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INLEDNING 

Älvdalens kommun har generellt en eftersatt planberedskap för bostadsbyggande. Hösten 2019 vann 

kommunens nya översiktsplan laga kraft, i denna finns nya områden för bostadsbebyggelse 

utpekade. 

De områden som redovisas i denna bilaga bedöms ha goda förutsättningar för att bebyggas med 

bostäder. 

För en hållbar samhällsplanering så fokuserar Älvdalens kommun i detta dokument på de tre 

bebyggelsekärnorna. Med detta sagt kan utveckling även ske i andra delar av kommunen, framförallt 

i de utpekade utvecklingsstråken, LIS-områden med mera. 

FOKUSOMRÅDEN 
Planberedskapen för permanentboende har fokuserats till centralorten Älvdalen och tätorterna Idre 

och Särna, detta av två anledningar, den ena att här bor flest människor, den andra är att Älvdalens 

kommun önskar koncentrera bebyggelsen till vad som i antagen översiktsplan är utpekat som 

bebyggelsekärnor. I bebyggelsekärnorna finns skolor, idrottsanläggningar, samlingslokaler samt 

relativt goda möjligheter till arbetspendling (egen bil och i viss utsträckning kollektivtrafik). 

ÖVRIGA OMRÅDEN 
Det finns utpekade bostadsområden utanför bebyggelsekärnorna men i dessa fall handlar det till 

största del om områden avsedda för fritidsboenden vilket är en mycket stor del av bostadsbeståndet 

i kommunen. Även om dessa områden är utpekade för fritidsbebyggelse så utesluts inte möjligheten 

att människor bosätter sig där permanent. Ambitionen från Älvdalens kommun är att koncentrera 

boende till bebyggelsekärnorna i strävan efter ett hållbart samhällsbyggande. 

FLERBOSTADSHUS 
Redovisade områden för flerbostadshus har delats upp i följande kategorier: 

• Byggklar: Laga kraftvunnen detaljplan med byggrätt för flerbostadshus. En ungefärlig siffra på 

antal lägenheter redovisas för varje område. 

• Pågående detaljplaneprocess: Initierat planarbete med syfte att möjliggöra byggnation av 

flerbostadshus. 

• Område under utredning: Område som har stöd i översiktsplan eller där intresse för 

exploatering förekommit och utredningar påbörjats/gjorts. 

SMÅHUS  
Redovisade områden som har förutsättning att kunna bebyggas med enfamiljshus har delats upp i 

följande kategorier: 

• Byggklar: Laga kraftvunnen detaljplan som möjliggör för småhus. En redovisning av antalet 

byggklara fastigheter för varje område. 

• Pågående detaljplaneprocess: Initierat planarbete med syfte att möjliggöra byggnation av 

småhus. 

• Under utredning: Område som har stöd för denna bebyggelse i översiktsplan eller där 

intresse för exploatering förekommit och utredningar påbörjats/gjorts.  
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PLANBEREDSKAP 

CENTRALORTEN ÄLVDALEN 
I centralorten Älvdalen finns relativt mycket oexploaterad, planlagd bostadsmark men majoriteten är 

privatägd och återfinns i föråldrade detaljplaner som är i direkt behov av förnyelse. I Älvdalens tätort 

finns tre områden för bostadsbebyggelse utpekade. 

 
                  Planberedskap centralort Älvdalen 

Knapperön 

Storbrott/Holen 
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FLERFAMILJSHUS I CENTRALORTEN ÄLVDALEN 
I centralorten finns byggklar mark för totalt upp till 23 lägenheter, denna mark ägs i dagsläget av 

privatpersoner. Det finns pågående planärenden om totalt 40 lägenheter. I översiktsplanen finns ett 

utpekat bebyggelseområde för bland annat flerbostadshus med upp till 60 lägenheter. 

SMÅHUS I CENTRALORTEN ÄLVDALEN 
I centralorten Älvdalen finns byggklar mark för totalt upp till 66 småhus. Majoriteten av dessa 

byggrätter ligger i mer än 50 år gamla detaljplaner och bör planeras om, undantaget är strötomter i 

redan utbyggda områden. Kommunen har för tillfället 13 sådana tomter till försäljning. I 

översiktsplanen finns utpekat områden för totalt upp till 55 småhus. 

SÄRNA TÄTORT 
I Särna tätort saknas oexploaterad, planlagd bostadsmark. Det finns däremot relativt gott om 

obebyggda småhusfastigheter som ej är planlagda. I översiktsplanen finns två områden för 

bostadsbebyggelse utpekade. 

 
 Planberedskap Särna tätort 

FLERFAMILJSHUS I SÄRNA TÄTORT 
Översiktsplanen pekar ut bebyggelseområden för totalt upp till 30 lägenheter. 

SMÅHUS I SÄRNA TÄTORT 
Det finns totalt tio kommunägda tomter till försäljning, fyra av dessa är planlagda. Översiktsplanen 

pekar ut bebyggelseområden för totalt upp till 10 småhus. 

  

Sågudden 

Stationsheden 
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IDRE TÄTORT 
I Idre tätort finns god planberedskap för byggande av flerbostadshus och småhus. I översiktsplanen 

finns tre områden utpekade för ändamålet. 

 

 Planberedskap Idre tätort 

FLERFAMILJSHUS I IDRE TÄTORT 
I Idre tätort finns byggklar mark för totalt upp till 78 lägenheter. I översiktsplan finns ett område 

utpekat för totalt upp till 15 lägenheter. 

SMÅHUS I IDRE TÄTORT 
I Idre tätort finns byggklar mark för totalt upp till nio småhus. I översiktsplanen finns områden 

utpekade för totalt upp till 50 småhus. 

SLUTSATS 

Sammantaget ger detta att Älvdalens kommun är i behov av att förnya föråldrade detaljplaner och 

detaljplanera för den bostadsbebyggelse som föreslås i översiktsplanen. 

 

Övre Högstjärn 

Bergetkurvan 

Byknuten 


