även i Särna och Idre finns viss offentlig service.

Konsekvenser vid nollalternativet
Kommunens översiktsplan anger att tyng-
punkten av kommunens utveckling ska ske i 
Älvdalen, Särna och Idre, vilket anses bidra till 
en koncentration av arbetsplatser, service samt 
befolkningsunderlag i dessa orter. Den fördju-
pade översiktsplanen för kommunens norra 

delar fastslår i inriktningen att det ska finnas 
utkomstmöjligheter samt en varierad arbets-
marknad. Konkretisering eller riktlinjer för hur 
inriktningen ska uppnås saknas dock.

Turismnäringen anses ha haft samt kommer 
att ha en betydande positiv roll i kommunens 
utveckling. Turismen och dess betydelse hante-
ras ingående i den fördjupade översiktsplanen. 
Omfattande områden för vidareutveckling av 
näringen presenteras i den fördjupade över-
siktsplanen. Dock har endast en bråkdel av 
föreslagen utveckling genomförts sedan den 
fördjupade översiktsplanen antogs. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge för-
väntat positiva konsekvenser avseende närings-
liv och service. Fokuseringen av utvecklingen till 
Älvdalen, Särna samt Idre möjliggör upprätthål-
lande samt vidareutveckling av orternas service. 
Den omfattande utvecklingen av turismnä-
ringen som föreslås i de norra delarna av kom-
munen bedöms ha mycket positiva effekter på 
besöksnäringen. Utvecklingen anses även kunna 
bidra till positiva effekter på övrig kommersiell 
samt offentlig service i framförallt Idre. 

Konsekvenser vid planförslaget
Föreslagna verksamhetsområden anses bidra 
till förbättrade miljöförhållanden framförallt 
vad gäller buller och luft i tätorterna. Detta då 
verksamhetsområdena möjliggör en separering 
av verksamheter med omgivningspåverkan från 
bostadsbebyggelse och servicefunktioner. 

Översiktsplanens fokusering i kommunens tre 
tätorter samt närliggande byar bidrar till en 
befolkningskoncentration som kan möjliggöra 
upprätthållande samt vidareutveckling av servi-
ceutbudet i kommunen. 

Planförslagets inriktning är att ianspråktagande 
av jordbruksmark samt skogsbruksmark ska 
undvikas. Exploatering på tätortsnära jord-
bruksmark möjliggörs dock. Vidare lokaliseras 
ett antal förändringsområden, framförallt för 
verksamheter, på befintlig skogsmark. Planför-
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slaget kan i och med detta innebära viss negativ 
påverkan på de areella näringarna i kommunen. 

Den utveckling av besöksnäringen som pre-
senteras i planförslaget är positiv utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Ett ökat antal besökare 
till kommunens besöksmål kan bidra till upp-
rätthållande och vidareutveckling av servicen i 
kommunen. Utvecklingen bedöms även medföra 
ökade arbetsmöjligheter i kommunen. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge förväntat positiva konsekvenser avseende 
näringsliv och service. Planförslaget anger till 
stora delar en liknande utveckling som nollalter-
nativet där fokusering till Älvdalen, Särna samt 
Idre möjliggör upprätthållande samt vidareut-
veckling av servicen i kommunen. Planförslaget 
bedöms ge stora positiva effekter på besöksnä-
ringen. Utvecklingen anses även kunna bidra 
till positiva effekter på övrig kommersiell samt 
offentlig service i framförallt Idre.

Åtgärdsförslag
• Tydliggör vad som ianspråktas samt kon-

sekvenser av det vid en utveckling av verk-
samhetsområdena, framförallt vad gäller 
besöksnäringen, för att minimera en eventu-
ell negativ påverkan på bland annat natur-
värden. 

• Nyttja befintliga forum för dialog vid större 
exploateringsföretag (ex. Älvdalsdelegatio-
nen).

Infrastruktur och kommunikationer
Den nya översiktsplanen uppmärksammar ett 
antal åtgärder i väginfrastrukturen, i huvud-
sak för att öka trafiksäkerheten samt förstärka 
kapaciteten. Riksväg 70 lyfts fram som det 
huvudsakliga vägtransportstråket, där majori-
teten av presenterade åtgärder återfinns. Även 
länsväg 311, 1024 samt 1058 uppmärksammas 
som viktiga transportsamband. En utbyggnad 
av laddinfrastrukturen uppmärksammas vidare 
som positiv. 

Planförslaget föreslår en omdragning av riksväg 
70 genom de centrala delarna av Älvdalen. Ett 
gångfartsområde föreslås för de delar av Dalga-
tan som riksvägen föreslås avledas från. Vidare 
anges att riksvägens sträckning genom de tre 
tätorternas centrala delar bör utformas med 
ambitionen att skapa likvärdiga förutsättningar 
för samtliga trafikslag. Vidare ska möjligheten 
till säker gång- och cykeltrafik prioriteras i tät-
orterna.

För basindustrin i Älvdalen uppmärksammas 
järnvägen mellan Märbäck och Mora som en 
viktig anslutning. Planförslaget redovisar ett 
järnvägsreservat från befintlig järnväg i Mär-
bäck till Älvdalens tätort i syfte att möjliggöra en 
förlängning av järnvägen för persontransporter 
till Älvdalens tätort. 

Betydelsen av kollektivtrafik uppmärksammas 
i planförslaget. Möjligheten att resa kollektivt 
till de besöksintensiva områdena i kommunens 
norra delar bör utvecklas i takt med att an-
läggningarna växer. Vidare uppmärksammas 
möjligheten till anropsstyrd kollektivtrafik för 
kommunens övriga delar. 

Bredband hanteras genom kommunens bred-
bandsstrategi. Planförslaget uppmärksammar 
vidare betydelsen av en ökad redundans i fiber-
nätet samt betydelsen av att bredbandsinfra-
strukturen ingår lika naturligt som övrig teknisk 
infrastruktur vid planläggning av nya områden.

Bedömningsgrunder
Den nationella strategin för hållbar utveckling 
identifierar åtta kärnområden, vilka alla kan ses 
som relevanta för att bedöma kommunikatio-
nernas miljöpåverkan. Kärnområdena behand-
lar bland annat miljö-, klimat, folkhälso- och 
sysselsättningsfrågor.

Investeringar och prioriteringar i den statliga 
transportinfrastrukturen hanteras i en nationell 
plan för transportsystemet samt i en länsplan 
för transportinfrastrukturen. Utgångspunkten 
för planerna är det övergripande transport-
politiska målet som ska säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar 
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transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. 

Dalastrategin – Dalarna 2020, det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet, Dalarnas regio-
nala systemanalys samt den regionala bred-
bandsstrategin är regionala styrdokument med 
bäring på ämnesområdet. 

Av de nationella miljökvalitetsmålen anses Bara 
Naturlig försurning, Frisk luft och Begränsad 
klimatpåverkan ha bäring på ämnesområdet 
kommunikationer. 

Riksintresse för kommunikationer finns för 
vägar, järnvägar, flygplatser samt sjöfarter och 
regleras i Miljöbalkens 3 kap 8 §. 

Förutsättningar
Riksväg 70, som går genom kommunens tre 
största tätorter Älvdalen, Särna och Idre, är 
kommunen viktigaste kommunikationsled. 
Stora turistströmmar, framförallt vintertid och 
med bil, sker på vägen. Vägen är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer, från kom-
mungränsen i söder till Idre i norr. 

Länsväg 1024 från Älvdalen västerut mot Sälen, 
länsväg 311 från Särna mot Sälen samt länsväg 
1061 från Särna österut mot Sveg är också vik-
tiga kommunikationsleder i kommunen. 

Den regionala systemanalysen identifierar 
sträckan Särnaheden-Idre som en större brist 
som skapar tillgänglighets- och trafiksäkerhets-
problem under vintersäsongen. Brister iden-
tifieras även på Vasaloppsvägen, väg 311 samt 
sträckan Sälen-Särna på riksväg 70. 

Transporter i kommunen sker framförallt med 
bil. Mellan Älvdalens tätort och Mora sker en 
omfattande arbetspendling. I kommunens södra 
del, från Mora till industriområdet i Märbäck, 
går industritransporter via järnväg. Kommunen 
trafikeras vidare av två kollektivtrafiklinjer med 
direktbussar, sju linjer med så kallade lands-
bygdsbussar samt flextrafik som är en form av 
anropsstyrd trafik.

Gång- och cykeltrafik sker i begränsad om-
fattning och då i huvudsak i form av så kallad 
blandtrafik där gång och cykel inte separeras 
från biltrafiken. 

I Älvdalens kommun är tillgången till bredband 
god och möjligheten till fiberanslutning är väl 
utbyggd i kommunen. I dagsläget är anslut-
ningsmöjligheten till fiber runt 45 procent, men 
beräknas under 2018 uppgå till 90 procent. 
Bredbandsförsörjningen till kommunens norra 
delar är dock såbar då all datatrafik går genom 
en och samma fiberkabel.

Konsekvenser vid nollalternativet
Kommunens översiktsplan från 1994 upp-
märksammar riksväg 70 och dess betydelse för 
utveckling av tätorter, byar och näringslivet i 
kommunen. Att säkerheten och framkomlighe-
ten på vägen förbättras anses vara av stor vikt. 
Översiktsplanen föreslår ett antal nya vägsträck-
ningar, varav ingen av dessa är genomförd. 
Sannolikheten för ett genomförande för dessa 
åtgärden bedöms vara låg. 

Även den fördjupade översiktsplanen för kom-
munens norra delar uppmärksammar ett antal 
åtgärder i väginfrastrukturen. Den väntade tra-
fikökningen på grund av föreslagen utveckling 
av turistområdena är den huvudsakliga utgångs-
punkten för föreslagna åtgärder. Inriktningen 
bekräftar bilen som transportmedel och det 
anses därmed finnas risk för en ökad bilanvänd-
ning och negativa miljöeffekter som följd. 

Gång- och cykelinfrastruktur hanteras inte i 
översiktsplanen från 1994. Den fördjupade över-
siktsplanen från 2009 uppmärksammar behovet 
av gång- och cykelvägar i Idre och Särna och ett 
förslag till gång- och cykelvägnät för respektive 
tätort redovisas i planen. Föreslagna åtgärder 
är inte budgeterade och åtgärderna finns inte 
upptagna i länsplanen för transportinfrastruk-
tur. Sannolikheten för genomförande av dessa 
bedöms därför vara lågt.

Bredband och fiberutbyggnad hanteras inte i 
översiktsplanen eller den fördjupade översikts-
planen.
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Sammanfattad bedömning
Den sammanfattade bedömningen av nollalter-
nativet är att gällande planer bedöms ge för-
väntat negativa konsekvenser avseende infra-
struktur och kommunikationer på grund av den 
omfattande utveckling av turismnäringen som 
föreslås, utan konkreta eller tillräckliga åtgärder 
i transportinfrastrukturen för att svara upp mot 
dessa. Föreslagen inriktning i översiktsplanen 
anses vidare förstärka nuvarande bilberoende i 
kommunen, och därmed motverka ett hållbart 
resande samt ge negativa miljökonsekvenser.

Konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget redovisar framförallt åtgärder för 
väginfrastrukturen i kommunen. Åtgärderna 
bedöms i huvudsak gynna transporter med bil, 
men till viss del även kollektivtrafiken i kom-
munen. 

Föreslagen utveckling av kommunens besöks-
områden bedöms medföra en ökad trafikmängd 
i kommunen. Huvuddelen av besökarna förvän-
tas resa med bil, vilket kommer medföra ökade 
transporter samt ökad belastning på väginfra-
strukturen i kommunen. Effekterna förväntas 
framförallt bli ökade utsläpp samt ökade bul-
lernivåer, med den huvudsakliga påverkan inom 
kommunens tre tätorter vilka samtliga korsas 
av riksväg 70. En utbyggnad av laddinfrastruk-
turen kan bidra till att den förväntade ökningen 
i antalet bilresor i större utsträckning sker med 
bilar som drivs av hållbara drivmedel.  

Planförslagets koncentration av bebyggelsetill-
skottet bedöms medföra positiva konsekvenser 
för kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens bety-
delse för resor till kommunens besöksmål, inte 
minst i och med besöksmålens vidareutveckling, 
hanteras i planförslaget. Dock saknar kom-
munen rådighet över kollektivtrafikeringen och 
dess utbud, och planförslaget saknar därför 
specifika åtgärder för hur målsättningen ska 
uppnås. 

Planförslaget möjliggör en järnvägsanslutning 
till Älvdalen. En sådan skulle skapa förbättrade 
möjligheter till pendlingsutbyte mellan Älvdalen 
och Mora, minska belastningen på riksväg 70 

samt underlätta ett hållbart resande mellan or-
terna. En utbyggnad av järnvägen bedöms dock 
inte ske under planperioden då avsatta medel 
för en sådan saknas. 

Utformning av riksvägens sträckning genom de 
centrala delarna av tätorterna Älvdalen, Idre 
och Särna för att gynna gång-, cykel, såväl som 
biltrafik kan missgynna effektiviteten för trans-
porter på vägen. Åtgärderna bedöms inte ge-
nomföras under planperioden då avsatta medel 
saknas. 

En bredbandutbyggnad innebär positiva konse-
kvenser, bland annat då behovet av transporter 
minskar och tillgången till service ökar inom 
hela kommunens yta genom möjligheten till 
nyttjandet av e-tjänster.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattade bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge ingen skillnad avseende infrastruktur och 
kommunikationer. Planförslaget bedöms bi-
dra till positiva effekter, bland annat genom 
förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken i 
och med föreslagen bebyggelseutveckling samt 
gång- och cykeltrafiksåtgärder. Samtidigt rör 
presenterade åtgärder i planförslaget till stor del 
väginfrastrukturen, vilket i huvudsak bedöms 
gynna biltrafiken. Den planerade utvecklingen 
av besöksnäringen i norr bidrar ytterligare till 
en förväntad ökning i biltrafiken. 

Åtgärdsförslag
• Skapa rutiner för att inkludera Dalatrafik 

vid utveckling av nya bebyggelseområden, så 
som besöksområdena i norr, för att möjlig-
göra en effektiv kollektivtrafikförsörjning till 
dessa.

• Möjliggör och premiera användandet av 
miljöfordon för att möjliggöra hållbara 
biltransporter i kommunen. Detta är särskilt 
viktigt då kommunens struktur, med långa 
geografiska avstånd samt en relativt gles 
befolkningstäthet, förutsätter en hög andel 
biltransporter. 
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Försörjningssystem
Planförslaget anger att tillskott i bebyggelsen i 
huvudsak ska ske inom områden med tillgång 
till kommunalt VA och endast i begränsad 
omfattning utanför dessa områden. Vid byggna-
tion utanför kommunalt verksamhetsområde 
bör tillskottet i bebyggelsen begränsas för att 
undvika att ytterligare vatten- och avloppsverk 
behöver anläggas. 

Dagvatten föreslås ske genom lokalt omhänder-
tagande samt genom öppna dagvattenlösningar.

Vidare anges en positiv inställning till småskalig 
produktion av förnybar energi, så som solenergi. 
På grund av kapacitet på kraftledningar samt 
försvarets riksintresseområde förordas dock 
inte vindkraft inom utpekade riksintresseområ-
den för vindbruk. 

Bedömningsgrunder
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar 
villkoren för den allmänna VA-försörjningen. 
Enligt vattentjänstlagen är kommunerna skyl-
diga att ordna vattentjänster. 

Av Sveriges nationella miljökvalitetsmål är det 
framförallt Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag samt God be-
byggd miljö som har bäring på ämnesområdet 
försörjningssystem.

Miljöbalkens 3 kap. reglerar områden av riksin-
tresse för anläggningar för energiproduktion.

Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram en vat-
tenförsörjningsplan som hanterar vattenförsörj-
ningen i länet samt beskriver vattenförsörjning-
en i respektive kommun. 

Dalarna har vidare en energi- och klimatstrategi 
för länet som bland annat anger visionen att en-
ergi- och transportsystemen är resurseffektiva 
samt att förnybar energi används och utvinns i 
stor utsträckning i länet. En energi- och klimat-
plan för Älvdalens kommun är under framta-
gande.

En VA-plan har tagits fram som en del av arbe-
tet med översiktsplanen. VA-planen behandlar 
även dagvattenfrågor i kommunen.

EU beslutade år 2008 om ett avfallsdirektiv, 
vilket infördes i svensk lagstiftning år 2011. En-
ligt Miljöbalken 15 kap. 11 § ska varje kommun 
ha en avfallsplan samt en renhållningsordning. 
Tillsammans med Mora och Orsa kommuner 
tog Älvdalens kommun fram en avfallsplan un-
der år 2012. Arbete med en ny avfallsplan pågår.

Förutsättningar
I Älvdalens kommun är cirka 3 500 fastigheter 
anslutna till det kommunala VA-nätet. De stora 
turismområdena i norr gör att kommunen har 
en mycket omfattande VA-infrastruktur i för-
hållande till folkmängden. En gles bebyggelse-
struktur i kommunen innebär också att antalet 
anläggningar och ledningsnätet är omfattande. 

Utöver den kommunala VA-verksamheten finns 
21 vattenledningsföreningar. Övriga hushåll och 
verksamheter tar sitt vatten från enskilda brunn-
nar. Cirka 40 procent av kommunens enskilda 
avlopp bedöms behöva åtgärdas snarast.

Fastställda vattenskyddsområden finns för 15 
av de 20 allmänna vattentäkterna. Flertalet av 
vattenskyddsområdena är gamla och i behov av 
revidering.

Dagvattenledningar finns i Älvdalen, Särna och 
Idre tätort. Turistområdena i fjällmiljön i kom-
munens norra delar har särskilda utmaningar 
vad gäller dagvattnet i samband med snösmält-
ningen då stora mängder vatten behöver ledas 
bort.

Inom kommunen finns fem områden av riks-
intresse för anläggningar för energiproduktion 
enligt MB 3 kap. 8 §. Fyra områden är för vind-
bruk och ett för vattenkraft. 

Det finns ett flertal större vattenkraftverk i 
kommunen, framförallt i Österdalälven. Förut-
sättningarna för vindkraft är goda i kommunen, 
men begränsas till viss del av naturvårdsintres-
sen, behovet av hinderfrihet på och kring Älvda-
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lens flygfält samt Försvarsmaktens intressen. 

Norra Dalarnas vatten och avfall AB (Nodava 
AB) ansvarar för avfallshanteringen i Älvdalens 
kommun. De allmänna anläggningarna ägs av 
ÄVAB. 

Konsekvenser vid nollalternativet
Kommunens översiktsplan, antagen 1994, ser 
positivt på en utveckling av befintliga tätorter 
och byar, vilket medger resurseffektiva tekniska 
lösningar för avfallshantering, uppvärmning, 
elförsörjning och VA-försörjning. 

Den fördjupade översiktsplanen för kommu-
nens norra delar beskriver den tekniska för-
sörjningen samt dess kapacitet i området. För 
föreslagna turismområden i Idre konstateras att 
avloppsreningsverk behöver byggas ut. Enskild 
försörjning av vatten föreslås för mer än 10 000 
tillkommande bostäder. Beskrivning av lämp-
ligheten i området, exempelvis utifrån recipien-
tens status, saknas. Risk för en ökad belastning 
på vattenförekomsterna föreligger i och med 
förslaget. 

Sannolikheten att föreslagen utbyggnad reali-
seras bedöms vara låg, men översiktsplanens 
tillåtande inriktning kan innebära ett spritt 
bebyggelsetillskott, vilket är negativt utifrån ett 
tekniskt försörjningsperspektiv.

Kommunen gör tydliga ställningstaganden gäl-
lande vindkraft i den fördjupade översiktspla-
nen. Utbyggnad av vindkraftverk ska inte ske i 
de områden som i vindkartering har visat som 
möjliga på grund av att dessa ligger i fjällområ-
den. Övrig inriktning gällande förnybar energi 
saknas.. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende försörj-
ningssystem. Bedömningen grundas framförallt 
på den omfattande utbyggnad av bostäder som 
planeras i kommunens norra del, som innebär 
en ökad belastning på befintliga system, ökad 
risk för utsläpp till miljön samt en ökad mängd 

dagvatten. Riktlinjer för dagvattenhantering vid 
planering av nya bebyggelseområden saknas.

Konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget redovisar en inriktning där be-
byggelsetillskott ska koncentreras till redan 
befintliga tätorter och byar, vilket innebär att 
befintliga VA-verk och investeringar i dessa i 
stor utsträckning kan nyttjas för tillkommande 
bebyggelse. Kapaciteten i VA-systemet hanteras 
i de utpekade förändringsområdena genom att 
frågan ska beaktas i efterföljande planläggning.

Genom VA-planen hanterar planförslaget 
enskilda avlopp och presenterar en modell för 
hantering av undermåliga enskilda avlopp.

Planförslaget redovisar grundvattenförekom-
ster av vattenförsörjningsintresse och anger 
att förändringar i markanvändningen som kan 
innebära en negativ påverkan på dessa inte får 
genomföras. Vidare hanteras tillrinningsområ-
den till kommunens vattentäkter, där en poten-
tiell påverkan på grundvattnet ska beaktas vid 
förändringar i markanvändningen inom dessa 
områden. Ställningstagande gällande revidering 
av kommunens vattenskyddsområden saknas. 

Planförslaget anger vidare att lokalt omhänder-
tagande av dagvatten ska eftersträvas. En av 
punkterna i VA-planen är att ta fram ett dag-
vattenprogram för kommunen vilket ska ge stöd 
vid planering av framtida dagvattenlösningar.

Gällande energiförsörjningen anger planför-
slaget ett generellt ställningstagande att kom-
munen ser positivt på användning av småskalig 
produktion av förnybar energi. Inriktningen i 
planförslaget behandlar dock inte större etable-
ringar av exempelvis solenergi. Vidare medger 
planförslaget inte etablering av vindkraft inom 
utpekade riksintresseområden vilket hindrar en 
utökad produktion av förnybar energi. 

I kommunen finns fyra större kraftverksdam-
mar. Miljökonsekvenserna av dessa hanteras 
inte inom ramen för översiktsplanen. 
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Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
försörjningssystem. Inriktningen i översiktspla-
nen är att tillkommande bebyggelse ska anslutas 
till befintliga verksamhetsområden för vatten 
och avlopp. Utarbetandet av en VA-plan, som 
bland annat innehåller en modell för åtgärdande 
av undermåliga enskilda avlopp samt prioriterar 
framtagandet av ett dagvattenprogram, bedöms 
ge positiva effekter. Möjligheten till etablering 
av storskaliga förnybara energianläggningar an-
ses dock vara begränsade. Slutsatsen blir ändå 
att planförslaget innebär möjlighet till positiva 
konsekvenser jämfört med nuvarande situation. 

Åtgärdsförslag
• Tydliggör kapaciteten samt möjligheten att 

anordna VA för föreslagna utvecklingsområ-
den.  

• Uppmärksamma dagvatten för utvecklings-
områden, speciellt i fjällmiljön där dag-
vattenhantering är ett erkänt problem. 

• Inrätta vattenskyddsområden för utpekade 
grundvattenförekomster med vattenförsörj-
ningsintresse.

Natur- och vattenmiljöer
Den nya översiktsplanen anger att tillgänglig-
heten till skyddade naturområden i kommunen 
ska förbättras. Vidare anges att den skyddade 
naturen inte får innebära för stora inskränk-
ningar i vidareutvecklingen av besöksnäringen 
i kommunen. Intrång i den skyddade naturen 
ska vara möjlig inom de delar av området som 
angränsar till områden för besöksnäringen. Ett 
eventuellt intrång får inte medföra en påtaglig 
skada och ska endast genomföras om åtgärden 
inte går att lösa på något annat sätt. 

Fiskens fria vandringsvägar ska säkerhetsstäl-
las. Av människan påverkade vattenmiljöer ska 
i möjligaste mån återskapas i så nära ursprung-
ligt skick som möjligt.

Planförslaget pekar vidare ut 83 LIS-områden, 
varav de flesta innebär en exploatering av 
strandnära naturmark. Vidare pekas ett antal 

förändringsområden ut, som i huvudsak ligger 
på skogsmark.

Bedömningsgrunder
Miljöbalken 7 kap. reglerar lagstiftade skydds-
former för naturområden i Sverige. Exempel på 
skyddsformer är nationalparker, naturreservat 
samt Natura 2000-områden. 

Vidare finns riksintresse för naturmiljövården, 
som regleras i Miljöbalkens 3 kap. samt vat-
tendrag och fjällområde av riksintresse enligt 
Miljöbalkens 4 kap. Riksintressena utgör skydd 
mot åtgärder som påtagligt kan skada deras 
syfte eller värde. 

Svensk vattenförvaltning syftar till att skapa 
en långsiktig hållbar förvaltning av vårt vatten. 
Vattenförvaltningen utgår från EU:s ramdirek-
tiv för vatten. Det övergripande målet för vat-
tenförvaltningsarbetet är att uppnå beslutade 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna 
för vatten regleras i Miljöbalkens 5 kap.

Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är det framfö-
rallt Bara naturlig försurning, Ingen övergöd-
ning, Levande sjöar och vattendrag, Grund-
vatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Storslagen fjällmiljö samt Ett 
rikt växt- och djurliv som har bäring på ämnes-
området natur- och vattenmiljöer. 

I de regionala miljömålen för Dalarnas län finns 
tillägg för de nationella miljömålen ett rikt od-
lingslandskap och storslagen fjällmiljö. 

På regional nivå har även naturvårdsprogram-
met framtaget av länsstyrelsen samt den regio-
nala utvecklingsstrategin Dalastrategin – Da-
larna 2020 delvis bäring på ämnesområdet 
natur- och vattenmiljöer.

Förutsättningar
Älvdalen har många skyddade naturområden, 
framförallt i de norra delarna av kommunen. 
Bland annat finns två nationalparker, omkring 
70 naturreservat och ett antal pågående reser-
vatsbildningar samt ett hundratal biotopskydds-
områden. Vidare finns 32 områden av riksin-
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tresse för naturmiljövården, ett vattendrag av 
riksintresse, ett fjällområde av riksintresse samt 
51 stycken Natura2000-områden.

Länsstyrelsens naturvårdsprogram identifierar 
152 områden i Älvdalens kommun, varav flera 
av dessa sammanfaller med skyddade naturom-
råden enligt Miljöbalken. 

Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår ge-
nerellt sett måttlig till god ekologisk status. De 
största källorna till miljöpåverkan är miljögifter 
samt förändrade habitat genom fysisk påverkan. 
Vad gäller den kemiska statusen uppnår ingen 
vattenförekomst god status, på grund av gräns-
värdet för kvicksilver, vilket i nuläget överskrids 
i alla ytvattenförekomster i landet. Grund-
vattenförekomsterna i kommunen uppnår god 
kemisk och kvantitativ status.

Konsekvenser vid nollalternativet
Kommunens översiktsplan från 1994 anger att 
största hänsyn till naturvärden ska tas vid ex-
ploateringsföretag. Konkretisering av hur denna 
hänsyn ska tas saknas. 

Den fördjupade översiktsplanen fastslår att an-
dra användningar av värdefulla naturvårdsom-
råden måste vara tillåtna om åtgärderna bidrar 
till att förstärka hållbarheten i samhället utifrån 
ekonomiska och sociala aspekter. 

Utvecklingen av besöksnäringen ges stort 
utrymme i den fördjupade översiktsplanen. Pla-
nen saknar tydliga riktlinjer för hur naturvärden 
ska bevaras och värnas, bland annat vid konflikt 
med besöksnäringen och utvecklingen av denna, 
även om konflikten noteras. Många av kommu-
nens värdefulla naturområden omfattas dock av 
någon skyddsform med tillhörande riktlinjer, 
vilket minimerar eventuell negativ påverkan på 
naturvärdena. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge för-
väntat negativa konsekvenser avseende natur- 
och vattenmiljöer. Detta på grund av bristen i 
att konkretisera hur hänsyn till naturvärden ska 

tas. Den fördjupade översiktsplanens ställnings-
tagande gällande tillåtelsen att förändra mark-
användning inom skyddade naturområden samt 
planens stora fokus på besöksnäringen innebär 
ytterligare hot mot natur- och vattenmiljöernas 
värden.

Konsekvenser vid planförslaget
Den nya översiktsplanen redovisar skyddade 
naturområden som natur i mark- och vatten-
användningskartan. Inom redovisade områden 
föreslås ingen förändring i markanvändning. 
Bedömningen är att inriktningen möjliggör för 
dessa områdens värden att kvarstå. 

Planförslaget möjliggör dock visst ianspråkta-
gande av redovisad naturmark i anslutning till 
områden för besöksnäringen. Översiktsplanen 
anger vidare att ett ianspråktagande får ske om 
åtgärden inte innebär påtaglig skada samt om 
den inte går att lösa på något annat sätt. Bedöm-
ningen är att eventuella intrång endast kommer 
ske i begränsad utsträckning, inom områden 
med mindre naturvärden. Inriktningen i över-
siktsplanen bedöms därför få begränsade nega-
tiva effekter på naturmiljön. 

Den föreslagna utvecklingen av besöksnäringen, 
framförallt i kommunens norra delar, innebär 
en ökad belastning på omkringliggande vär-
defulla naturområden, vilket kan innebära en 
negativ påverkan på dessa. 

Utpekandet av 83 LIS-områden bedöms inne-
bära en viss påverkan på aktuella områdens 
naturmiljö. Planförslaget är dock utformat 
utifrån genomförd naturvärdesinventering samt 
innehåller riktlinjer för hur negativa effekter ska 
undvikas, vilket bedöms motverka eventuella 
negativa effekter.

Planförslagets ambitioner gällande fiskens fria 
vandringsvägar samt att tillkommande bebyg-
gelse i huvudsak föreslås tillkomma inom kom-
munalt verksamhetsområde för VA anses bidra 
till en förbättrad vattenmiljö.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av plan-
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förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge ingen skillnad avseende natur- och vatten-
miljöer. Den omfattande utveckling av besöks-
näringen som föreslås samt de möjligheter till 
intrång i värdefulla naturområden som medges 
i planförslaget riskerar att innebära en negativ 
påverkan. Samtidigt redovisas tydliga ställ-
ningstaganden för hur naturvärden ska bevaras 
samt när eventuella intrång i värdefull natur är 
möjliga. De negativa konsekvenserna i naturmil-
jön bedöms därför bli begränsade.  Mark- och 
vattenanvändningskartans redovisning av natur, 
samt föreslagen oförändrad markanvändning 
inom dessa områden, bedöms gynna bevarandet 
av värdefull naturmark i kommunen.

Åtgärdsförslag
• Följ upp vilken mark som ianspråktagits 

sedan ÖP antogs, utifrån bland annat mark-
användningskategori, naturvärden samt hur 
ianspråktagandet motiverats.

• Redovisa kartkategorin natur i undergrup-
per för exempelvis naturvård samt friluftsliv 
och rekreation för att tydliggöra nuvarande 
markanvändnings värden. 

• Komplettera ÖP med riktlinje gällande kom-
pensation vid ianspråktagande av värdefull 
naturmark, exempelvis utifrån Naturvårds-
verkets handbok Ekologisk kompensation. 

Kulturmiljö
Planförslaget anger en generell inriktning att 
värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och i möjlig 
utsträckning levande- och tillgängliggöras. Vi-
dare ska en kulturmiljöinventering, som identi-
fierar och värderar särskilt värdefulla områden 
och objekt, genomföras för att öka kunskaperna 
om kommunens kulturmiljöer. Utifrån invente-
ringen föreslås ett kulturmiljöprogram tas fram. 

Skriften Bygga på landsbygden och i byar ska 
tillämpas vid planläggning och lovgivning i 
kommunens byar och på landsbygden. Vidare 
anger den nya översiktsplanen att områdesbe-
stämmelser eller detaljplaner med fördel kan tas 
fram för att skydda kända värdefulla kulturmil-
jöer.

Bedömningsgrunder
Fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen skyddas genom kulturminnesla-
gen. Större områden av stort kulturmiljövärde 
kan pekas ut som områden av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt Miljöbalken 3 kap. 6§. 

Kulturmiljövärden uppmärksammas även i de 
nationella miljökvalitetsmålen, främst i målet 
God bebyggd miljö. 

I de regionala miljömålen för Dalarnas län finns 
tillägg relaterade till kulturmiljön för de natio-
nella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Storslagen fjällmiljö. I tillägget för det först-
nämnda målet anges att Dalarnas unika tim-
merhuskultur och kulturmiljöer i byar, fäbodar, 
finnbosättningar bevaras och utvecklas. För det 
sistnämnda målet anges att värden knutna till 
turismen, det samiska kulturarvet, fäbodar och 
fjällbondekulturen bevaras och utvecklas.

Förutsättningar
Inom kommunen finns 11 områden av riksin-
tresse för kulturmiljövården. De flesta av dessa 
områden är fäbodsmiljöer samt större forn-
lämningsmiljöer. Undantaget är industrimiljön 
kring nya porfyrverket i Älvdalens tätort. Områ-
den ska enligt Miljöbalken skyddas mot åtgär-
der som påtagligt kan skada kulturmiljön. 

Förutom de fornlämningar som ingår i riksin-
tresseområdena finns ytterligare cirka tusen 
kända fornlämningar spridda i kommunen. 

Vidare finns sex byggnadsminnen samt sex 
kyrkliga kulturminnen inom kommunen. De 
flesta byggnadsminnen återfinns i södra de-
len av kommunen. De kyrkliga kulturminnena 
består av de kyrkor och kapell som finns inom 
kommunen. Förutom ovan nämnda byggnads-
minnen och kyrkliga kulturminnen finns få 
utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
eller miljöer. Kulturmiljöprogram saknas på 
såväl kommunal som på regional nivå.

I kommunen finns landskapsbildsskydd kring 
Spjutmosjön samt för två mindre områden inom 
Fulufjällsmassivet. 
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Konsekvenser vid nollalternativet
I kommunens översiktsplan från år 1994 rekom-
menderas att områdesbestämmelser upprättas 
för ett antal områden. Områdesbestämmelser 
för dessa bebyggelsemiljöer har ännu inte upp-
rättats, och bedömningen görs att det inte kom-
mer ske i framtiden enligt ett nollalternativ. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen från 
2009 anges att förutsättningen för en god kul-
turmiljövård är att kulturmiljöerna kan ekono-
miseras genom omvandling till besöksmål med 
betalande besökare eller att mecenater tar på sig 
ansvar för miljöerna. Den ökade turismen ses 
som en god förutsättning för att utveckla vården 
av kulturmiljöerna i kommunens norra delar.

Förutom byggnadsminnena och fäboden Nip-
vallen ges inga specifika exempel på värdefulla 
kulturmiljöer i de norra kommundelarna. Vad 
gäller fäbodar nämns att kommunens bygg-
nadsnämnd tillsammans med markägare bör 
fastställa rekommendationer för hur fäbodsom-
rådena skall behandlas i samband med bland 
annat bygglovsärenden. 

Vad gäller utformning av ny bebyggelse hän-
visas till skriften Bygga på landsbygden och i 
byar, där bland annat placering av byggnader, 
anpassning till landskapet, varsamhet vid re-
novering och utbyggnad samt anpassning av ny 
bebyggelse hanteras. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattade bedömningen av nollalter-
nativet är att gällande planer bedöms ge ingen 
skillnad avseende kulturmiljön. Nollalternativet 
ger generellt hållna riktlinjer och åtgärdsför-
slag. Många av dessa är ännu inte genomförda, 
varför alternativet bedöms ge ringa påverkan 
på utvecklingen inom ämnesområdet. I den 
fördjupade översiktplanen från 2009 behand-
las kulturmiljöfrågorna mycket översiktligt och 
förutom hänvisningen till Bygga på landsbygden 
och i byar ges inte några direkta rekommenda-
tioner eller ställningstaganden vad gäller kultur-
miljöfrågorna.

Konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget förslag till inventering av värdeful-
la kulturmiljöer bedöms resultera i ett förbättrat 
kunskapsunderlag vid beslut som kan innebära 
risk för negativ påverkan på värdena. 

Då värnandet av värdefulla kulturmiljöer han-
teras genom följduppdrag för kulturmiljöinven-
tering och kulturmiljöprogram innebär det att 
översiktsplanen saknar konkreta ställningsta-
ganden inom ämnesområdet. 

Idre- och Särnasjön omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövården. Ett antal LIS-områden 
är identifierade inom dessa. LIS-områdenas 
begränsade omfattning samt den inriktning som 
anges för utveckling inom dem bedöms mini-
mera risken för att områdenas värden påverkas 
negativt.

Planförslaget formulerar ett generellt behov 
av områdesbestämmelser eller detaljplaner för 
värdefulla kulturmiljöer. Det finns en uppenbar 
risk att riktlinjen inte genomförs, då tidigare 
översiktsplaner gett samma inriktning utan att 
ge nämnvärda resultat.

Även planförslaget hänvisar till att skriften 
Bygga på landsbygden och i byar ska tillämpas 
vid byggnation på landsbygden. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattade bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende kulturmiljön. Föresla-
gen kulturmiljöinventering med efterföljande 
kulturmiljöprogram kan medföra positiva ef-
fekter för ämnesområdet, men då planförslaget 
saknar riktlinjer och det vidare finns en risk att 
inventeringen inte genomförs bedöms de posi-
tiva effekterna bli ringa. 

Åtgärdsförslag
• Genomför omnämnda kulturmiljöinvente-

ring samt -program. 
• Aktualisera skriften Bygga på landsbygden 

och i byar.
• Definiera vilka områden som är särskilt 

prioriterade att ta fram områdesbestämmel-
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ser/detaljplaner för, för att underlätta ett 
genomförande av riktlinjen. 

• Peka ut områden där en kulturmiljöutred-
ning ska genomföras vid förändring i mark-
användningen, i avvaktan på inventering 
och kulturmiljöprogram, för att säkerställa 
att områdenas värden bevaras även innan 
inventeringen är genomförd och program-
met framtaget.

Rekreation och friluftsliv
Planförslaget presenterar en generell inriktning 
om att gröna stråk i tätorterna ska värnas. Vi-
dare anges att kommunen i sin fysiska planering 
ska säkerställa att de gröna samband som leder 
för vandring, kanotpaddling, skoteråkning och 
mountainbikeåkning utgör, inte ska brytas. 

I övrigt görs inga specifika ställningstaganden 
vad gäller rekreation och friluftsliv i planför-
slaget. Planförslaget innebär dock ringa för-
ändringar i markanvändningen, förutom inom 
kommunens tätorter och byar samt inom om-
råden för besöksnäringen. Inom majoriteten av 
kommunens rekreation- och friluftslivsområden 
redovisar mark- och vattenanvändningskartan 
en oförändrad markanvändning. 

Inom tätorternas markanvändningskartor 
redovisas vidare de tätortsnära grönområdena 
genom kartkategorin grönområde, där en oför-
ändrad markanvändning föreslås.

Bedömningsgrunder
Områden som ur ett nationellt perspektiv har 
stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- 
och kulturkvaliteter, variationer i landskapet 
och god tillgänglighet för allmänheten kan 
pekas ut som riksintressen för friluftslivet enligt 
Miljöbalken 3 kap. 6 §. Dessa områden ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

I Miljöbalkens 4 kap. namnges även ett antal 
områden som har så stora natur- och kultur-
värden att de i sin helhet är av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet. Det gäller främst större 
kust-, skärgårds- och fjällområden samt ett 
antal älvar och älvsträckor. Dessa områden 

får inte utsättas för exploatering som påtagligt 
skadar dessa värden. De namngivna älvarna och 
älvsträckorna får inte byggas ut eller regleras för 
vattenkraftändamål.

I de nationella målen för friluftslivspolitiken är 
det övergripande målet att stödja människors 
möjligheter att vistas i naturen och utöva fri-
luftsliv.

Det övergripande nationella målet för folkhäl-
soarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. Fysisk aktivitet är en 
parameter inom det övergripande målet som 
påverkas av möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv.

Av de nationella miljökvalitetsmålen är det 
framförallt Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar, Storslagen fjällmiljö samt God 
bebyggd miljö som har bäring på ämnesområ-
det rekreation och friluftsliv.

Förutsättningar
Inom kommunen finns 13 områden av riksin-
tresse för friluftslivet. Vidare berörs Älvdalens 
kommun av ett område av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet, fjällområdet från Transtrand 
till Treriksröset. Inom detta område är Långfjäl-
let-Rogen utpekat som obrutet fjällområde med 
ytterligare restriktioner.

Tillgången till tätortsnära natur såväl som större 
sammanhängande naturområden är god i kom-
munen. 

Det finns flera vandringsleder i kommunen, 
varav de flesta går genom fjällområdena i norra 
delen av kommunen. I söder finns ett stort ut-
bud av skogsvägar och större stigar lämpade för 
MTB-cykling. Det finns flera olika områden och 
anläggningar för rekreation och friluftsliv, bland 
annat i Älvdalen och Särna. 

Rikedomen på sjöar och vattendrag inom kom-
munen erbjuder vidare goda möjligheter till 
bland annat bad, fiske och kanotpaddling. Med 
sin varierande natur erbjuder kommunen fina 
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förutsättningar för jakt av olika slag. 

Skoteråkning är en populär aktivitet både bland 
turister och bland kommuninvånare. Totalt 
finns över 200 mil skoterleder inom kommu-
nen. 

Konsekvenser vid nollalternativet
I översiktsplanen från år 1994 görs en genom-
gång av riksintresseområdena. Förutom om-
rådet Rotälven Ansjosvarden, som kommunen 
inte anser har de kvalifikationer som krävs för 
att utgöra ett riksintresse, görs inga andra ställ-
ningstaganden än att hänsyn respektive största 
hänsyn ska tas till områdena vid pågående eller 
förändrad markanvändning.

I övrigt behandlas rekreation och friluftsliv 
främst under benämningen ”turistiska aktivi-
teter”. Med detta menas bland annat skidliftar, 
skid- och vandringsleder samt skoterterminaler. 
Planen redovisar vidare områden där utbyggnad 
och komplettering av dessa turistiska aktiviteter 
föreslås ske.

I den fördjupade översiktsplanen från år 2009 
görs inga direkta kommentarer eller ställnings-
taganden angående riksintressen för friluftslivet 
annat än att dessa bedöms påverkas positivt av 
översiktsplanen. Fokus vad gäller friluftsliv lig-
ger på åtgärder för att möjliggöra en utveckling 
av de större turismanläggningarna.

I de båda översiktplanerna saknas rekom-
mendationer och ställningstaganden vad gäller 
möjlighet till vardaglig rekreation och friluftsliv. 
Möjligheten till rekreation och friluftsliv i de 
södra kommundelarna behandlas nästan inte 
alls.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande översiktsplan bedöms 
ge risk för negativ påverkan avseende rekrea-
tion och friluftsliv då värdena inte uppmärk-
sammas och därmed riskeras att gå förlorade 
vid eventuella konflikter vid en förändrad mark-
användning.

Konsekvenser vid planförslaget
För majoriteten av kommunens yta, inklusive 
områden som i dagsläget nyttjas för rekreation 
och friluftsliv, anges en oförändrad markan-
vändning i planförslaget. Områdenas värde för 
rekreation och friluftsliv uppmärksammas dock 
inte explicit, vilket innebär en risk att de förbi-
ses om ett eventuellt ianspråktagande av mar-
ken blir aktuell. 

Inom tätorterna Älvdalen, Särna och Idre redo-
visas de tätortsnära grönområdena i markan-
vändningskartan. Inom dessa föreslås en oför-
ändrad markanvändning. 

Föreslagen utveckling för besöksnäringen 
kan innebära en utveckling som även gynnar 
möjligheterna till rekreation och friluftsliv i 
kommunen. Tänkbara åtgärder är bland annat 
ytterligare leder, längdåkningsspår, övernatt-
ningsmöjligheter samt servicefunktioner. 

Samtidigt kan en utveckling av besöksnäringen 
innebära ett hot mot samma värden om en allt-
för omfattande exploatering tillåts. 

Ett antal LIS-områden sammanfaller med 
riksintresseområden för friluftslivet och det 
rörliga friluftslivet. Vidare kan utpekandet av 
LIS-områden innebära visst intrång i den al-
lemansrättsliga tillgången till stranden. Värdena 
säkerställs genom riktlinjer för utvecklingen i 
respektive LIS-område. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
ingen skillnad avseende rekreation och frilufts-
liv. Att planförslaget uppmärksammar värde-
fulla tätortsnära grönområden är positivt, då 
det bedöms bidra till att deras värden uppmärk-
sammas vid en eventuell förändring i markan-
vändningen. Planförslaget redovisar dock inga 
konkreta åtgärden för hur värdena ska vidareut-
vecklas.  

Åtgärdsförslag
• Säkerställ att det vid utveckling av besöksnä-

ringsområdena även ska utveckla rekreativa 
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värden som besökare såväl som invånare 
kan nyttja.

Miljö- och riskfaktorer
Översiktsplanen anger bland annat att bebyggel-
se ska undvikas i områden med risk för erosion, 
ras och skred. Vidare ska risken för markföro-
reningar beaktas tidigt vid en exploatering och 
bebyggelse ska undvikas inom riskområden för 
höga vattenstånd.

Planförslaget hanterar även bland annat bul-
ler, vibrationer och radon genom hänvisning till 
riktlinjer eller gränsvärden för aktuellt ämnes-
område. 

Bedömningsgrunder
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 3 § ska bebyg-
gelse lokaliseras till mark som är lämpad till än-
damålet med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa samt möjligheterna att förebygga vat-
ten- och luftstörningar samt bullerstörningar. 
Vidare anger plan- och bygglagen att de boendes 
och övrigas hälsa och säkerhet, samt risken för 
olyckor, översvämningar och erosion ska beak-
tas vid lokalisering av bebyggelse. 

Av de nationella miljökvalitetsmålen är det 
framförallt Frisk luft, Säker strålmiljö, En gift-
fri miljö samt God bebyggd miljö som har bä-
ring på ämnesområdet miljö- och riskfaktorer. 

I Förordningen om trafikbuller vid bostads-
byggnader finns bestämmelser om riktvärden 
för buller utomhus från spår- och vägtrafik vid 
bostadsbyggnader. Buller regleras vidare genom 
Boverkets allmänna råd. Miljökvalitetsnormer 
för buller regleras genom förordningen om om-
givningsbuller. Mindre kommuner omfattas inte 
av dessa, men ska ändå sträva mot att begränsa 
buller. 

Även för utomhusluft finns miljökvalitetsnor-
mer, vilka regleras i luftkvalitetsförordningen. 
Ansvaret att kontrollera luftkvaliteten ligger på 
kommunerna. 

Transporter av farligt gods styrs genom lagen 
om transport av farligt gods samt genom ADR 

och RID som är gemensamma regler i Europa 
för väg respektive järnväg. Länsstyrelsen i Da-
larna har tagit fram en vägledning för planlägg-
ning intill transportleder för farligt gods. 

För översvämning har Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en 
översvämningskartering för delar av Dalälven 
i Älvdalens kommun. Länsstyrelsen i Dalarna 
har gjort en särskild utredning, Dalälvsprojek-
tet, som belyser vilka områden som drabbas av 
översvämning vid ett dammbrott vid Trängsel-
dammen. 

Länsstyrelsen genomför varje år en risk- och 
sårbarhetsanalys för länet. Varje kommun är 
även skyldig att gör en risk- och sårbarhetsana-
lys som ska ligga till grund för hur kommunen 
ska hantera extraordinära händelser. Älvdalens 
kommun saknar risk- och sårbarhetsanalys.

Förutsättningar
I Älvdalens kommun är det främst vägtrafi-
ken samt viss industriverksamhet som alstrar 
störande buller. Den väg som alstrar mest buller 
är riksväg 70. Vägen löper genom de centrala 
delarna av tätorterna Älvdalen, Särna samt Idre. 

I Älvdalens tätort har Dalarnas luftvårdsförbund 
genomfört mätningar av halterna kvävedioxid 
och bensen under ett antal år. Under de senaste 
två mätningarna har inga av de mätta förore-
ningarna överskridit halterna för MKN. 

Översvämningskarteringen utförd av MSB visar 
att delar av Älvdalens tätort riskerar att drabbas 
av översvämning. Även riksväg 70 mellan Särna 
och Idre ligger bitvis lågt och riskerar att drab-
bas av översvämning vid höga flöden. Vid ett 
dammbrott vid Trängseldammen drabbas södra 
delen av Älvdalens kommun, med översvämning 
i bland annat större delarna av Älvdalens tätort 
och kringliggande byar. 

Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) 
översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom 
kommunen främst av morän och berg, vilka är 
gynnsamma utifrån ett erosionsriskperspektiv. I 
SGU:s inventering över särskilt utsatta områden 
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för risk för ras och skred identifieras inga områ-
den i Älvdalens kommun. 

Konsekvenser vid nollalternativet
Översiktsplanen för Älvdalens kommun, anta-
gen 1994, anger att det är angeläget att riskfrå-
gorna belyses vid en fortsatt fysisk planering. 
Riskanalyser och helhetsbedömningar anses 
vara ett sätt att uppnå detta. 

Av översiktsplanen framgår vidare att buller och 
vibrationer ska beaktas vid efterföljande plane-
ring. Vidare framgår att kommunen har för av-
sikt att upprätta en trafikledsplan för Älvdalens 
tätort i syfte att förbättra trafiksäkerheten och 
få till stånd en översyn av vägnätet. En omdrag-
ning av vägen genom delar av Älvdalens tätort 
föreslås, vilket dock ännu inte genomförts.

Den fördjupade översiktsplanen fastställer på 
en övergripande nivå att planens inriktning 
ska vara hälsofrämjande. Vidare anger planen 
att kommunen vid ärendeprövningar ska vara 
observant på riskerna för översvämning som 
föreligger kring Idresjön och inloppen från Öst-
erdalälven och Sörälven. 

Risken för ras och skred samt erosion behand-
las inte i översiktsplanen eller den fördjupade 
översiktsplanen. Risken för laviner bedöms inte 
utgöra en särskild risk i kommunen. 

Den ökade trafiken till följd av den föreslagna 
utvecklingen av besöksnäringen i kommunens 
norra delar kommer sannolikt föranleda ökade 
bullernivåer, viss påverkan på luftkvaliteten 
samt påverkan på trafiksituationen och trafiksä-
kerheten. Inga riktlinjer för hur det bör hanteras 
presenteras i översiktsplanen.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende miljö- 
och riskfaktorer. Risk- och säkerhetsfrågorna 
hanteras endast marginellt i översiktsplanerna 
och riktlinjer eller ställningstaganden kopplat 
till frågorna kan inte utläsas. Nollalternativet 
bedöms därmed ge bristfällig vägledning inom 
området.

Konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget redovisar riktlinjer, gränsvärden 
eller dylikt för ett antal olika miljö- och riskfak-
torer. 

Planförslaget bedöms ge begränsad påverkan på 
buller, vibrationer och påverkan på luftkvalite-
ten i kommunen. Föreslagen exploatering, fram-
förallt för besöksnäringen i kommunens norra 
delar, kommer sannolikt innebära en ökad tra-
fikmängd i huvudsak på riksväg 70. Planförsla-
gets inriktning för bebyggelsetillskott, betoning 
på kollektivtrafik samt förslag till utbyggnad 
av gång- och cykelväg inom tätorterna bidrar 
dock till ett minskat bilanvändande. Ökningen i 
biltrafik bedöms därför vara marginell i och med 
en realisering av planförslaget. 

En järnvägsanslutning till Älvdalens tätort skul-
le innebära ökade bullernivåer i anslutning till 
järnvägen. En utbyggnad av järnvägen bedöms 
dock inte ske under planperioden då avsatta 
medel för en sådan saknas.

Omdragning av riksväg 70 bedöms ge en för-
bättrad risksituation i de centrala delarna av 
Älvdalen då genomfarten av riksvägen separeras 
från de mest besöksintensiva målpunkterna där 
en koncentration av oskyddade trafikanter finns. 
Omdragningen bedöms dock inte ske under 
planperioden då avsatta medel för en sådan 
saknas.

Planförslaget pekar ut ett antal förändrings-
områden för bostäder och verksamheter, varav 
vissa ligger inom område med risk för bland 
annat erosion, buller eller översvämning. Rikt-
linjer för hur hänsyn till dessa risker ska tas i 
efterföljande planering redovisas, varför konse-
kvenserna bedöms bli ringa. 

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av plan-
förslaget är att föreslagen utveckling bedöms 
ge förväntat positiva konsekvenser avseende 
miljö- och riskfaktorer. Planförslaget anger rikt-
linjer som grundar sig på aktuellt kunskapsläge 
gällande miljö- och riskfaktorer. Bedömningen 
är att planförslaget förhåller sig till och möter 
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kommande utmaningar på ett tillfredsställande 
sätt. . 

Åtgärdsförslag
• Ta fram risk- och sårbarhetsanalys.

Klimatpåverkan
I förslaget till ny översiktsplan anges att säker 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras i de tre 
tätorterna Älvdalen, Särna och Idre, bland an-
nat för att minska bilberoendet i kommunen. 
Kommunen ska vidare verka för utvecklingen av 
laddinfrastruktur för elfordon.

Vidare betonar översiktsplanen betydelsen av 
kollektivtrafik i hela kommunen och uppmärk-
sammar bland annat vikten av att kollektivtrafi-
ken beaktas och utvecklas i takt med föreslagen 
utveckling av besöksnäringen i kommunens 
norra delar. 

Kommunen ser positivt på användning och små-
skalig produktion av förnybar energi. På grund 
av naturintressen, försvarsmaktens intressen 
samt kraftledningsnätets kapacitet bedöms en 
utbyggnad av vindkraften dock inte vara lämp-
lig. 

Bedömningsgrunder
AAv Sveriges 16 miljökvalitetsmål är det fram-
förallt miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpå-
verkan som har bäring på ämnesområdet. 

Under hösten 2016 trädde ett nytt klimatavtal, 
det så kallade Parisavtalet, i kraft. I avtalet har 
världens länder enats om att jobba för att den 
globala temperaturökningen stannar vid 1,5 
grader. 

Sverige har infört ett klimatpolitiskt ramverk 
med tillhörande klimatmål om att vara klimat-
neutralt år 2045. Från och med den 1 januari 
2018 har Sverige även en klimatlag. Klimatlagen 
lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå 
från klimatmålen. Vidare anges vad regeringens 
klimatpolitiska arbete ska syfta till samt hur det 
ska bedrivas. 

I Dalarnas län finns en energi- och klimatstra-
tegi som anger en vision där det bland annat ska 

vara naturligt och enkelt att leva klimatsmart. 
Visionen innebär bland annat att energi- och 
transportsystemen är resurseffektiva och att 
förnybar energi används och utvinns i stor ut-
sträckning.

En energi- och klimatplan är under framtagande 
i Älvdalens kommun.  

Förutsättningar
Under de senaste årtiondena har utsläppen av 
växthusgaser minskat inom Älvdalens kommun. 
Minskningen beror i huvudsak på minskade 
utsläpp för el och uppvärmning samt för trans-
porter. 

Totalt sett har utsläppen från transportsektorn 
minskat med 35 procent sedan år 1990, där 
minskningen av personbilsanvändningen utgör 
den huvudsakliga anledningen. 

Två busslinjer går från Mora till Älvdalens kom-
mun. Den ena går Mora- Älvdalen- Grövelsjön 
och den andra Mora-Älvdalen och vidare mot 
Sälen. Inom kommunen finns sju lokala linjer 
samt färdtjänst.

Utsläppen från el och uppvärmning har vidare 
minskat kraftigt. Minskningen har skett vid 
uppvärmning av panncentraler samt egen upp-
värmning. Utfasning av olja för uppvärmning är 
en stor bidragande orsak till minskningen. 

Det produceras stora mängder vattenkraft inom 
kommunen. Fjärrvärme finns till ett trettiotal 
fastigheter i Älvdalens tätort. De anslutna fast-
igheterna består av bland annat villor, flerbo-
stadshus samt skolor.

Konsekvenser vid nollalternativet
Den kommunomfattande översiktsplanen från 
1994 hanterar inte uttryckligen frågan gällande 
klimatförändringar eller planens påverkan på 
klimatet. Inte heller frågor rörande hållbart 
resande, kollektivtrafik eller gång- och cykel-
transporter hanteras i planen. Översiktsplanens 
hantering av infrastruktur och kommunikatio-
ner är istället inriktad på biltransporter och en 
förstärkt säkerhet samt framkomlighet på riks-
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vägen prioriteras. Förslaget om en koncentrerad 
bebyggelse bedöms vara positivt för energiför-
sörjningen. 

I den fördjupade översiktsplanen för kom-
munens norra delar hanteras klimatpåverkan 
genom redovisning av de nationella klimatmå-
len och översiktsplanens påverkan på dessa. 
Den ökade turismen uppmärksammas och ett 
förbättrat vägnät lyfts fram som insats. I den 
fördjupade översiktsplanens kriterier för ny-
tillkommande bostadsområden beaktas inte 
kommunikationer eller tillgång till kollektivtra-
fik. Den fördjupade översiktsplanen från 2009 
uppmärksammar dock behovet av gång- och 
cykelvägar i Idre och Särna och ett förslag till 
gång- och cykelvägnät för respektive tätort redo-
visas i planen. 

Kommunen gör tydliga ställningstaganden gäl-
lande vindkraft i den fördjupade översiktspla-
nen. Utbyggnad av vindkraftverk ska inte ske i 
de områden som i vindkartering har visat vara 
möjliga då dessa områden ligger i fjällområ-
den. Övrig inriktning gällande förnybar energi 
saknas.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattande bedömningen av nollal-
ternativet är att gällande planer bedöms ge risk 
för negativa konsekvenser avseende klimat-
påverkan. Avsaknaden av ställningstaganden 
eller riktlinjer gällande klimatpåverkan, håll-
bara transporter eller energiförsörjning genom 
förnyelsebara energikällor innebär en risk att 
kommunens fortsatta utveckling sker utan dessa 
frågor i beaktande. Nollalternativet föreslår 
dock en koncentration vid bebyggelsetillskott, 
vilket är positivt för miljöaspekten. 

Konsekvenser vid planförslaget
Föreslagen utveckling av kommunens besöks-
områden bedöms bidra till en ökad trafikmängd 
i kommunen. Huvuddelen av besökarna förvän-
tas resa med bil, vilket kommer medföra ökade 
transporter samt ökade utsläpp av växthusgaser. 
En utbyggnad av laddinfrastrukturen kan bidra 
till att den förväntade ökningen i antalet bilresor 
i större utsträckning sker med bilar som drivs av 

hållbara drivmedel.  

Planförslagets föreslagna koncentration av 
ny bebyggelse bedöms medföra positiva kon-
sekvenser bland annat för kollektivtrafiken, 
genom att förstärka befolkningsunderlaget 
som nyttjar befintlig trafik samt på sikt möjlig-
göra ytterligare kompletteringar i trafikeringen. 
Lokalisering av ny bebyggelse i närheten av 
befintlig service och arbetsplatser bidrar vidare 
till minskade behov av transporter. 

Gällande energiförsörjningen anger planför-
slaget ett generellt ställningstagande att kom-
munen ser positivt på användning av småskalig 
produktion av förnybar energi. Inriktningen i 
planförslaget behandlar dock inte större etable-
ringar av exempelvis solenergi. Vidare medger 
planförslaget inte etablering av vindkraft inom 
utpekade riksintresseområden.

Sammanfattad bedömning
Den sammanfattade bedömningen av planför-
slaget är att föreslagen utveckling bedöms ge 
möjlighet till positiva konsekvenser avseende 
klimatpåverkan i och med dess ställningstagan-
de gällande kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, 
förnyelsebar energiproduktion samt koncentra-
tion av bebyggelsen. 

Åtgärdsförslag
• Skapa rutiner för att inkludera Dalatrafik 

vid utveckling av nya bebyggelseområden, så 
som besöksområdena i norr, för att möjlig-
göra en effektiv kollektivtrafikförsörjning till 
dessa.

• Möjliggör och premiera användandet av 
miljöfordon för att möjliggöra hållbara 
biltransporter i kommunen. Detta är särskilt 
viktigt då kommunens struktur, med långa 
geografiska avstånd samt en relativt gles 
befolkningstäthet, förutsätter en hög andel 
biltransporter. 

• Konkretisera hur möjligheten till säker 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras i de tre 
tätorterna Älvdalen, Särna och Idre, exem-
pelvis genom att identifiera prioriterade 
sträckor för GC-utbyggnad.
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rande tillrinningsområden samt riktlinjer vid en 
eventuell förändring i markanvändningen, ha en 
positiv inverkan på möjligheten att nå miljökva-
litetsmålet. Vid planering av förorenade områ-
den anges att exploateringen ska föregås av en 
miljöteknisk markundersökning som klargör 
markföroreningarnas omfattning och typ samt 
fastställer behovet av sanering för den plane-
rade användningen. 

PLANFÖRSLAGET OCH MILJÖ-
KVALITETSMÅLEN
Sveriges riksdag har godkänt 16 miljökvalitets-
mål, som beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som eftersträvas. Nedan presenteras 
en översiktlig bedömning av hur planförslaget 
bidrar till att uppfylla dessa.

framförallt tack vare ställningstaganden gäl-
lande kollektivtrafik, förnyelsebar energi samt 
gång och cykel. Planförslagets koncentration av 
tillkommande bostadsbebyggelse bedöms även 
bidra till uppfyllelse av målet. 

Frisk luft
Planförslaget bedöms bidra till en 
god luftkvalitet i kommunen genom 
en inriktning där tillkommande 

bebyggelse lokaliseras i områden med goda 
förutsättningar till hållbara transporter med 
kollektivtrafik, till fots och med cykel. Föresla-
gen utveckling av besöksnäringen riskerar dock 
att innebära en ökad biltrafik, och därmed en 
försämrad luftkvalitet i kommunen.

Ingen övergödning
Planförslaget innebär att tillkom-
mande bebyggelse i huvudsak loka-
liseras i områden där kommunens 

verksamhetsområde för vatten och avlopp kan 
nyttjas. Planförslaget bedöms i och med detta ha 
en positiv inverkan på miljömålet. 

Levande sjöar och vattendrag
Planförslaget anses ha en positiv in-
verkan på miljömålet bland annat ge-
nom inriktning för dagvattenhante-

Grundvatten av god kvalitet
Planförslaget bedöms, genom iden-
tifiering av grundvattenförekomster 
av vattenförsörjningsintresse, tillhö-

Myllrande våtmarker
Planförslaget hanterar inte frågan 
gällande våtmarker, vilket gör att 
planförslaget inte bedöms ha någon 

tydlig inverkan på miljömålet. Majoriteten av 
kommunens våtmarker omfattas dock av kate-
gorin natur i översiktsplanens mark- och vatten-
användningskarta, där användningen föreslås 
bli oförändrad.  

Levande skogar
Kommunens större sammanhängan-
de skogsområden omfattas av katego-
rin natur samt kategorin landsbygd 

i planförslagets mark- och vattenanvändnings-
karta. Användningen inom dessa områden 
föreslås bli oförändrad. 

För kommunens skogsbruk anges att skogsmark 
får tas i anspråk för exploatering om andra 
lämpliga alternativ saknas. Planförslaget med-
ger vidare ianspråktagande av värdefull natur, 
om åtgärden inte innebär påtaglig skada samt 
om den inte går att lösa på något annat sätt. 
Omfattningen på ianspråktagande bedöms dock 
inte påverka möjligheten att uppnå miljökvali-
tetsmålet. 

Ett rikt odlingslandskap
Planförslaget anger att större sam-
manhängande arealer av jordbruks-
mark ska bevaras. I tätorterna och 

ringen där lokalt omhändertagande eftersträvas 
samt genom planens inriktning gällande fiskens 
fria vandringsvägar. Utpekade LIS-områden kan 
påverka miljömålet på lokal skala. Riktlinjer för 
utpekade LIS-områden anses dock minimera 
områdenas påverkan på målet. 

Begränsad klimatpåverkan
Sammantaget bedöms planförsla-
get kunna bidra till att minska kli-
matpåverkan jämfört med nuläget, 

de tätortsnära byarna ska marken dock kunna 
ianspråktas om det är för att tillgodose betydel-
sefulla samhällsintressen där alternativ lämplig 
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lokalisering inte är möjlig. Vidare anger plan-
förslaget att ny bebyggelse på jordbruksmark 
alltid ska motiveras och påverkan ska bedömas. 
Genom riktlinjen konkretiseras inriktningen 
gällande kommunens jordbruksmark, vilket 
bedöms skapa förutsättningar för att miljömålet 
uppfylls.

Storslagen fjällmiljö
Planförslaget redovisar stora delar 
av kommunens fjällområden med 
kartkategorin natur, där markan-

vändningen föreslås vara oförändrad. Vidare 
anges att bebyggelse ska undvikas inom riks-
intresseområdet för obrutet fjäll. Områden för 
utveckling av besöksnäringen överlappar till viss 
del fjällmiljöer i kommunen. Dessa områden är 
tydligt avgränsade geografiskt, vilket innebär att 
övriga fjällområden fredas från en exploatering. 
Vidare anger planförslaget att rennäringens 
behov särskilt ska beaktas. Inga konkreta hand-
lingar för hur fjällmiljöns värden bevaras pre-
senteras dock, vilket gör att planförslaget inte 
bedöms ha någon tydlig inverkan på miljömålet. 

God bebyggd miljö
Planförslaget anger en inriktning där 
gång- och cykeltrafiken ska ske på 
samma villkor som biltrafiken inom 

kommunens tätorter. Planförslagets inriktning 
gynnar även kollektivtrafiken, bland annat ge-
nom att koncentrera tillkommande bebyggelse 
och i huvudsak utveckla kommunen längs kol-
lektivtrafikstråk. Vidare fastställs att ett kultur-
miljöprogram ska tas fram som identifierar och 
värderar kulturhistorisk värdefulla miljöer och 
byggnader. Sammantaget bedöms planen ha en 
positiv inverkan på miljömålet. 

För majoriteten av kommunens skyddsvärda 
natur anger planförslaget en oförändrad mark-
användning. Mindre intrång i den värdefulla 
naturen medges dock för utveckling av besöks-
näringen, om åtgärden inte går att lösa på annat 
sätt samt om intrånget inte medför en påtaglig 
skada. Planförslaget medför även ett antal om-
råden med bebyggelse på tidigare oexploaterad 
mark, samt i strandnära områden, vilket be-
döms kunna påverka den biologiska mångfalden 
negativt. Omfattningen på ianspråktagande be-
döms dock inte påverka möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsmålet.

Övriga miljökvalitetsmål
Miljömålet Hav i balans är inte aktuellt för 
Älvdalens kommun. Vidare anses uppfyllelsen 
av miljömålen Skyddande ozon, Bara natur-
lig försurning samt Säker strålmiljö inte ligga 
inom rådigheten för kommunen och dess inrikt-
ning gällande den fysiska miljön. Vidare berör 
målet Giftfri miljö i mycket liten omfattning den 
fysiska planeringen. 

Ett rikt växt- och djurliv
Förslaget till ny översiktsplan inne-
bär att tillgängligheten till skyddade 
naturområden ska förbättras. Vidare 

anger planförslaget att Älvdalsdelegationen, 
med representation från kommunen, länssty-
relsen och övriga intressenter, ska inkluderas 
vid markanvändningsfrågor inom skyddsvärda 
naturområden i kommunen. 
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UPPFÖLJNING
Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken ska miljökon-
sekvensbeskrivningen innefatta en redogörelse 
för de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen medför.

Miljöpåverkan av förslaget till översiktsplanen 
för Älvdalens kommun kommer att följas upp 
inom ramen för det befintliga miljöarbetet i 
kommunen.

SAMLAD BEDÖMNING
Planförslaget bedöms kunna medföra övervä-
gande positiva konsekvenser. 

Inom sex av de bedömda aspekterna bedöms 
konsekvenserna vara mer gynnsamma för 
planförslaget jämfört med nuläget. För de övriga 
fyra aspekterna bedöms konsekvenserna vara 
motsvarande som nuläget.

Jämfört med nollalternativet bedöms plan-
förslaget vara med gynnsamt vad gäller nio av 
aspekterna. För en av de bedömda aspekterna 
bedöms planförslagets och nollalternativets 
konsekvenser vara likvärdiga.
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KULTURMILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 
Rebecca Marcher 
Direktnr. 010-2250426 
rebecca.marcher@lansstyrelsen.se 
 

 Älvdalens kommun 
kommun@alvdalen.se 
 
 
  

Granskningsyttrande över översiktsplan för 
Älvdalens kommun 

Inledning 
Översiktsplanen är utställd under tiden 15 oktober – 15 december 2018. 

Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen har i maj 2018 lämnat yttrande under samrådet. Under 
utställningstiden avger länsstyrelsen ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Yttrandet ska enligt 3 kap. 20 § plan- och bygglagen (PBL) 
fogas till planen och begränsas därför till att behandla de frågor som anges 
i 3 kap. 16 § PBL. 
 
Av granskningsyttrandet ska framgå om:  
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
(MB). 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB 
inte följs.  
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB. 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt. 
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.  
 
Berörda enheter inom länsstyrelsen samt berörda statliga myndigheter har 
getts möjlighet att lämna synpunkter på det utställda planförslaget inför 
länsstyrelsens granskningsyttrande, som redovisar statens samlade besked 
om ovanstående frågor.  
 
Länsstyrelsen gör följande bedömning: 
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Miljökvalitetsnormer 
Översiktsplanens beskrivning för att uppnå miljökvalitetsnormer är 
allmänt hållna och inte kopplade till framtida exploatering. Länsstyrelsen 
kan därför inte ge något besked som ger kommunen planeringstrygghet. 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
För några utpekade LIS-områden i översiktsplanen är det svårt att klara 
lagens krav om att intresset av att ta området i anspråk ska avses väga 
tyngre än strandskyddsintresset.  
För två LIS-områden finns inventerade hotade arter samt naturvärden 
vilket kan leda till att MB 7 kap 18 e §, punkt 2 inte uppfylls. Det gäller 
för LIS-område 28 och 38.  
Det saknas en beskrivning av LIS-område 43 och för LIS-område 44 
saknas text om områdets syfte. Länsstyrelsen kan inte ge något besked för 
dessa två områden som ger kommunen planeringstrygghet.  
Länsstyrelsens bedömning är att ett LIS-område ska upprättas maximalt 
200 meter från befintlig bebyggelse. LIS-område 23 ligger minst 350 meter 
från befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen kan inte ge planeringstrygghet för 
detta område.  
LIS-område 11 omfattar delvis en udde. För uddar är det svårt att klara 
lagens krav på att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som 
avses ska väga tyngre än strandskyddsintresse. Uddar är speciellt 
värdefulla ur strandskyddssynpunkt.  
Översiktsplanen anger att fri passage närmast strandlinjen bör vara 
mellan 10 – 20 meter bred. Länsstyrelsens bedömning är att omfattningen 
på fri passage ska vara minst 20 meter bred så det i praktiken inte 
avhåller allmänheten från att passera.  

 
Hälsa och säkerhet 
Delar i översiktsplanen som är utpekade som förändrad markanvändning i 
Idre ligger inom översvämningskänsliga områden. Även LIS-områden för 
nya verksamheter ligger inom översvämningskänsliga områden. Ny 
bebyggelse i dessa områden kan vara olämplig med hänsyn till risken för 
höga flöden.  
 
Delar av LIS-områden för bostäder och verksamheter i Älvdalen ligger 
inom 100-års flödet. Dessa LIS-områden riskera att översvämmas vid höga 
flöden. Befintlig stadsbyggnad riskerar även att översvämmas vid högsta 
beräknade flöden i Älvdalen. Länsstyrelsen kan ej ge planeringstrygghet 
för dessa områden. Fortsatt utredning för områden som riskerar att 
drabbas vid höga flöden ska upprättas innan ny bebyggelse planeras. Det 
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saknas kartering över höga flöden och översvämning för tätorter vid 
Österdalälven i Särna och Idre. Länsstyrelsen kan inte ge någon 
planeringstrygghet för dessa områden.  

Översiktsplanen anger att prövning av risk för erosion, ras och skred sker i 
samband med bygglovsgivning. Länsstyrelsens bedömning är att 
kommunen vid detaljplanering ska redovisa en översiktlig bedömning av 
risken för erosion, ras och skred.  

Stora delar av översiktsplanens utpekade utvecklingsstråk ligger längs 
med riksväg 70. Riksväg 70 är utpekad som transportled för farligt gods. 
Översiktsplanen anger att riskhantering ska ske m.h.t farligt gods men 
planen redovisar inga konkreta ställningsantaganden till hur de ska 
hanteras i olika delområden. Länsstyrelsen kan därför inte ge något 
besked som ger kommunen planeringstrygghet.  

Övrigt 

Översiktsplanen är svår att använda som vägledning vid situationer där 
kulturmiljövårdens intressen behöver avvägas mot andra 
samhällsintressen. Kommunens kunskapsunderlag när det gäller 
kulturmiljöerna är inte uppdaterade och är därför svår att använda som 
underlag i en förändringssituation. Genom att i förväg ta ställning till 
vilka områden som har särskilda värden och vad värdena består av, kan 
kommunen förbereda sig för oförutsedda markanspråk. Länsstyrelsens 
bedömning är att kommunen behöver färdigställa sitt kulturmiljöprogram 
för att intentionerna med översiktsplanen ska uppnås.  

 
 
Avdelningschef Anna Carlsson har beslutat i detta ärende efter föredragning av 
planarkitekt Rebecca Marcher. Företrädare för sakområden för samhällsskydd, 
kulturmiljö, naturskydd, miljöprövning och vattenverksamhet samt rättsenheten 
har deltagit i ärendets slutliga handläggning. 
 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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