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Datum
2017-02-06 Dnr: 851-866-2017

Samhällsbyggnad 
Maria Tapani Ekholm
010-2247346

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/varmland

Reviderat förslag till andelstal för anvisning av 
asylsökande ensamkommande barn år 2017

Beslut 
Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att föreslå andelstal på kommunnivå 
för anvisning av asylsökande ensamkommande barn från den 1 mars 2017 i 
enlighet med reviderad bilaga till detta beslut. Detta reviderade beslut om 
förslag till andelstal ersätter tidigare beslut (daterat 2016-02-03). 

Beskrivning av ärendet
I januari 2016 uppdrogs Migrationsverket att ta fram en ny modell för 
anvisning av asylsökande ensamkommande barn. Den nya 
anvisningsmodellen trädde ikraft den 1april 2016 och innebär att 
asylsökande ensamkommande barn anvisas till landets kommuner utifrån en 
fastställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som väntas söka 
asyl i Sverige. 
Migrationsverket har i uppdrag att räkna ut och fastställa andelarna på läns- 
och kommunnivå. Beräkningen av andelarna bygger på folkmängd, tidigare 
mottagande av såväl asylsökande och nyanlända som ensamkommande barn. 
Den lägsta andelen är en (1) promille. Andelarna gäller för 12 månader med 
start den 1 mars. Länsstyrelserna har möjlighet att ge förslag på regionala 
justeringar inom ramen för länets andelstal innan andelarna per kommun 
fastställs av Migrationsverket. 
Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att ge förslag på en mindre 
omfördelning. Detta har möjliggjorts genom att två kommuner aviserat att de 
har kapacitet för ett högre andelstal än Migrationsverkets beräknade medan  
två kommun gett uttryck för behov av ett lägre andelstal. Med anledning av 
att Migrationsverket nu meddelat att en sänkning för en av dessa kommuner 
inte är möjlig har Länsstyrelsen reviderat den tidigare föreslagna 
omfördelningen. 

Enhetschef Bengt Falemo har fattat beslut i detta ärende. Integrations-
utvecklare Maria Tapani Ekholm har varit föredragande. 
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1(1)
Datum
2017-02-06 Dnr: 851-866-2017

Samhällsbyggnad 
Maria Tapani Ekholm
010-2247346

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/varmland

Bilaga: Reviderat förslag till andelstal för anvisning av 
asylsökande ensamkommande barn år 2017

Kommun Förslag till  
andelar i promille  

år 2017

Beräknade 
andelar i promille  

år 2017

Skillnad i promille 
mot beräknade 
andelar år 2017 

Kil 1,00 1,18 -0,18
Eda 1,00 1,00 0,00
Torsby 1,08 1,08 0,00
Storfors 1,00 1,00 0,00
Hammarö 1,50 1,50 0,00
Munkfors 1,00 1,00 0,00
Forshaga 1,02 1,02 0,00
Grums 1,09 1,00 +0,09
Årjäng 1,00 1,00 0,00
Sunne 1,38 1,38 0,00
Karlstad 9,24 9,15 +0,09
Kristinehamn 1,91 1,91 0,00
Filipstad 1,12 1,12 0,00
Hagfors 1,38 1,38 0,00
Arvika 2,22 2,22 0,00
Säffle 1,20 1,20 0,00
Värmland 28,14 28,14 0,00

Förtydligande av tabell
Kolumnen förslag till andelar i promille avser Länsstyrelsens förslag till 
Migrationsverket om andelstal på kommunnivå från den 1 mars 2017.

Kolumnen beräknade andelar i promille avser Migrationsverkets 
preliminära andelstal som grundar sig på beräkningar enligt 
anvisningsmodellen. 

Kolumnen skillnad i promille avser differensen mellan Migrationsverkets 
beräkning av preliminära andelstal och Länsstyrelsens förslag till andelstal. 
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Att för ledningarna i offentligt finansierade 
organisationer erbjuda kvalificerat konsultstöd så att de 

kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom 
skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle
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§ Ett inspel till regionkonferensen ”Kommunernas framtida roll” om 
samverkansformer i Värmland

§ En inventering är gjord och som bygger på kommunernas och landstingets 
svar på följande frågor:
- Namn på samverkan?
- Vilka ingår?
- Vad är syftet?
- Vilken formell grund vilar samverkan på?
- Hemvist för organet? Vem sammankallar? Är ansvarig?
- Antal möte per år?

§ Nätverk ägnas mindre uppmärksamhet

Vårt uppdrag
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§ Utgångspunkten är en kommuns ansvar för sitt geografiska område och den 
verksamhet som bedrivs där. Den kan vara lagstadgad – tvingande – eller 
frivillig – beslutad i kommunens politiska organ

§ Inom sin kommungräns har kommunen suverän beslutanderätt i de 
angelägenheter som är kommunens och inte ankommer på annan. Det 
kallas den ”kommunala kompetensen”

§ Det finns dock behov av att samverka mellan olika kommunala 
verksamheter i olika kommuner (obs även ett landsting är en kommun i 
kommunallagens mening). Denna samverkan är rikligt förekommande och 
sker i olika former. 

§ Skälen för samverkan varierar. Ekonomi, kompetensförsörjning och 
minskad sårbarhet vanligast. 

Samverkan mellan kommuner – former för



5

§ Flera kommuner/kommuner och landsting/ arbetar tillsammans i ett ärende 
och fattar sedan likalydande beslut. (Nätverk)

§ Kräver ingen särskild organisation, utan var och en tar ansvar för att frågan 
förs framåt och underställs den beslutande församlingen för beslut.

§ Kan användas för både frivilliga och obligatoriska verksamheter

Den enklaste formen för samverkan…..
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Kommunalförbund Gemensam nämnd

§ En egen juridisk person. Bildas av 
flera kommuner och/eller 
landsting.

§ Styrs av direktion eller ett 
fullmäktige. Styrelsen leder 
arbetet.

§ Ledamöterna indirekt valda.

§ Kommunen har lämnat över 
vården av en angelägenhet

§ KL och speciallagstiftning gäller.

§ Kan bildas för flera kommuner 
tillsammans. Nämnden ligger i en 
kommun (värdkommun) och ingår 
i dess organisation. Fullmäktige 
råder över den. Ingen ny juridisk 
person bildas.

§ Ledamöter utses från deltagande 
kommuner efter 
överenskommelse, likaså 
finansiering av verksamheten. 
Nämnden har ett reglemente som 
anger befogenheterna.

Legala former för kommunal samverkan
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§ Enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen kan en kommunal 
beslutande församling bildas inom ett län med särskild uppgift att svara för 
regionala utvecklingsfrågor inom länet. Man kan ta över de statliga 
uppgifterna.

§ Ett kommunalt samverkansorgan kan enligt lagen utgöras av ett 
kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar –
och även landstinget kan ingå

§ Detta är modellen för Region Värmland som också är regional 
kollektivtrafikmyndighet enligt en särskild lagstiftning

§ Obs att det här kan man göra tack vara att det finns stöd i en särskild lag.
Det gäller även för andra samverkansformer. Ett stöd i lag behövs, för att 
verksamheten ska vara hållbar på sikt.

Kommunalt samverkansorgan – Region Värmland
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Avtal Nätverk

§ Avtal hör hemma i avtalslagen 
och kan vara skriftliga eller 
muntliga. Om inte saken kräver 
skriftlig form är de muntliga lika 
gällande – att bevisa innehållet 
vid en tvist kan bli svårare.
Ibland finns lagstöd för avtal

§ En kommun får inte sälja tjänster 
till en annan kommun, annat än 
vid tillfälliga överskott av 
resurser.

§ Avtalsbrott kan medföra 
skadeståndsskyldighet

§ Kollegiala nätverk, t ex länets 
räddningschefer, samlas kring 
gemensamma frågor. Nätverket 
kan inte fatta beslut i materiell 
mening (dvs som binder 
medlemmarna i nätverket).

§ Man kan samarbeta i nätverket 
om var och en tar ansvar för sina 
kostnader och för de frågor som 
kräver beslut hem till sitt politiska 
organ

Andra vanligt förekommande former
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Aktiebolagslagen Stiftelser, ekonomiska och ideella 
föreningar

§ Kommunal verksamhet kan 
bedrivas i privaträttslig form, t ex 
i aktiebolag.

§ Särskild regler kring fullmäktiges 
roll m m finns i KL.

§ Den verksamhet som bedrivs i 
bolaget är kommunal fast i 
privaträttslig form…...

§ Det betyder att i grunden gäller 
den kommunala kompetensen och 
kommunallagen. Om inte lag 
säger annat. Tex elhandelsbolag. 

§ Stiftelser är autonoma – området 
avgränsat, kan inte ändras, inga 
politiska beslut kan påverka, äger 
sig själv och sin egendom.

§ Ekonomiska föreningar – se 
bolag.

§ Ideella föreningar – ofta inte 
lämplig att bedriva kommunal 
verksamhet i. Man kan dock 
samarbeta med föreningar.

Former som har stöd i speciallagstiftning
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§ Formen ska vara stabil, dvs ansvar ska kunna utkrävas, politiska beslut ska 
kunna fattas, ekonomiska resurser som tillförs ska kunna vara föremål för 
revision. 

§ Det blir mer formalia med legala former. Å andra sidan finns ett regelsystem för 
hur verksamheten ska skötas. Hållbart. Tydligare mot medborgarna.

§ Avtal är bl a till för att lösa tvister om sådana uppstår. Det är sällan som de dras 
inför domstol.....ändå mest samverkan genom avtal. OBS krav på upphandling!

§ Gemensam nämnd är ”smidigare” än kommunalförbund och delar upp 
"makten" mellan kommunerna genom fördelning av platserna i nämnden. Dock 
råder värdkommunens KF över den. Ingen egen juridisk person.

§ Stiftelser otympliga. Bolag är bra om verksamheten får drivas affärsmässigt. 

Reflexioner om olika former för samverkan
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Samverkan i Värmlands län  
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Namn Vilka är med Värdkommun
Överförmyndarnämnd Karlstad, Hammarö 

kommuner
Karlstads kommun

Överförmyndarnämnd Grums, Forshaga, Kil, 
Munkfors, Hagfors 
kommuner

Forshaga kommun

Sydvästra Värmlands och 
Norra Dalslands 
överförmyndarnämnd 

Bengtsfors, Säffle, Åmål 
och Årjängs kommuner 

Åmåls kommun

Östra Värmlands 
Överförmynderinämnd 

Kristinehamn, Storfors, 
Filipstad, Karlskoga, 
Degerfors kommuner

Kristinehamns kommun

Krisledningsnämnd Karlstad, Grums, 
Hammarö, Forshaga, Kil, 
Munkfors kommuner

Karlstads kommun

Samverkan i gemensamma nämnder (1)
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Namn Vilka är med Värdkommun
Karlstad och Hammarö 
gymnasienämnd 

Karlstad och Hammarö 
kommuner

Karlstads kommun

Gemensam nämnd teknik 
och fritid 

Säffle och Åmåls 
kommuner

Säffle kommun

Hjälpmedelsnämnd 16 kommuner och LIV LIV
Kost- och servicenämnd Karlstad, Kristinehamn, 

Kils kommuner och LIV
LIV

Myndighetsnämnd Storfors, Karlskoga 
kommuner

Karlskoga kommun

Miljö- och byggnämnd Munkfors, Forshaga 
kommuner

Forshaga kommun

Samverkan i gemensamma nämnder (2)
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Namn Vilka är med Värdkommun
Samverkansnämnd (IT) Forshaga, Kils kommuner Kils kommun
Administrativ nämnd Kristinehamn, Storfors, 

Filipstad, Karlskoga 
kommuner

Kristinehamns kommun

Drift- och servicenämnden 16 kommuner och LIV Karlstads kommun

1

Samverkan i gemensamma nämnder (3)
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Namn Vilka är med Säte
Karlstadsregionens 
Räddningstjänstförbund

Karlstad, Forshaga, Grums, 
Hammarö, Kil, Munkfors 
kommuner

Karlstad

Bergslagens
Räddningstjänst

Kristinehamn, Filipstad, 
Storfors, Karlskoga, 
Degerfors, Hällefors 
kommuner

Kristinehamn

Karlstad-Grums 
Vattenverksförbund 

Karlstad, Grums kommuner Karlstad

Klarälvdalens 
vattenvårdsförbund 

Torsby, Hagfors, Munkfors, 
Forshaga kommuner

Forshaga

Värmlands läns 
Vårdförbund 

16 värmlandskommuner Forshaga

Samverkan i kommunalförbund (1) 
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Namn Vilka är med Säte
Värmlands läns 
kalkningsförbund

Arvika, Filipstad, Hagfors, 
Karlstad, Kil, 
Kristinehamn, Munkfors, 
Storfors, Sunne, Säffle, 
Torsby kommuner

Torsby kommun

Samverkan i kommunalförbund (2)
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Namn Vilka är med Leverantör
Räddningstjänsten i Arvika, 
Eda och Säffle 

Arvika, Eda, Säffle 
kommuner

Arvika kommun

Samverkan räddningstjänst Sunne och Torsby 
kommuner

Sunne kommun

Miljösamverkan i 
Värmland 

Samtliga 16 kommuner Karlstads kommun

Rättssäker
myndighetsutövning

Sunne, Torsby, Hagfors 
kommuner

Respektive kommun

Gemensam 
säkerhetssamordning 

Arvika, Eda, Säffle 
kommuner

Arvika kommun

Gemensam 
överförmyndarhandläggare 

Arvika, Eda kommuner Arvika kommun

Gemensam IT-chef Säffle, Årjängs kommuner Säffle kommun

Samverkan med avtal som grund (1)
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Namn Vilka är med Leverantör
Inköpscentral Karlstad, Hammarö, 

Forshaga kommuner
Karlstads kommun

Fordonsupphandling Karlstad, Hammarö, 
Forshaga, Kils kommuner 

Karlstads kommun

Avtalssamverkan
upphandling

Storfors, Karlskoga Karlskoga kommun

Gymnasiesamverkan i 
Värmland 

16 kommuner i Värmland 
samt Åmåls kommun

Region Värmland 
sammankallar

Vård- och omsorgscollege Alla kommuner i 
Värmland, utom Kil och 
Storfors, samt LIV 

Region Värmland 
sammankallar

Energirådgivning Storfors, Filipstad, 
Kristinehamns kommuner 

Filipstads kommun

Samverkan med avtal som grund (2)
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Namn Vilka är med Leverantör
Nödvattenresurs i 
Värmland

15 kommuner i Värmland, 
kommunerna Åmål, 
Karlskoga 

Karlstads kommun är 
sammankallande

GIS-samverkan Sunne, Torsby, Hagfors, 
Munkfors kommuner

Torsby kommun 
sammankallar

Barnahus 16 kommuner, polis- och 
åklagarmyndighet 

Finns i Karlstad kommun

Budget och 
skuldrådgivning 

Arvika, Eda kommuner Arvika kommun

Familjerådgivning Karlstad, Grums, Forshaga, 
Kil, Hammarö  kommuner

Karlstads kommun

Social jour Karlstad, Eda, Filipstads 
kommuner 

Karlstads kommun

Samverkan med avtal som grund (3)
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Namn Vilka är med Leverantör
Klimat- och 
energirådgivning 

Säffle, Årjängs kommuner 
(på sikt Eda, Arvika)

Säffle kommun

Teknikcollege Värmland Karlstad, Hammarö, Sunne, 
Kristinehamn, Hagfors, 
Arvika, Eda, Säffle 
kommuner

Olika konstellationer

Kommunal nattsjukvård Filipstad, Storfors 
kommuner

Filipstads kommun

Gemensam 
säkerhetssamordning

Filipstad, Storfors 
kommuner

Filipstads kommun

Karlstad Business Region 
(KBR)

Kil, Karlstad, Hammarö, 
Grums, Forshaga 
kommuner

Karlstads kommun

Samverkan med avtal som grund (4)
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Namn Vilka är med Sammankallande
Kommunchefer-
landstingsdirektör -
regiondirektör

Alla kommuner, landstinget
Region Värmland

Region Värmland

Personalchefer Alla kommuner Region Värmland

Socialchefer/divisions-
chefer

Alla kommuner och LIV Region Värmland

MAS – medicinskt ansvarig Alla kommuner och LIV Region Värmland

IFO/Psykiatri Alla Kommuner och LIV Region Värmland

Diverse yrkesgrupper inom
Socialtjänst/äldreomsorg

Intresserade
kommuner/landstinget

Region Värmland

Exempel på nätverk (1)
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Namn Vilka är med Sammankallande
Beredningsgruppen
För gränssnittsfrågor och 
nya perspektiv

16 kommuner och LIV Region Värmland

Nya Perspektiv 
För sårbara familjen
För riskbruk och 
riskbeteende
För äldres hälsa
För Psykisk hälsa

16 kommuner och LIV Region Värmland

Utvecklingsgrupp
Ungdomsmottagning
Styrgrupp Barnahus
Beroendecentrum
Hiv/STI nätverk

Tillgängligt för 16 
kommuner och LIV

Region Värmland

Exempel på nätverk (2)



Namn Vilka är med Sammankallande
POSOM Kommuner, ideella 

organisationer, samfund
Händelsestyrt

ANDT – alkohol, 
narkotika, droger, tobak

Alla kommuner, LIV,
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Jämställt Värmland Alla kommuner, LIV, 
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Samhällsråd i Värmland Landshövding,
regiondirektör, 
landstingsdirektör

Länsstyrelsen

KSO, LSO, RSO, 
opposition

16 värmlandskommuner
LIV

Region Värmland

Exempel på nätverk (3)
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Namn Vilka är med Sammankallande
Finsam Kommuner i samverkan 

med Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling

Ordförande

Bibliotekssamverkan i 
Värmland

16 kommuner Region Värmland

Exempel på nätverk (4)
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§ ARKO

§ Klarälvsbanan

§ Samtalsakuten

§ Krismottagning för män

§ Kvinnojouren

§ Visit Värmland

§ Region Värmland European Office

§ Karlstad Business Region

§ Intresseföreningen Bergslaget

§ Grensekommittén
Värmland - Östfold

§ Brottförebyggande centrum

§ Brottsofferjouren

§ Värmlandstrafik

§ E-18 gruppen

§ Värmlands vattenvårdsförbund

Exempel på övrig samverkan av vikt





     
 

Delegationsbeslut 2017 

 

Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 20 februari 

Nr Datum Delegation Delegat 

1 2017-01-24 Fastställande av läsårstider 2017/18. Vch 

2 2017-01-24 Biblioteket stängt 2017-01-05. Biblansv 

3 2017-01-25 Yttrande till Länsstyrelsen Värmland gällande 

ansökan om tillstånd till kameraövervakning. 

Dnr KS 2017-0027 

KSo 

4 2017-01-25 Remissvar till Justitiedepartementet Enheten för 

migrationsrätt, Stockholm gällande 

departementspromemorian Ett sammanhållet 

mottagande med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd (DS 2016:45). l  

KSo 

5 2017-01-01 – 

2017-01-31 

Separat lista individ- och familjeomsorg: barn, 

vuxen, ekonomiskt bistånd, bistånd. 

Inga överklagade beslut. 

Handläggare 

 

STORFORS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
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Kommunal ledningsplats 

 
Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning 
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Storfors kommun 
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1 INLEDNING 
I Lag (206:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommunerna skall vidta de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I 
beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna ledningsplatser för 
kommunledningen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har ansvaret att stödja 
kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra förutsättningarna för effektiv 
och säker ledning under höjd beredskap. Sådana förberedelser innebär också att 
ledningsförmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred ökas.  

Med ovanstående som underlag har en inventering och dokumentation av de tekniska 
stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att 
tillgå för ledning utförts. Resultaten tillsammans med kraven på funktionalitet 
identifierar de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den avsedda säkerheten. 
Detta har resulterat i detta åtgärdsförslag som består av en textdel med en 
kostnadskalkyl fördelad på fyra huvudområden och utgör underlag för bedömningen 
om statligt stöd. De fyra huvudområdena är: 

• Lokaler för ledningsfunktion 
• Strömförsörjning 
• Telefoni 
• IT-säkerhet 
 
Detta åtgärdsförslag har framtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i 
samarbete med Vingåker kommun och konsulter. 
Som ett första steg har en inventering av befintliga lokaler och installationer utförts. 
Inventeringen har sedan utgjort underlag för detta åtgärdsförslag.  

1.1 PROJEKTGRUPP 

MSB Ulf Nyberg Projektledare 
Storfors kommun Michael Björklund Beredskapssamordnare 
Storfors kommun Mats Öhman Kommunchef 
Storfors kommun Hans Jildesten Kommunstyrelsens ordf 
Storfors kommun Tommy Svärd Driftchef 
FAST Projektledning AB Håkan Fallquist Projektkoordinator 
Elektrotekniska Byrån AB Magnus Johansson Elkonsult 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 GENOMFÖRANDE 
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2.1 PRODUKTION OCH VIDMAKTHÅLLANDE 

Kommunen svarar för genomförande av åtgärder efter det att det statliga bidraget är 
beslutat och fastställt. Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig 
omfattning så att funktionskraven redovisade i detta åtgärdsförslag uppnås. Finns 
tveksamheter om att utförandet ej uppfyller funktionskraven kontaktas projektledare 
hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Åtgärderna skall även uppfylla 
gällande föreskrifter samt kommunens egna tekniska krav och krav på utförande. 
Installerade utrustningar såsom reservkraftaggregat, ups-aggregat etc. är 
kommunens egendom. Kommunen förbinder sig att vidmakthålla investeringen d v s 
hålla utrustningen i gott skick och att ha utbildad personal som handhar och 
underhåller utrustningen. 

2.2 PROVNING, BESIKTNING 

Följande aktiviteter ska planeras in i tidplan för projektet. 

• Egenprovning. All installerad utrustning ska egenprovas. Egenprovning ska 
dokumenteras via protokoll. 

• Samordnad funktionsprovning. Reservkraftaggregatet funktionsprovas med full 
last (reservkraftaggregatets märklast) i minst 4-6 timmar. Normallasten skall 
kompletteras med tillfälliga belastningsobjekt så 110 % last erhålls under del av 
provet. Detta för att bedöma reservkraftaggregatets och kringutrustningens 
funktion och kapacitet. Drift och underhållspersonal deltar. Provningen 
protokollförs. Vid containeraggregat utförs provning endast med normallast. 

• Utbildning av kommunens drift och underhållspersonal. Kommunen skall ha 
utbildad personal som handhar och underhåller utrustningen. Personalen ska 
godkänna levererad dokumentation och instruktioner. Utbildning av drift - och 
underhållspersonal utförs av entreprenören för respektive installerad utrustning. 
Utbildningen dokumenteras med intyg. 

• Slutbesiktning utförs enligt AB / ABT. 

• Kommunens funktionsprov. Kommunen genomför funktionsprov, av installerad 
utrustning, i egen regi med minst 6 timmars drift under full ordinarie verksamhet i 
kommunhuset. Utbildad drift - och underhållspersonal ansvarar för driften. Protokoll 
upprättas. 

• Ersättningsbesiktning. När åtgärder är genomförda skall dessa verifieras mot 
funktionskraven innan slutlig ersättning till kommunen kan utbetalas. Detta sker 
genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför en s.k. 
"ersättningsbesiktning.” Provningar enligt ovan skall vara genomförda innan 
ersättningsbesiktningen utförs. Dokumentation, intyg och protokoll skall finnas 
tillgängliga vid besiktningen. Även kostnadssammanställning enligt avsnitt 8.2 skall 
redovisas vid besiktningen. 
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3 LOKALER 
Avser lokaler för ledning, information 

3.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Se översiktsritningar Bilaga 3. 

3.1.1 Allmänt 

År 1950 bröts en del av Kroppa landskommun ut och Storfors köping bildades. Vid 
kommunreformen 1952 bildades den nya storkommunen Ullvättern av kommunerna 
Bjurtjärn och Lungsund. Köpingen förblev oförändrad fram till 1967, då Ullvättern gick 
upp i Storfors. Ombildning till Storfors kommun skedde vid införandet av enhetlig 
kommuntyp 1971. 

Liksom många andra små kommuner har befolkningsmängden minskat på senare år 
och är idag 2016 ca 4000 invånare. 

Kommunhuset är beläget i centrum utan risk för att allvarliga olyckor med gasutsläpp, 
eller motsvarande vid järnvägsolyckor, skall inträffa i byggnadens närhet. Järnvägen 
är belägen ca 300 meter bort. Kommunhuset ligger utanför riskområde enligt mål- och 
riskanalysen. De kommunala förvaltningarna, utom räddningstjänsten finns 
lokaliserade i kommunhuset. Dataenhet och servrar finns lokaliserade i Kristinehamn. 
Byggnaden har goda utrymmen för kommunal ledning och arbetsrum för 
stödfunktioner. 

 

3.1.2 Rum för beslutsgrupp (krisledningsnämnd) 

För den kommunala ledningen avses kommunalrådets rum 243, plan 2 att användas. 
Rummet är utrustat med installationer för el telefon och data.  

Inga åtgärder. Kan dock kompletteras med kamera och mikrofon för 
webbaserad videokonferens typ Skype för företag samt en Smart-TV 

3.1.3 Rum för beredningsgrupp (stabsrum) 

För beredningsgruppen avses sammanträdesrum 212 plan 2 (Kerimäki) att användas. 
Rummet är utrustat med installationer för el, tele och data. Uttag för telefon under 
växel och datauttag finns i otillräcklig omfattning. Interaktiv whiteboard(sällan 
använd) samt videokanon finns i rummet.  Abonnemang för direkttelefon saknas. 
Uttag för radio/TV saknas. Kablage för AV-teknik bör rensas upp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerimäki 
Sammanträdesrum 212 Kerimäki utrustas med: 

• ett uttag för radio/tv från egen antenn. 
• 1 teleuttag med direktabonnemang. 
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• Befintligt bord kompletteras med 2 uttagsbrunnar för el, tele och data. 
• Byte av befintlig ”Smartboard” till Smart-TV alternativ interaktiv 

skärm/display 
• HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferensutrustning 

Skype för företag 
• Aktiva högtalare 
• Clickshare för 2 st användare 
• Bef videoprojektor bytes 

Befintlig ventilation ses över då luftkvaliten är dålig vid längre användning. 
 
Lokalen kan kompletteras med: 

• Styrutrustning för teknik, inkl AV-bord, TV-mottagare 
 
Exempel Display/alt Smart TV med fjärrkontroller 

 
 
Exempel display/ alt Smart TV med styrutrustning  

 
Utbildning kan inte nog betonas och finns med i kostnadskalkylen 
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3.1.4 Rum för informationstjänst 

För informationstjänst - sammanställning av information som skall delges allmänhet 
och media avses sammanträdesrum 212A Dovre att användas. I rummet finns 
installationer för telefon, data och el. Uttag för radio/TV från egen antenn saknas. 

Rum 212A utrustas med: 

• ett uttag TV/radio från egen antenn. 

• Interaktiv skärm(inkl TV-mottagare), alt Smart-TV 

• Videoprojektor med duk standard/alt motordriven 

• HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferensutrustning 
Skype för företag 

• uttagsbrunn för el, data och telefon i bord. 

• Aktiva högtalare 

• Clickshare för 2 st användare 

 

3.1.5 Rum för analysgrupp 

Sammanträdesrum 201 (intill Kerimäki) avses användas vid behov av analysgrupp. 

Rum 201 kompletteras med: 

• Interaktiv skärm, alt Smart-TV 

• HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferensutrustning 
Skype för företag 

• uttagsbrunn för el, data och telefon i bord. 

3.1.6 Rum för upplysningscentral 

Upplysningscentral kommer vid behov att upprättas i del av cafeterian rum 135 plan 
1.. Datauttag och eluttag finns i erforderlig omfattning. 

Upplysningscentralen har iordningställts, bl.a har insynsskydd monterats. 
Kostnaderna för åtgärderna medtas i detta åtgärdsförslag. 

Vid genomförda övningar har konstaterats att platsen inte är lämplig då det 
hindrar personal att fika eller luncha mm. Möjlighet ses över om annat 
utrymme, kontorsrum eller liknande kan nyttjas för denna funktion, 
alternativt bör ytan för upplysningscentral skärmas av med flyttbara 
skärmväggar eller liknande. 

 

3.1.7 Reception, Telefonistfunktion 

Receptionen är förlagd till rum 111 entréplan, receptionen har överfallslarm. 
Telefonistfunktionen sitter i Kristinehamn. 

En informationsmonitor föreslås placeras i entréhallen. 
 

3.1.8  Tillträdesskydd 

Entrédörrar samt dörr mellan stora entréhallen och korridor142 bör kunna 
låsas med knapptryckning från reception. 
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3.1.9  Övrigt 

Elcentralrum i källaren är belamrat med möbler kartonger m.m.. 
 

Rummet ska urstädas. 

 

3.1.10 Vaktmästeri, posthantering m.m. 
I kommunhuset finns utrymmen för kopiering posthantering m.m. 
 
Inga åtgärder. 
 
3.1.11 Pentry, matplats. 
I kommunhuset finns utrymmen med möjlighet att tillreda och servera mat.Skulle 
större behov av utspisning erfordras avses intilliggande skolor att användas. 
 
Inga åtgärder. 
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4 STRÖMFÖRSÖRJNING 
Avser åtgärder för reservkraft och avbrottsfri kraft som ska kunna försörja 
kommunens ledning och de system som är en förutsättning för ledning. 

4.1 RESERVKRAFTAGGREGAT KOMMUNHUSET 

För installation av nytt reservkraftaggregat som klarar kommunhusets behov finns 
inga möjligheter att inrymma det i byggnaden. Lämpligt utrymme för installation av 
nytt reservkraftaggregat i container finns vid västra sidan av kommunhuset intill 
befintlig avfallsstation. Byggnaden kommer inkräkta något på befintlig infart mot 
cafédel. 

 

4.1.1 Bygg och mark 

Ny reservkraftcontainer placeras i anslutning till kommunhuset 
Reservkraftcontainer placeras på betongslipers el. likv. 

Reservkraftcontainer utförs med sadeltak och lämplig inklädnad. 

Kabelvägar anordnas mellan reservkraftcontainer och huvudcentral i 
kommunhuset (kabelväg ca 30m). Schakt utförs för jordtag. Markytor 
återställs. 
 

4.1.2 VVS för reservkraft 
Ingår i reservkraftleverans i container. 

4.1.3 El, larm 

Reservkraftcontainern kompletteras med kortläsare, inbrottslarm och 
brandlarm som ansluts till kommunhusets system. 

Beträffande elinstallationer för reservkraft se avsnitt 4.1.5. 
 

4.1.4 Reservkraftaggregat. 

Kommunhuset 

Ett nytt stationärt helautomatiskt reservkraftaggregat på ca 160 kVA 
placerad i container installeras vid kommunhuset. 
Reservkraftanläggningen skall strömförsörja hela kommunhuset. 

Reservkraftaggregatets operatörspanel innehåller funktion för att logga 
händelser och mätvärden till ett externt USB-minne som är anslutet till 
panelen. 

Option 
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Ett nytt helautomatiskt stationärt reservkraftaggregat installeras i nytt 
äldreboende. Reservkraftanläggningen skall strömförsörja hela äldreboendet. 

Allmänt 

En noggrann effektmätning ska utföras innan definitiv storlek på 
reservkraftaggregat fastslås. 

Vid upphandling av reservkraftaggregatet ska MSB:s grundkrav på 
reservkraftanläggning beaktas. Dessa krav är beaktade i den 
centralavtalsupphandling som MSB har utarbetat med en leverantör. 
Kommunen har möjlighet att utnyttja detta avtal och behöver då endast 
avropa ett aggregat hos MSB. 

Till det centralupphandlade reservkraftaggregatet finns en 
projekteringsanvisning som utarbetats av MSB. I anvisningen framgår vad 
som erfordras vad gäller mått, avgasrör, kylluftvägar, larm, och övriga 
kompletterande installationer. 

Anvisningarna återfinns på MSB:s hemsida: 

https://www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/Olycka_kris/Ledningsp
latser/Projekteringsanvisningar%20MSB%202014%20station%C3%A4r%2
0container%202015-01-01.pdf 

I detta åtgärdsförslag har räknats med att reservkraftaggregatet utförs med 
typ MSB 2014 i containerutförande. 

 

Pos 1-Grundleverans Ja Pos 11- TN-C-system Ja 

Pos 2-Reservdelar Ja Pos 12- Avgasrör avsl. Förl. Med 
beröringsskydd 

Ja 

Pos 3-72 tim prov Nej Pos 13- Nätautomatik fler nät Nej 

Pos 4-Ext manöver Nej Pos 14- Översp.skydd instr.skåp Åsk 

Pos 5- Händelselogg Ja Pos 15- Översp skydd ext manöv Nej 

Pos 6-Nätbr. i instr.skåp Nej Pos 16- Översp skydd nät o 
 styröverv 

Nej 

Pos 7- 
Vektorsprångskydd 

Nej Pos 17- Containerutförande Grund 

Pos 8- 
Bullerdämpn.65dBA 

Ja Pos 18 Förstärkt rostskydd Ja 

Pos 9- Rostfri 
katalysator 

Ja Pos (19)-Fästjärn för 
fasadmaterial 

Ja 

Pos 10- Sadeltak Ja. Pos (20)-Idrifttagning Ja 

 

4.1.5 Elinstallationer för reservkraft 

Elanläggningen inom kommunhuset har god status och uppfyller vid tid för 
byggnationen gällande säkerhetsföreskrifter. 
Elservisledningen består av 2//NIXV 4x150. 
Fastigheten är avsäkrad 2x 125 A. Huvudcentralen är placerad i elrum i källare. Några 
ytterligare hyresgäster förutom kommunen finns ej för närvarande. 

Husen är uppvärmda via fjärrvärme. 
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Ny serviscentral med utrustning för automatstartande reservkraftaggregat, 
mätutrustning och utgående grupper installeras i anslutning till befintlig 
huvudcentral. Efter mätutrustning monteras ventilavledare. 

Reservkraftfördelning bestående av nätbrytare och reservkraftbrytare via ett 
eget reservkraftnät ska utföras i enlighet med MSB:s ”Projekteringsanvisning 
reservkraftsystem MSB 2014.” 

Kraft och manöverkablage förläggs mellan huvudcentral och 
reservkraftcontainer. 

Övrigt 

För reservkraftanläggningen anordnas separat jordtag som ansluts till 
huvudjordningsplint vid huvudcentralen. 

Sammankoppling av reservkraftjordtag med elleverantörens jordtag ska ske i 
huvudcentralen. 

Handstrålkastare med inbyggt batteri installeras innanför el-rummets dörr.  

Driftlarm från reservkraftaggregat överförs till kommunens driftlarmsystem 
och vidare till larmmottagare SOS eller motsvarande. ( Ej sms - larm). 

 
Elinstallationer för elpanna 

Vid fjärrvärmebortfall skall kommunhuset kunna uppvärmas med 
reservkraftförsörjd elpanna. 

Elpanna med storlek enligt kommunen ska installeras. 

Elpannan ska endast kunna inkopplas vid reservkraftdrift. 

 
4.2 RESERVKRAFT NODRUM 

Det finns inga nodrum utanför kommunhuset som behöver strömförsörjas. 

Inga åtgärder. 

4.3 RESERVKRAFT VÄRME 

För kommunhuset finns ett vattenburet system som försörjs av fjärrvärmen. Den 
ordinarie fjärrvärmen och distributionssystemet saknar reservkraft. 

 

MSB deltar inte i att bidra med statliga medel till annan aktör än kommunen 
för att stärka leveranssäkerheten av värme. 
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5 TELEFONI 
Avser åtgärder för förstärkning av telesäkerheten och eventuell utökning av 
telekapaciteten. 

5.1 LOKALER FÖR TELEFONIUTRUSTNING 

Växelfunktionen köps av Telia, placerad i Karlstad och Kristinehamn, 
telefonistfunktionen finns i Kristinehamn. Överlämningspunkt Telia finns i källaren rum 
016 
 

5.1.1 Bygg 

Tak och golv utförda i betong uppfyller krav på brandklass och inbrottssäkerhet. 
Väggar är utförda av enkelgips och uppfyller klass EI30. Inbrottsskydd väggar saknas. 
Dörr till rummet är en trädörr vilken inte fyller krav på brandklass och inbrottsklass. 
Registrerande passersystem saknas. 
Flertalet rör för fjärrvärme, värmesystem och kyla finns i rummet. Droppskydd är 
monterat. 
Med anledning av att växelrummet numera endast fungerar för korskoppling 
görs endast ett fåtal åtgärder. 
Elgenomföringar till rummet brandtätas. 
Dörr byts till branddörr EI60. 
 

5.1.2 VVS 

Ventilationskanaler saknar brand-brandgasspjäll. Tilluften utgörs av golvspringa.  

5.1.3 Kyla 

Kylanläggning finns. 
Inga åtgärder 

5.1.4 Släckanläggning 

Fast släckanläggning saknas. 
Inga åtgärder. 
 

5.1.5 El och larm 

Elgenomföringar är ej brandtätade. 
Brandlarm, fuktlarm, temperaturlarm och översvämningslarm saknas. 
 
Brandlarm, översvämningslarm och temperaturlarm installeras, 
översvämningslarm monteras även i droppskyddet. 
  

5.2 TELESYSTEM 

5.2.1 Telefoni allmänt 

För kommunal ledning finns följande kommunikationsmedel för telefoni: 
• Kommunens leasade växel 
• Direktabonnemang  
• Mobiltelefoner 
• IP-telefoni 

Lösningen bygger på IP-telefoni och avtal med Telia finns, service utförs av Telia. 

Inga åtgärder. 
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6 IT  
Avser åtgärder för att ge centrala enheter i IT-systemet en säkrare fysisk miljö. 

6.1 LOKALER FÖR IT 

6.1.1 Bygg 

Huvuddelen av alla viktiga servrar är placerade i Kristinehamn med vilka kommunen 
har ett samarbetsavtal. De få servrar som finns kvar i kommunhuset är placerade i 
serverrum i rum 214 på plan 2 i kommunhuset. I rummet finns värmeledningar. Dörr 
och väggar uppfyller ej krav på tillträdesskydd, men klarar brandkrav EI60. 
Registrerande passersystem finns till rummet. Tak och golv uppfyller krav på 
inbrottsskydd klass 2 och brandklass EI60. 

Handbrandsläckare (kolsyra) finns i rummet. 

Kabelgenomföringar är brandtätade i tillräcklig omfattning. 

 

Inga byggåtgärder. 

6.1.2 VVS 

Värmerör till fläktaggregat på vind är dragna genom rummet. 

Ventilationskanaler (till och frånluftskanal) saknar brandspjäll. 

 

Värmerör dras om utanför rummet och genomföringar tätas EI60. 

Ventilationskanaler förses med brandspjäll , två st. 

 

 

6.1.3 Kyla 

Kyla finns. 

Inga åtgärder 

6.1.4 Släckanläggning 

Fast släckanläggning saknas.  

Då det huvudsakliga serverrummet är placerat i Kristinehamn installeras 
ingen fast släckanläggning. 

6.1.5 El och larm 

Brandlarm, inbrottslarm, översvämningslarm saknas i rummet, temperaturlarm finns. 

Ljuskälla i takarmaturer är T8-lysrör och elektronisk-/DEOS-glimtändare saknas.   
Översvämningslarm, brandlarm och inbrottslarm installeras. 
Nya belysningsarmaturer i tak med LED-ljuskälla installeras. 

6.1.6 Avbrottsfri kraft serverrum 

I dag är det installerat en UPS om 15 KVA som strömförsörjer servrar i serverrum.  

Befintlig UPS är installerad år 2000. Då IT-utrustning flyttats ut från 
fastigheten för 2-3 år sedan är UPS:en lågt belastad. Byte av UPS till en 
minde föreslås i samband med nästa batteribyte.  
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7 RADIOSAMBAND TV 
Avser åtgärder för installation av radio som reservkommunikation samt för mottagning 
av radio- och televisionsutsändningar. 

7.1 KOMMUNIKATIONSRADIOSYSTEM  

7.1.1 Radioutrustning 

Det finns ingen radioapparat för kommunikation. 

Yttre antenn för Rakelterminal monteras på yttervägg vid rum Kerimäki. 
Dessutom anskaffas en handburen apparat. 

7.1.2 Antennanläggning radio 

Prov har visat att täckning inomhus erhålls utan yttre antenn.  

Inga åtgärder. 

7.1.3 Anslutning mot egen växel PBX 

Kommunen har för närvarande ingen möjlighet att ansluta sin växel. 

Inga åtgärder 

7.2 RADIO/TV-SYSTEM 

7.2.1 Antennanläggning radio/TV 

Kommunhuset saknar en egen anläggning för mottagning av marksänd radio och TV. 

Ny antennanläggning med uttag i prioriterade rum installeras 
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8 KOSTNADER 
 

 
 
I samtliga kostnader ingår byggherrekostnader samt index.  
 
 

Kostnad Bidrag
3 LEDNINGSLOKALER
3.1.2 - 3.1.7 Div uttag 98 000 49 000
3.1.2 - 3.1.7 Bygg 138 000 69 000
3.1.2 - 3.1.7 AV-utrustning 456 000 228 000
3.1.8 Tillträdesskydd 38 000 19 000
3.1.9 Övrigt

730 000 365 000
4 STRÖMFÖRSÖRJNING
4.1 Reservkraft kommunhuset
4.1.1 Bygg/ Mark 208 000 104 000
4.1.2 VVS Elverksrum
4.1.3 El/ Larm 50 000 25 000
4.1.4 Reservkraftsaggregat 1 563 000 781 500
4.1.5 Elarbeten reservkraft 457 000 228 500

2 278 000 1 139 000
5 TELEFONI
5.1 Lokaler för telefoniutrustning
5.1.1 Bygg 15 000 7 500
5.1.2 VVS
5.1.3 Kyla
5.1.4 Aut släckanläggning
5.1.5 El/Larm 60 000 30 000
5.1.6 Avbrottsfri kraft telefoni
5.2 Telesystem
5.2.1 Telefoni Allmänt
5.2.2 Systemuppbyggnad 7 000 3 500
5.2.3 Anslutning till operatör

82 000 41 000
6 IT
6.1 Lokaler för IT
6.1.1 Bygg 25 000 12 500
6.1.2 VVS 41 000 20 500
6.1.3 Kyla
6.1.4 Aut släckanläggning
6.1.5 El/ Larm 45 000 22 500
6.1.6 Avbrottsfri kraft servrar

111 000 55 500
7 RADIOSAMBAND/TV
7.1 Radiokommunikation
7.1.1 Radioutrustning 32 000 16 000
7.2 Radio/TV-system
7.2.1 Antennanläggning Radio/TV 40 000 20 000

72 000 36 000

Summa 3 273 000 1 636 500



Sida 16 av 16 

 

9 KOMMENTARER 
Alla åtgärder i detta förslag är inte ”hugget i sten” utan dessa kan åtgärdas utefter inriktning och 
målsättning i kommunen. Den stora kostnaden rör, som i nästan alla andra liknande projekt, 
reservkraft. Denna åtgärd stor för ca: 70% av totalkostnaden och är den som kräver även den 
största insatsen i projektering och i övrigt arbete. Reservkraftsaggregatet är dock något som MSB 
kan erbjuda som en del av bidraget, då MSB har ett statligt ramavtal gällande detta.  
När det gäller ledningslokalerna och dess teknik för samverkan och ledning så har förslaget 
utformats efter de diskussioner som fördes med de kommunala representanterna som deltog vid 
inventeringstillfället. Dock är denna teknik möjlig att till vissa delar förändra. Kostnaderna för den 
föreslagna AV-tekniken i de 4 rummen uppgår till ca: 455 000 Kr inkl projektering, installation och 
utbildning. Väljer kommunen en miniminivå så blir kostnaden ca: 200 000 kr. Det gäller att se även 
”vardagsnytta” i denna teknik. En målsättning har dock varit att fler sammanträdesrum ska kunna 
verka i Skype, med de fördelar som detta ger med delade lägesbilder och dokument.  
Åtgärdsförslaget innehåller även åtgärder på ventilation i Kerimäki (tot 62 500 kr) samt samma 
summa för byte av lokal, alt åtgärder kring upplysningsfunktionens lokal.  
Däremot är reservkraftsaggregat för det planerade äldreboendet exkluderat då vi saknar 
effektbehov för denna fastighet. Fortsatta diskussioner kan föras angående detta men måste tas i 
detta projekt i så fall. En option finns också om ett byte till mindre UPS då den nuvarande är för 
stor och det kommande batteribytet innebär en onödigt stor kostnad för kommunen. En ny UPS för 
dagens behov kan beräknas till ca: 60 000 Kr och kan inkluderas i projektet. 
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Bättre näringslivsklimat – Storfors 2020 
Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen, tillväxt och en god välfärd inom Storfors kommun.  
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Inledning 
För att Storfors kommun skall kunna belysa för omvärlden att det råder ett attraktivt 

företagsklimat på denna plats krävs det förändring i såväl attityd, inställning som 

prioritering.  Detta är områden som berör både invånare, politiker, tjänstemän, föreningsliv 

och näringsidkare. Det är bara tillsammans som vi kan få till en radikal förändring och skapa 

en plats som i positiv bemärkelse kan komma att omskrivas i lokal, regional och nationell 

media.  Samspelet och dialogen mellan det lokala näringslivet och Storfors kommun skall bli 

än bättre. Dialogen skall vara öppen, rak och ärlig för att minimera missförstånd och 

oklarheter. Båda parter skall visa ömsesidig respekt – kommunen för näringslivets 

utmaningar och näringslivet för de demokratiska regelverk och turgångar som råder i en 

kommun. 

Syftet med framtagen plan och aktivitetslista är att fokusera och lyfta fram de områden som 

Storfors kommun kan bistå med som offentlig medspelare. Framtaget material skall vara ett 

levande dokument som tas fram i samverkan med i huvudsak det lokala näringslivet och skall 

årligen revideras i samråd med det lokala Företagsrådet, Storforsföretag i samverkan och 

sedan antas i kommunstyrelsen. Varje aktivitet som anges, under respektive delområde, 

skall prissättas och i den mån det är möjligt läggas med i respektive enhets budgetram för 

kommande år.  

Historia  
Den industriella traditionen i Storfors är lång. Här har pågått järnhantering under fyra sekler 

och redan för 400 år sedan tillverkades det rör till musköter i Storfors verkstäder. Än idag är 

rörtillverkning en del av näringslivet i kommunen. Under senare år har flera företag flyttat 

och delvis lagt ner sin verksamhet. Kommunen tappade under en 6-7 års period cirka 400 

arbetstillfällen. Detta har genom åren medfört en ökad arbetslöshet, utflyttning och att 

lokala verksamheter som kommersiella boenden, handel, restauranger och 

underleverantörer har blivit lidande.  
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Nuläge 

Storfors kommun består idag av drygt 4 000 invånare. Invånarantalet har sjunkit sedan 

början av 80-talet då siffran låg på cirka 5 500 invånare.  Under 2016 har kommunen gjort 

ett trendbrott då befolkningstappet har uteblivit och istället kan påvisa en mindre 

befolkningsökning i jämförelse med samma tidpunkt föregående år, 1/11. 

Näringslivsklimatet har pendlat genom åren men har aldrig varit bland topp 100 i landet.  

 

Storfors kommun har idag 277 registrerade företag varav de flesta är mycket små. Det finns 

dessutom 147 personer som har F eller FA skattsedel. Den största privata arbetsgivaren är 

idag, förutom Storfors kommun, Lundsbergs Internatskola med ca 75 anställda. Vidare finns 

Montera med ca 70 anställda, Jordkullen AB och Structo med vardera ca 30 anställda. 

Förutom namngivna företag så råder det positiva tongångar i en rad andra lokala företag 

vilka spår en viss tillväxt. Ett antal näringsidkare har även visat intresse i att etablera ny 

verksamhet i Storfors. Processer som ligger olika långt fram i tiden.  

 

Strukturen på företag är fortfarande en kärna kring stålförädling men antal sysselsatta är 

kraftigt reducerade i jämförelse med tidigare år.  

 

Det finns i dag ca 25 000 kvm lediga lokaler på industriområdet varav huvuddelen har relativt 

låg standard. Kontorslokaler för uthyrning finns bland annat tillgängliga i OSTP´s fastighet. 

När det gäller byggbara och planlagda industritomter finns det 336 000 m2 planlagd 

industrimark vid norra industriområdet. En komplett lista över lediga lokaler och byggbara 

tomter finns presenterat på www.storfors.se 

 

Turismens stora möjligheter att växa ligger i att utveckla och synliggöra de natur- och 

kulturvärden som finns längs sjösystemet Bergslagskanalen. Ett arbete har dragit igång 

internt och externt med syfte att formulera en ny Besöksplan.  

Föreningslivet i Storfors spelar också en viktig roll för att stimulera det lokala näringslivet och 

ses som en naturlig part i arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat. Genom 

arrangemang som sträcker sig över en eller flera dagar skapas kommersiella gästnätter och 

en ökad konsumtion.  

Förutom infrastrukturella förbättringar, öppen dialog mellan kommun och näringsliv, 

främjande insatser som gynnar olika aktörer så handlar det väldigt mycket om attityd. Det 

gäller att vi tjänstemän och politiker inom Storfors kommun får mer kunskap hur det är att 

driva företag och att vi förstår vikten i att ha ett lokalt näringsliv som trivs i kommunen. 

http://www.storfors.se/
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Tillika handlar det om att lokala företagare har förståelse för kommunens roll gällande 

politiska prioriteringar, handläggningstider, lagar och förordningar som en kommun är ålagd 

att följa. Den dag vi förstår varandra, pratar positivt om vår kommun, är goda ambassadörer, 

rekommenderar eller samverkar med en konkurrent istället för att vara kritiska mot 

vederbörande så har vi kommit långt. Storfors kommun kommer då automatiskt att få ett 

bättre näringslivsklimat och samspelet mellan kommun och näringsliv förstärks.   

Om vi skall göra skillnad krävs det att vi internt och externt jobbar mot samma mål. 

Samverkan, inställning och attityd är några av ledorden i denna process.  

I det styrkort som politiken har antagit anges flertalet politiska mål som påverkar resan till 

ett bättre näringslivsklimat. I perspektivet Tillväxt & Lärande är de politiska målen följande; 

Förbättrat näringslivsklimat, Fler företag utvecklas och växer, Fler i arbete och utbildning och 

Utveckla infrastrukturen för tillväxt och regionförstoring.  

 

Målsättning  
Kommunen och det lokala näringslivet har en öppen dialog och ömsesidigt förståelse för 

varandra och där vi i samverkan jobbar för Storfors bästa.  

Storfors kommun skall fram till 2020 arbete efter uppsatta mål som skall gynna tillväxten i 

kommunen och där både hårda och mjuka värden skall tas i anspråk. Handlingsprogrammets 

aktivitetslista skall årligen revideras i samverkan med det lokala näringslivet och antas i 

kommunstyrelsen. Gällande Svenskt Näringslivs rankinglista är målet att vara topp 50 hösten 

2020. Under de närmaste åren är målet att löpande förbättra sin position på rankinglistan 

och att kommun och näringsliv konkret kan känna av ett förbättrat näringslivsklimat.  
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Besluts- och genomförandeprocess 
- Förslag till nya aktiviteter skall presenteras löpande genom olika forum och kanaliseras 

genom Företagsrådet.  

- Föreslagna aktiviteter skall tas med i de kommunala budgetberedningar som äger rum under 

månaderna juni-november.  

- Uppföljning skall äga rum löpande men formellt presenteras under näringslivsdagen oktober 

månad. 

- Reviderad aktivitetsplan skall årligen antas i kommunstyrelsen, november månad.  

- Reviderad aktivitetsplan skall årligen antas i kommunfullmäktige, december månad.  

Företagsklimat  
Storfors kommun har genom Svenskt Näringsliv haft varierande placeringar i ranking, 132-

262 plats och där topplaceringen var under 2013. För att mäta och skapa en rättvis statistik 

är det viktigt att vi kommer upp i en betydligt högre svarsfrekvens. I dagsläget är det mer än 

hälften av våra lokala företag som inte svarar på enkäten som Svenskt Näringsliv skickar ut.  

Gällande Svenskt Näringslivs undersökning genomförs denna av analysföretaget Demoskop, 

under perioden januari-april månad. Rankingen presenteras årligen under mitten av 

september månad.  

Totalranking 

  
    År:             2016   2015  2014   2013   2012    2011    2010    2009    2008 

    Placering:   208    242    136   132    262     196     147     135     169 

 

 
       

Statistik och mätbara mål 
Privata företag i Storfors kommun sysselsätter cirka 810 personer och genererar cirka 90 miljoner i 

skatteintäkter (källa Svenskt Näringsliv, enkät 2016)  

Följande statistik skall årligen mätas och anges. 

- Svenskt näringslivs rankinglista  

- Antal nya företagsetableringar  

- Antal arbetslösa  

Statistiken skall analyseras i samråd med det lokala Företagsrådet, Storforsföretag i samverkan, 

kommunledningen och inom olika politiska forum. En sammanställning skall göras och presenteras i 

årligt framtagen rapport.  
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Aktivitetsplan 2016-2020 
Vi har valt att dela upp aktiviteter under de rubriker som Svenskt Näringsliv tagit fram från de 

enkätfrågor som ställs till näringslivet. Vid varje aktivitet sätts ett årtal för genomförande eller ett 

årtal – som visar att det tillsvidare fortsätter innan annat beslutas. 

Konkurrens från kommunverksamheter  

1. Politiken är öppen för dialog kring vilka verksamheter som skulle kunna läggas ut på 

entreprenad. (2017-)  

 

Medias attityder  

1. Från kommunledningen stimulera våra företag att skriva egna pressmeddelande och bjuda in 

media till träff för att berätta om en nyhet. I viss mån vara behjälplig i pressbearbetning. 

(2017-)  

2. Från Storfors kommun förse regional och nationell media med material som handlar om 

tillväxt och näringslivsutveckling. (2017-)  

 

Skolans attityder  

1. Inför klass 8 och 9 informera (5 företag på våren och 5 företag på hösten) 1 H om hur det är 

att vara egen företagare. Klassen skall ha förberett sig med frågor och efter träffen ha dialog 

med varandra. (2017-) 

2. Avsätta medel till Ung Företagsamhet i syfte att stimulera ungt entreprenörskap. (2017-

2018)  

3. I samverkan skola och näringsliv stimulera till att fler lokala företagare ställer sig positiva till 

att ta emot PRAO-elever under högstadiet.  (2017-) 

 

Kommunpolitikers attityder  

1. Bjuda in representant från Svenskt Näringsliv som inför kommunfullmäktige föreläser om 

vikten av att gott lokalt företagsklimat. (2017)  

2. Vid varje politiskt möte, kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU), genomföra ett 

företagsbesök där förutom politiska representanter även kommunchef och 

näringslivsutvecklare deltar. (2017-)  

3. Ordna en lokal studiebesöksresa i näringslivets tecken där samtliga förtroendevalda i 

kommunfullmäktige deltar.(2018)  

4. Kommunfullmäktige bjuder under året in företagare till fullmäktigesammansträde för att 

informera och berätta om sin verksamhet. (2017-) 

 

Tjänstemännens attityder  

1. Genomföra internutbildning kring attityder, service och förståelse till företagande och 

poängtera vikten i att avtal följs kring inköp och upphandling. (2017)  
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2. Skapa en vi-känsla bland alla anställda inom Storfors kommun, avser både boende på orten 

och inpendlare.(2016-)  

 

Företagens egna initiativ  

1. Nyföretagarcentrum skall i samverkan med kommunen genomföra en mingelkväll (2016) 

2. De företag som får Svenskt Näringslivs enkät skall i högre grad svara på denna. Idag är 

svarsfrekvensen endast 40 %. Målet är att vi årligen ökar svarsfrekvensen med 10 %.  (2017-) 

3. Lyfta frågan gällande generationsskifte med målsättningen att behålla en etablerad 

näringsverksamhet på orten. (2017-) 

4. Stimulera varandra till samverkan och att delta när Storfors kommun bjuder in till träff för att 

diskutera näringslivsutveckling.(2017-)  

5. Som företagare vara öppen till att klasser gör studiebesök och öppen till att ta emot 

skolpraktikanter och praoelever.(2017-) 

 

Service till företagen  

1. Fortsätta driva lokalt Företagsråd. Sammankallande kommunen näringslivsutvecklare.(2017-) 

2. Genomföra vägförbättringar vid infarter till olika industriområden. (2016)  

3. Via Näringslivsutvecklaren årligen skicka ut minst sex nyhetsbrev till det lokala näringslivet. 

(2017)  

4. Via kommunens sociala media sprida allt fler positiva nyheter som har koppling till 

näringsliv.(2017-) 

5. Samordna en gemensam resa till östra Värmlands näringslivsdag. (2017)  

6. I samverkan med turismnäringen och föreningslivet processa fram en ny besöksplan som 

skall antas i kommunfullmäktige. (2017)  

7. Stimulera befintligt näringsliv att söka investeringsstöd eller andra företagsstöd som 

tillexempel innovationscheckar– i vissa fall ge konkret stöd i ansökningsprocesser.(2017-) 

8. Kommunledningen i samverkan med näringslivet m.fl. fortsätta arrangera Centrumfesten där 

företag och föreningar kan visa upp sig för boende och besökare i Storfors. (2016-) 

9. Storfors kommun ska initiera en fördjupad samverkan med Karlstad Universitet i syfte att 

koppla samman universitetet och lokala näringsidkare. (2018-) 

 

Allmänhetens attityder  

1. Via tidningen I freske lufta utöka utrymmet där vi informerar allmänheten om att handla mer 

lokalt, nyttja lokala tjänster och att vi löpande presenterar goda förebilder inom det lokala 

näringslivet. (2016-)   

2. Tjänstemän och politiker sprider det goda arbete som nu påbörjats att Storfors kommun i 

samverkan med det lokala näringslivet arbetar strategiskt för att skapa ett bättre 

näringslivsklimat.(2016-)  

3. Komplettera företagsregistret med vilka tjänster och produkter som Storforsföretagen 

tillhandahåller. Visa allmänheten vilket utbud som finns på hemmaplan. (2017)  
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Tillämpning av lagar och regler 

1. Inventera alla kommunens avtal för att få en överblick gällande vem som ansvarar för vad. 

Avtalsinventeringen skall vara tillgänglig på www.storfors.se (2016) 

2. Förbättrad dokumentation kring när inköp och upphandling har ägt rum. (2016-) 

3. Införa lagkravet med elektroniska personalliggare. (2017-) 

4. Upprätta nya och utgående avtal  

 

Tele- och IT-nät 

1. Genom kommunens bredbandssamordnare (samverkan med och finansierad av Storfors, 

Kristinehamn och Filipstads kommuner) stimulera fler näringsidkare/hushåll att ansluta sig 

till fiber. Föra dialog med IP Only gällande att påskynda framdragning av fiber. (2017) 

 

Dialog med kommunledningen  

1. Hela ledningsgruppen och samtliga enhetschefer skall ha god kännedom om att det finns en 

prioriterad plan för att stärka kommunens näringslivsklimat och att planen efterlevs. (2017-) 

2. Kommunchef och Kommunstyrelsen ordförande skall årligen, på egen hand eller 

tillsammans, genomföra fler studiebesök bland lokala företag. (2017-)  

3. I samverkan kommunchef och näringslivschef bjuda in till åtta lunchträffar per år och där 

varje träff har ett tema inkluderad en föredragning, 20 min. (2017-2020)  

4. Kommunledningen skall årligen bjuda in till en näringslivsdag/kväll. En kväll där politiker, 

tjänstemän, näringsliv och föreningsliv träffas och summerar det gångna året. Träffen skall 

äga rum i september/oktober. (2016-) 

5. Kommunledningen skall, 2 ggr årligen, bjuda in näringslivet till informella möten kombinerad 

med någon aktivitet och där syftet är att diskutera nuläge, utveckling och allmänt skapa goda 

relationer. (2017-) 

 

Kommunens information  

1. Bjuda in näringslivet till utbildning inom området LOU & Inköp. Informera näringslivet kring 

vilka avtal som finns, vad som är på utgång, kommande upphandlingar och inköp m.m. 

(2017)  

2. Sätta upp informationstavla på längs RV 26 som marknadsför att det finns tillgänglig 

industrimark för etablering.(2018) 

3. Samordna uppsättning av informationstavla på norra industriområdet.(2017)  

 

Vägnät, tåg och flyg 

1. Påbörja processen kring att anlägga ett nytt resecenter med inkluderad pendel och 

cykelparkering. (2016-) 

2. Föra dialog med Trafikverket gällande att förlänga perrongen.(2017)  

3. Föra dialog med Trafikverket att delvis renovera stationshuset och dess lagerbyggnad.(2016-

2017)  

http://www.storfors.se/
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4. Diskutera och invitera behovet som näringslivet har till närliggande flygplatser 

 

Upphandling  

1. Påbörja samverkan med Karlskoga kommun gällande upphandling & inköp. (2017-)  

2. Tydligt informera på www.storfors.se gällande kommande större inköp och 

upphandlingar.(2017-)  

3. I den mån det är möjligt handla varor och tjänster lokalt. Regelverket kring LOU och Inköp 

måste dock följas.(2016-) 

 

Tillgång till relevant kompetens 

1. Undersöka möjligheten till att förbättra/utöka kollektivtrafiken mellan Karlskoga, Storfors 

och Kristinehamn – ökande möjligheter för mer arbetskraftsinpendling. 

2. Fördjupande diskussioner med Arbetsförmedlingen gällande hur vi kan bemöta det 

kompetensbehov som företagen efterfrågar. Utarbeta en förteckning över tillgängliga 

kompetenser som även inkluderar nyanlända. Att förmå Arbetsförmedlingen att utse en 

person som har företagsansvar i Storfors. (2016-) 

 

Övrigt  

1. Stimulera fler nysvenskar till att start eget företag – utbildning är under planering (2017)  

2. Löpande attrahera till nyetableringar. Från kommunledning vara öppen och tillgänglig att ta 

emot intressenter som vill presentera en idé kring etablering. Även från kommunledning 

aktivt uppvakta aktörer och påvisa möjligheten till etablering i Storfors. (2016-) 

3. Inleda en dialog med båtklubbar och kanalföreningen hur vi i samverkan kommunen, 

näringslivet och föreningslivet kan förbättra och säkerställa infrastrukturen kring 

Bergslagskanalen. (2017) 

4. Från kommunens sida fortsätta den yttre skötsel som har ägt rum under 2016 i syfte att visa 

upp en attraktiv plats för etablering.(2016-)  

5. I samverkan kommun, näringsliv och föreningsliv hitta en gemensam nämnare som skulle 

kunna bli Storfors profilbärare. (2017-2018) 

 

Övergripande områden som löpande skall förbättras för att skapa ett 

bättre näringslivsklimat (mätbar statistik från Svenskt Näringslivs årliga 

enkätundersökning)  

1. Kommunens (politiker och tjänstemäns) attityder till företagande skall senast 2020 få betyget 

4,2 (3,4 2016)  

2. Det sammanfattande omdömet kring Storfors företagsklimat skall löpande förbättras och 

senast 2020 få betyget 3,9 (3,2 2016) 

http://www.storfors.se/
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3. Näringslivet skall löpande få mer kunskap och information om hur kommunen arbetar för att 

förbättra sitt företagsklimat. Målet är att senast 2020 skall 50 % (11 % 2016) i hög 

utsträckning känna till kommunen arbete och 50 % till viss del.  

4. Rutiner, regler, insyn och kunskap kring kommunens upphandlingar och inköp skall förbättras 

och senast 2020 skall betyget vara 3,6 (2,6 2016) 

5. Tjänstemän och politiker skall få en bättre förståelse kring lokalt företagande.  (Nå upp till 

riksgenomsnittet 2020)  

6. Stärka dialogen mellan kommunen och det lokala näringslivet. (Bättre än riksgenomsnittet 

2020)  

7. Undersöka vilka kontakter som företagen efterfrågar. 

8. Bli effektivare på att svara våra företagare när kontakt tas och då bidra till en snabbare 

handläggning. (Nå upp till riksgenomsnittet 2020) 

9. Fler företagsbesök. (Klart bättre än riksgenomsnittet 2020) 

10. Informera företagen om vikten i att svara på Svenskt Näringslivs årliga enkät så att Storfors 

kommun tydligare kan se vilka förbättringsbehov som finns. 





  

  

Henric Ernstson Konsult 

Rathsman Arkitektkontor AB 
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1  Inledning 

Storfors kommun har beslutat att komplettera gällande översiktsplan med ett tillägg i form av 
en LIS-plan, ett tema för landsbygdsutveckling i strandnära område. I den gällande 

översiktsplanen från 2013 finns en vision om hur och var framtida exploatering bör ske samt 
kriterier för detta. Utredningen har haft som syfte att sammanställa och detaljstudera 

utpekade områden för att klargöra om de klarar kommunens kriterier och i så fall föreslå dem 

som LIS-områden. Ett utpekat LIS-område innebär ett särskilt skäl till lättnader i strandskyddet.  

2  Läsanvisning 

Planen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Storfors kommun och presenteras i 
denna rapport, bakgrundsdata och andra bestämmelser som gäller för kommunen finns i 

översiktsplanen. LIS-planen presenteras tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning som 

ligger sist i detta dokument. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver processen samt 

konsekvenserna på en strategisk nivå och inte på objektsnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektorganisation 

LIS-planen är framtagen av Per Rathsman, Rathsman Arkitektkontor AB och Henric Ernstson, 

Henric Ernstson Konsult.   

Styrgrupp Hans Jildesten, Mats Öhman, Kenneth Sandén, Tommy Svärd 
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3  Bakgrund 

Enligt miljöbalken ska en översiktsplan, eller 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, ge 

vägledning vid bedömningen av om en plats 

ligger inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Då 
Storfors kommun har relativt små tätorter 

av landsbygdskaraktär gäller 

bestämmelserna för LIS-områden i regel 

utan någon begränsning utöver de 
grundläggande kraven även för tätorterna. 

Ett lämpligt LIS-område ska enligt 7 kap. 18 

§ MB (endast aspekter relevanta för 

Storfors kommun redovisas): 

• vara lämpligt, långsiktigt och ha en 

positiv påverkan för utvecklingen av 
landsbygden,  

• vara av ett sådant slag och en så 
begränsad omfattning eller 

påverkan att strandskyddets syften 

fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

• endast en liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften, 
samt vara av allmänt ekonomiskt 

intresse. 

I den gällande översiktsplanen från 2013 

finns också en vision om hur och var 
framtida exploatering kan komma att ske 

och kriterier för dessa. Då det gäller 

Landsbygdsområden (LIS-områden) och 

förslag till dessa säger översiktsplanen 
följande: 

I tillägget till översiktsplanen för LIS-
områden i Storfors kommun ska:  

- LIS-områdena sammantaget inte omfatta 
mer än en begränsad del av de 
strandområden som omfattas av 
strandskydd,  

- planeras för god allemansrättslig tillgång 
till strandområden och goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 

 - de långsiktiga effekterna redovisas för 
respektive område för att säkerställa att 
strandskyddets syfte långsiktigt tillgodoses 

 - utredas vilka mark- och vattenområden 
som ska undantas, exempelvis 
oexploaterade sjöar, områden med höga 
natur- och friluftsvärden samt 
vindbruksområden,  

- utredas vilken markanvändning, 
exploateringsgrad och vilka typer av 
bebyggelse som är lämplig inom respektive 
LIS-område,  

- områdenas möjligheter att långsiktigt 
främja och upprätthålla sysselsättningen 
samt offentlig och kommersiell service 
iakttas,  

- hänsyn tas till områdenas 
kommunikationer, teknisk försörjning och 
attraktivitet, samt  

- vattennära lägen i anslutning till Storfors 
tätort, Lungsund och Kyrksten inventeras 
med syfte att identifiera attraktiva 
områden för utveckling av 
bostadsbebyggelse.  

4  Uppdraget 
Uppdraget har varit att utifrån 
översiktsplanens viljeinriktning och 

intention ta fram lämpliga områden för 

landsbygdsutveckling för en fortsatt hållbar 
utveckling för kommunen så väl ekonomiskt 

som socialt och ekologiskt. LIS-planen skall 

vara ett tillägg till den befintliga 

översiktsplanen och bygga på den 
övergripande strategiska visionen för 

bebyggelse som finns i översiktsplan 2013.  
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5  Metod och urval 

I den översiktsplan som finns framtagen, 
översiktsplan 2013 finns en strategisk 

vision för bebyggelse. ”För bebyggelsens 
utveckling föreslår planförslaget fyra 

primära utvecklingsområden som bygger på 

de styrkor och utvecklingsmöjligheter som 

redan finns i kommunen. Genom att 
använda befintliga kommunikationer och 

teknisk försörjning samt stärka underlag 

för service och verksamheter utnyttjas 

befintliga resurser, något som även bidrar 
till en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling.” I översiktsplanen finna 

även utvecklingsområden utpekade, dessa 

bedömdes ha goda förutsättningar för 
attraktivt boende.  

Med utgångspunkt från den övergripande 

visionen för bebyggelse samt de utpekade 

områdena har utvecklingsområden i 
strandnära läge utretts, ytterligare 

områden har även kommit fram genom 

samråd. Fältbesök och en översiktlig 

bedömning har skett av alla områden och 
detta har mynnat ut i ett antal områden 

som ligger i linje med kommunens 

intentioner.  



 

Översiktskarta från översiktsplan 2013. Kartan visar de övergripande strategiska visionerna och bebyggelsestråken.  

 

 

 



5.1  Underlag för 
bedömning 

De områden som bedömts rimliga utifrån 

kommunens viljeriktning har besökts i fält 
samt jämförts med befintlig kunskap om 

miljö och kulturmiljövärden, kända 

naturvärden som har exkluderats från 

exploatering är  

• Våtmarker  

• Nyckelbiotoper, naturvärden och 
naturvårdsavtal 

• Känsliga artfynd 

Även områden med översvämningsrisk har 
exkluderats. Områden med jordbruksmark 

har inte exkluderats utan har i den aktuella 

planen bibehållits då det kan skapa 

förutsättningar för en markägare att leva 
av sitt jordbruk eller upprätthålla öppna 

marker istället för igenväxande åkermark 

samt att detta underlag endast utgör ett 

eventuellt särskilt skäl för att tillåta dispens 
från strandskyddet.  

6  Tillväxt och målbild 

Tillväxt och målbild från översiktsplan utgår 
från översiktsplan tagen 2013. 



7  Planförslag 

 

Karta över de föreslagna LIS-områdena, numreringen av LIS-områdena följer de nummer som de fått i början, där av 

att några nummer saknas då dessa områden inte har ansetts lämpliga som LIS-områden.  
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8  Områdesbeskrivning 

Under detta kapitel beskrivs varje delområde var för sig med en kort presentation och 
sammanfattning av motiv och påverkan.  

8.1  Delområde 1 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 
markerad.  

8.1.1 Förutsättningar 

8.1.1.1 Allmänt 

Området består av ett skogsområde som 

ligger i anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse. Området ligger i en 

brant sluttning mot väster. Skogsområdet 

består främst av barrskog med inslag av 

löv, de delar som markeras som 
nyckelbiotop har inslag av rikligt med lågor 

av asp och ligger utmed strandbrinken norr 

om det föreslagna utbyggnadsområdet.  

8.1.1.2 Tänkt användning 

Bostäder 

8.1.1.3 Befintliga planer 

Området gränsar till befintligt tätbebyggt 

område. 

8.1.1.4 Naturvärden 

Höga naturvärden finns i form av 
nyckelbiotoper utmed stranden norr om det 

föreslagna området.  

8.1.1.5 Kulturmiljövärden 

Inga kända 



Version Samrådshandling datum 2017-01-30 

             Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7385_kartor:LIS-omra ̊den_samra ̊dshandling.docx / utskriven: 2017-01-23 11 (37) 

8.1.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 

tillgängligt. 

8.1.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms Hållsjön ha god 
ekologisk status samt god ytvattenkemisk 

status.  

8.1.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger i en brant sluttning och 

utanför översvämningsrisken. 

8.1.1.9 Vatten och avlopp 

I anslutande område finns kommunalt 
vatten och avlopp.  

8.1.2 Analys 

8.1.2.1 Landsbygdsutveckling 

Området skulle utgöra en utbyggnad av det 

befintliga bostadsområdet och bedöms 
stärka underlaget för service, 

kommunikation och skola i området.  

8.1.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.1 .2 .2 .1  djur och växtl iv  

En utvidgning av bostadsområdet norr ut 

skulle kunna medföra att fler människor 
finns i området och på så sätt påverkas 

nyckelbiotoperna norr om tilltänkt 

exploatering, men påverka av djur och 

växtlivet bedöms dock bara påverkas lokalt.  

8 .1 .2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.  

 

Foto från västra sidan av stranden, befintlig bebyggelse syns titta fram i skogen i högra delen av kortet.  
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8.2  Delområde 2 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 
markerad.  

8.2.1 Förutsättningar 

8.2.1.1 Allmänt 

Området är en förlängning av befintlig 
bebyggelse utmed Öjevetterns östra strand 

som sträcker sig från Tranbäcken och 

söder ut. I dagsläget slutar bebyggelsen i 
jämnhöjd med Tranmyren. Området består 

främst av igenväxningsmark samt skog 

med stort lövinslag. I områdets södra delar 

finns inslag av våta betesmarker på de 
låglänta ängarna som ligger i träda. I norr 

gränsar område mot sumpskog med höga 

naturvärden.  

8.2.1.2 Tänkt användning 

Bostäder, Turism, Fritidshus 

8.2.1.3 Befintliga planer 

Området gränsar till befintligt bebyggt 

område. 

8.2.1.4 Naturvärden 

Området gränsar i norr mot höga 
naturvärden i form av sumpskog. I 

områdets södra delar finns mark som tidvis 
är översilat med vatten och kan hysa större 

naturvärden, åkermarken i denna del ligger 

i träda. I området finns större 

sammanhängande vassvikar som bör 
bevaras orörda.  

8.2.1.5 Kulturmiljövärden 

I området finns ett bevakningsobjekt, dvs. 

ett objekt som måste utredas vidare, ett 
röse som bedöms vara från bronsåldern.  
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8.2.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 

tillgängligt. 

8.2.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms Öjevetterns ekologiska 
status till otillfredställande, det har dock 

blivit bättre och bedömningen är att 2021 
skall sjön klara kraven för god ekologisk 

status. Problematik föreligger med 

övergödning.  

8.2.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inom översvämningsrisk. 

8.2.1.9 Vatten och avlopp 

 

8.2.2 Analys 

8.2.2.1 Landsbygdsutveckling 

Området skulle utgöra en utbyggnad av en 

befintligt exploaterad sjöstrand och skulle 
kunna bidra till stärkt kommunal service 

och bättre underlag för den kommunikation 

som finns i närheten utmed riksväg 26.  

8.2.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.2.2.2 .1  djur och växtl iv  

En liten exploatering av området bedöms 
påverka djur och växtlivet minimalt. Höga 

krav måste ställas på avloppsrening då 

Öjevettern sedan tidigare har problem med 

övergödning.  

8 .2 .2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt. 

 

  

Foto från områdets södra delar som tidvis är våta och 

utsatta för översvämningsrisk. I området finns även 
rikligt med buskvegetation. 

Foto över del av områdets strandremsa. 
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8.3  Delområde 3 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 
markerad.  

8.3.1 Förutsättningar 

8.3.1.1 Allmänt 

Området ligger utmed östra stranden av 
Östersjön och Mögsjön. Området utgörs av 

skogsmark samt åker. Lövinslaget i 

området är stort. I området finns befintlig 

bebyggelse, både sommarstugor och 
permanentboende. Sundet mellan Mögsjön 

och Östersjön har lämnats fritt från 

ytterligare exploatering. Båda delområdena 

gränsar i väster till ett mycket fint 
lövskogsområde med grov gammal asp. 

8.3.1.2 Tänkt användning 

Fritidshus 

8.3.1.3 Befintliga planer 

Inga  

8.3.1.4 Naturvärden 

Området gränsar i väster mot ett mycket 
fint lövskogsområde mot höga naturvärden 

knutna till grov asp. I hela delområdet är 
inslaget av löv stort, i norr finns det inslag 

av våtare områden utmed östersjön.  

8.3.1.5 Kulturmiljövärden 

Inom området finns flera kulturlämningar, 
främst knutet till torpbebyggelse från nyare 

tid. Flera lämningar är oklara.  

8.3.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 
tillgängligt. 

8.3.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms Östersjöns ekologiska 

status god liksom dess kemiska status, men 
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det finnas problem med övergödning i sjön 

samt med miljögifter. Mögsjön bedöms ha 

måttlig ekologisk status, 
övergödningsproblematiken saknas i 

Mögsjön. Mögsjön utgör vattentäkt för 

Storfors tätort.  

8.3.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inte inom något rapporterat 
riskområde.  

8.3.1.9 Vatten och avlopp 

Inget kommunalt vatten och avlopp finns i 
området. 

8.3.2 Analys 

8.3.2.1 Landsbygdsutveckling 

I området saknas kommunalt VA, området 
ligger mellan samhällena Storfors och 

Nykroppa och utgör en naturlig förlängning 

på fritidsbebyggelse utmed vattenvägen 

ned till Storfors, dock går det inte att ta sig 
förbi Storfors vidare ut i kanalsystemet 

söder ut. Mögsjön utgör kommunal 

dricksvattentäkt och är extra känslig för 

eventuella utsläpp.  

8.3.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.3.2.2 .1  -djur och växtl iv  

En exploatering av området bedöms inte 

påverka djur och växtlivets förutsättningar 

mer än lokalt. Vid en exploatering bör 

naturvärden knutna till den rika 
lövvegetationen i området beaktas. En 

exploatering bör innefatta krav på god 

rening då det finns problem med 

övergödning i sjöarna samt att Mögsjön 
utgör råvattentäkt för Storfors.  

8 .3 .2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.  

  

Foto över strandområdet i den norra delen, fotot visar 

hur lövträd har ställts kvar i detta fallet utmed hela 
strandremsan. 

Foto över området som går ned till mögsjöns strand. 
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8.4  Delområde 5 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 
markerad.  

8.4.1 Förutsättningar 

8.4.1.1 Allmänt 

Området ligger mellan väg 126 och 
Ullvettern. Området utgörs av skogsmark 

samt åker och kalhyggen. I områdets 

närhet finns sedan tidigare bebyggelse 

spritt i området. I området finns både 
sommarstugor och permanentboende. Delar 

av området ligger i direkt anslutning av det 

södra området där det finns en fungerande 

vattendriven såg som drivs. Denna miljö 
finns utpekad som kulturlämning. I 

områdets södra delar är det mycket 

lövinslag för att i dess centrala delar 

domineras av barrskog och längst i norr, 
där strandskyddet är utvidgat består 

området av ett stort kalhygge. I norr 

gränsar området mot en våtare sänka samt 

ett större sammanhängande vassbälte. 

8.4.1.2 Tänkt användning 

Fritidshus, bostadsbebyggelse 

8.4.1.3 Befintliga planer 

8.4.1.4 Naturvärden 

I norr gränsar området mot en våtare 
sänka samt ett större sammanhängande 

vassbälte. I söder är det mer inslag av klen 

lövvegetation utmed strandremsan.  

8.4.1.5 Kulturmiljövärden 

8.4.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 

tillgängligt. 

8.4.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms vattnet ha god 
ekologisk status samt god kemisk 

ytvattenstatus. Vissa miljöproblem finns 
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med övergödning och syrefattiga 

förhållanden, punktkällor som jordbruk och 

enskilda avlopp bedöms ha betydande 
påverkan liksom reglerad 

vattenflödesregim.  

8.4.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inte något rapporterat 
riskområde 

8.4.1.9 Vatten och avlopp 

Inget kommunalt VA i området 

8.4.2 Analys 

8.4.2.1 Landsbygdsutveckling 

I området saknas kommunalt VA. Området 
ligger i närheten av väg 126 mellan storfors 

och Karlskoga. I området finns sedan 

tidigare kollektivtrafik på väg 126 samt 

skolskjuts i området. En utbyggnad av antal 
boende skulle öka underlaget för 

kollektivtrafik samt skolskjuts. ? 

8.4.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.4.2.2 .1  -djur och växtl iv  

En exploatering av området bedöms inte 

påverka djur och växtlivets förutsättningar 
vid sjön..  

8 .4.2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.  

 

  

Norra delen av området med en naturlig terrassering 
mellan sjön och lis-område. 

Norr om lis-området finns idag sammanhängande 
vassbälte, i området sågs bland annat brun kärrhök 
flyga. Stranden och marken norr om LIS-området är 
låglänt medan LIS-området utgörs av en höjd med 

naturlig terrassering.  
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Foto från det södra områdets centrala parti, i fotot syns 
produktionsskog med dominerande inslag av tall.  
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8.5  Delområde 6 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 
markerad.  

8.5.1 Förutsättningar 

8.5.1.1 Allmänt 

Området ligger söder om väg 26 till 
Karlskoga. Området utgörs främst av 

skogsmark och är uppdelat i tre 

delområden. I norr finns ett visst inslag av 
löv, mellanområdet består av glesare 

produktionsskog. I mellanområdet finns 

våtare sänkor men inte några större 

våtmarker. Det mellersta delområdet ligger 
avskilt och på en fin lägre klack med fin 

utsikt över sjön, viss exploatering finns 

sedan tidigare. I södra delarna finns ett 

dominerande inslag av lövvegetation samt 
en åker.  

8.5.1.2 Tänkt användning 

Fritidshus, bostadsbebyggelse 

8.5.1.3 Befintliga planer 

8.5.1.4 Naturvärden 

I det mellersta området utgörs stranden 
främst av hård botten medan området i 

norr har inslag av vass. I södra delen finns 

inslag av lövvegetation utmed stranden.  

8.5.1.5 Kulturmiljövärden 

Inga kända kulturmiljövärden noterade. 

8.5.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 

tillgängligt. 

8.5.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms vattnet ha god 
ekologisk status samt god kemisk 

ytvattenstatus. Vissa miljöproblem finns 
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med övergödning och syrefattiga 

förhållanden, punktkällor som jordbruk och 

enskilda avlopp bedöms ha betydande 
påverkan liksom reglerad 

vattenflödesregim.  

8.5.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inte något rapporterat 
riskområde 

8.5.1.9 Vatten och avlopp 

Inget kommunalt VA i området 

8.5.2 Analys 

8.5.2.1 Landsbygdsutveckling 

I området saknas kommunalt VA och ligger 

så till att det inte är långt ut till allmän 
kommunikation.  

8.5.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.5.2.2 .1  -djur och växtl iv  

En exploatering av området bedöms inte 

påverka djur och växtlivets förutsättningar 

vid sjön. 

8 .5 .2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.  

  

Omrdåets norra stranddel i norr finns äldre fritidshus. 
Skogen består av produktionsskog.  

I mångt och mycket består stranden av produktionsskog 
på en naturligt terras.  
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8.6  Delområde 7 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 

markerad.  

8.6.1 Förutsättningar 

8.6.1.1 Allmänt 

Området ligger strategiskt mellan två 
tidigare etablerade planlagda 

fritidshusområden. Området ligger utmed 
Smedtorpssundets östra strandkant. I 

dagsläget består området av två 

delområdena med produktionsskog, 

dominerar gör barr men det norra 
delområdet har inslag ett visst inslag av al 

och sälg.  

8.6.1.2 Tänkt användning 

Fritidshus, bostadsbebyggelse 

8.6.1.3 Befintliga planer 

Inga planer inom området. 

8.6.1.4 Naturvärden 

Inga höga naturvärden noterade 

8.6.1.5 Kulturmiljövärden 

Inga kända kulturmiljövärden noterade 

8.6.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 
tillgängligt, området ligger utmed ett sund.  

8.6.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms vattnet ha god 

ekologisk status samt god kemisk 
ytvattenstatus. Vissa miljöproblem finns 

med övergödning och syrefattiga 

förhållanden, punktkällor som jordbruk och 

enskilda avlopp bedöms ha betydande 
påverkan liksom reglerad 

vattenflödesregim.  
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8.6.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inte inom något rapporterat 
riskområde. 

8.6.1.9 Vatten och avlopp 

Inget kommunalt VA i området 

8.6.2 Analys 

8.6.2.1 Landsbygdsutveckling 

Området ligger i närheten och anslutning 
till två tidigare exploateringar av fritidshus, 

genom en utbyggnad av området ökar 

underlaget för den kommunala servicen.  

8.6.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.6.2.2 .1  -djur och växtl iv  

En exploatering av området bedöms inte 
påverka djur och växtlivets förutsättningar 

vid sjön. 

8 .6 .2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.  

  

Foto över strandområdets mellersta del, där åker går 
över till skog börjar områdets norra delområde.  

Foto från stranden och sundet från delområdets norra 
del. Fotot är taget i dess södra gräns.  
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8.7  Delområde 8 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 

markerad.  

8.7.1 Förutsättningar 

8.7.1.1 Allmänt 

Området ligger strategiskt utmed 126:an till 
Karlskoga. I dagsläget är det främst 

produktionsskog och några hästhagar i 
område med tillhörande bebyggelse. 

Igenom området går en vandringsled.  

8.7.1.2 Tänkt användning 

Bostadsbebyggelse 

8.7.1.3 Befintliga planer 

Inga planer inom området. 

8.7.1.4 Naturvärden 

Inga höga naturvärden noterade 

8.7.1.5 Kulturmiljövärden 

Inga kända kulturmiljövärden noterade 

8.7.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 
tillgängligt, genom området passerar en 

vandringsled. Stranden är inte bruten och i 
området finns två stora grundare vikar som 

bör bevaras tillsammans med en udde mitt i 

området som bör bevaras för det rörliga 

friluftslivet.  

8.7.1.7 Vattendirektivet 

Alkvettern bedöms i VISS ha god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus. 

Alkvettern är inte belastad med 
övergödning men är reglerad och påverkas 

betydande av detta.  
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8.7.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inte inom något rapporterat 
riskområde 

8.7.1.9 Vatten och avlopp 

Inget kommunalt VA i området 

8.7.2 Analys 

8.7.2.1 Landsbygdsutveckling 

Området ligger öster om Kyrksten och i 
direkt närhet av vägen mot Karlskoga. 

Området skulle utgöra en potential för fler 

boende och ett större underlag för skola 

och omsorg i Kyrksten.  

8.7.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.7.2 .2 .1  -djur och växtl iv  

En exploatering av området bedöms inte 

påverka djur och växtlivets förutsättningar 

vid sjön.  

8 .7 .2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.  

 

 

Foto från strandområdet, i delar av området är skogen 
kalavverkad men utmed stranden är den lämnad av 
hänsyn till naturvärden som ofta är knutna till 

strandzoner.  
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8.8  Delområde 10 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 

markerad.  

8.8.1 Förutsättningar 

8.8.1.1 Allmänt 

Området ligger strategiskt utmed 
Alkvettern, nära Kyrksten och med god 

tillgång till en stor kommunikationsväg, väg 
237 till Karlskoga. I dagsläget består 

området av produktionsskog av barr. 

8.8.1.2 Tänkt användning 

Bostäder och skola 

8.8.1.3 Befintliga planer 

Inga planer inom området, nordväst om 
området ligger ett tätbebyggt område.  

8.8.1.4 Naturvärden 

Inga höga naturvärden noterade 

8.8.1.5 Kulturmiljövärden 

Inga kända kulturmiljövärden noterade 

8.8.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 
tillgängligt,  

8.8.1.7 Vattendirektivet 

Alkvettern bedöms i VISS ha god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus. 

Alkvettern är inte belastad med 

övergödning men är reglerad och påverkas 
betydande av detta.  

8.8.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inte inom något rapporterat 
riskområde. 
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8.8.1.9 Vatten och avlopp 

I Kyrksten finns kommunalt VA. 

8.8.2 Analys 

8.8.2.1 Landsbygdsutveckling 

Området ligger söder om Kyrksten skulle 
utgöra en del av samhället. Planer på ny 

bebyggelse i området finns och en 

utbyggnad skulle kunna utgöra en potential 
för fler boende och ett större underlag för 

skola och omsorg i Kyrksten.  

8.8.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.8.2.2 .1  -djur och växtl iv  

En exploatering av området bedöms inte 

påverka djur och växtlivets förutsättningar 

vid sjön. De högre naturvärden som finns i 
närområdet är knutna till stranden och 

lövvegetationen utmed bäckarna norr om 

utpekat område. Vissa naturvärden och 

friluftslivsvärden finns knutna till Storön 
sydöst om utpekat område och bedöms 

inte påverkas.  

8 .8.2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt.  

 

 

Utmed större delen av området går en skogsväg 50-100 

meter från stranden. Skogen består av produktionsskog 
av gran.  
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8.9  Delområde 11 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 
markerad.  

8.9.1 Förutsättningar 

8.9.1.1 Allmänt 

Området sträcker sig från Lungsund utmed 
Öjevetterns västra strand. I området finns 

både produktionsskog och åkermark samt 

igenvuxen åkermark. De igenvuxna 
åkermarkerna hyser lövvegetation och är 

fuktiga. Stora delar av området gränsar 

mot högre partier och bedöms kunna 

utgöra bra läge för olika verksamheter så 
som turism. De södra delarna av området 

är tillgängliga från Furuvik medans de norra 

delarna av området ligger i direkt 

anslutning till Lungsund.  

8.9.1.2 Tänkt användning 

Fritidshus, bostäder, turism 

8.9.1.3 Befintliga planer 

Delvis detaljplanelagt i Lungsund och 

Furuvik.  

8.9.1.4 Naturvärden 

De högre naturvärden som finns är knutna 
till igenväxningsmark, våtare områden och 

befintligt utpekad nyckelbiotop.  

8.9.1.5 Kulturmiljövärden 

En torplämning finns noterad i mossviken, i 
övrigt finns inte några noterade lämningar 

inom området.  

8.9.1.6 Friluftsliv 

Hela området är allemansrättsligt 
tillgängligt.  
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8.9.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms Öjervetterns ekologiska 

status till otillfredsställande, det har dock 
blivit bättre och bedömningen är att 2021 

skall sjön klara kraven för god ekologisk 

status. Problematik föreligger med 

övergödning.  

8.9.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Området ligger inte inom något rapporterat 

riskområde, området hyser dock slänter 
och brantare partier ned mot sjön.  

8.9.1.9 Vatten och avlopp 

Kommunalt VA i Lungsund och Furuvik 

8.9.2 Analys 

8.9.2.1 Landsbygdsutveckling 

Området består av en mosaik av 
möjligheter, det finns potential för 

Lungsund att expandera i norr och i söder 

finns sedan tidigare intresse för 

turistverksamhet. En utbyggnad med fler 
hus i området skulle utgöra ett större 

underlag för kommunal service i området 

och komplettera befintlig bebyggelse både i 

Lungsund och Furuvik.  

8.9.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.9.2.2 .1  -djur och växtl iv  

En exploatering av området bedöms inte 

påverka djur och växtlivets förutsättningar 

vid sjön.  En exploatering bör innebära krav 

på god rening då det finns problem med 
övergödning.  

8 .9 .2 .2 .2  -fr i lufts l iv 

För att bibehålla möjligheter för friluftsliv 

och satsning på turism i området bör inte 
hela strandremsan exploateras.  

  

Foto från områdets södra delar, fotografiet visar 
sydvästra strandkanten av delområdet. Området som 
ligger i förgrunden är en igenvuxen våt mark. 

Foto som visar områdets södra strand och centralt i 
bilden syns en holme som ger god tillgänglighet till det 
rörliga friluftslivet i dag.  

  



Version Samrådshandling datum 2017-01-30 

             Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7385_kartor:LIS-omra ̊den_samra ̊dshandling.docx / utskriven: 2017-01-23 29 (37) 

8.10  Delområde 12 

 

Karta över föreslaget område. I området finns kända naturvärden, kulturmiljövärden samt översvämningsrisk 
markerad.  

 

8.10.1 Förutsättningar 

8.10.1.1 Allmänt 

Området ligger strategiskt till i närheten av 
väg 26 och i anslutning till Nässundet. 

Nässundet utgör vattenvägen från Storfors 

via Öjevettern ut i Ullvettern och vidare. I 
området finns sedan tidigare bebyggelse.  

8.10.1.2 Tänkt användning 

Fritidshus, bostäder  

8.10.1.3 Befintliga planer 

Inte detaljplanelagt. 

8.10.1.4 Naturvärden 

Området gränsar i öster mot sumpskog och 

våtare skogspartier.  

8.10.1.5 Kulturmiljövärden 

I området finns en fornlämning registrerad i 

form av en gammal gårdstomt.  

8.10.1.6 Friluftsliv 

Nässundet utgör vattenvägen Öjevettern 
via Hyttsjön ut till Ullvettern.  

8.10.1.7 Vattendirektivet 

Enligt VISS bedöms vattnet ha god 
ekologisk status samt god kemisk 

ytvattenstatus. Vissa miljöproblem finns 

med övergödning och syrefattiga 
förhållanden, punktkällor som jordbruk och 

enskilda avlopp bedöms ha betydande 

påverkan liksom reglerad 

vattenflödesregim.  
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8.10.1.8 Skred, ras, erosion, 
översvämning 

Risk för översvämning finns i området, 
detta är då struket från exploatering.  

8.10.1.9 Vatten och avlopp 

Inget kommunalt VA  

8.10.2 Analys 

8.10.2.1 Landsbygdsutveckling 

En koncentration av bebyggelse intill den 
befintliga bebyggelsen är av intresse för 

kommunen då det kan skapa bättre 

förutsättningar för den kommunala 
servicen i området.  

8.10.2.2 Påverkan på strandskyddet  

8.10.2.2 .1  Djur och växtl iv  

En exploatering bedöms inte påverka växt 

och djurlivet mer än lokalt.  

8 .10.2 .2 .2  Fri lufts l iv 

I områdets direkta närhet och som en 

förlängning av området finns stora orörda 

områden, vilket bedöms som en 

förutsättning och möjlighet för exploatering 
av området. Området ligger i direkt 

anslutning till vattenvägen under väg 26 

samt järnvägen.  
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Foto över områdets södra delar som idag är öppna. 

 

  



Version Samrådshandling datum 2017-01-30 

             Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7385_kartor:LIS-omra ̊den_samra ̊dshandling.docx / utskriven: 2017-01-23 32 (37) 

9  Miljökonsekvensbeskriv
ning 

MKB-delen i dokumentet kommer att 
kompletteras och skrivas klart efter 
samrådsprocessen. Ett formellt 
avgränsningssamråd hålls med 
länsstyrelsen den 24:e januari och där efter 
kompletteras och 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

9.1  Sammanfattning  

Vid en exploatering kommer 

landskapsbilden att förändras. Exploatering 
är koncentrerad till områden som bedöms 

ha stor tålighet och stora områden lämnas 

opåverkade. 

9.2  Inledning 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är att identifiera, beskriva och ge 

underlag för en samlad bedömning av den 
planerade verksamhetens direkta och 

indirekta miljöeffekter. Processen med 

miljökonsekvensbeskrivningen är integrerad 

med analysprocessen och skriven i direkt 
samband med planförslaget. 

Miljöaspekterna skall ha vägts in i de olika 

ställningstagandena under processen. 

9.3  Avgränsning och 
samråd 

MKB-dokumentet belyser nuvarande 
förhållanden för kommunen och effekten 

och konsekvenser av den föreslagna 

exploateringen. Någon tidshorisont är inte 

satt för projektet.  

Samråd (utvecklas). 

9.3.1  Processen och val av 
områden 

Under hela arbetet har hänsyn tagits till 
miljöfrågorna och konsekvenserna för 

dessa har beaktats i hela processen. Urval 
av områden och kriterierna för urvalet och 

rekommendationer för framtida 

exploateringar har bland annat tagit 

utgångspunkt i miljöfrågorna. Processen 
beskrivs fortsatt med samråd osv.. 

9.3.2 Nollalternativ 

 

 

9.3.3 Alternativ exploatering 

Som alternativ exploatering används en 
exploatering som inte tar hänsyn till de 

uppsatta försiktighetsmålen.  

9.3.4 Föreslagen möjlig 
exploatering 
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9.3.5  Effekter vid olika byggnation 

Tabellen visar påverkan på olika områden beroende på val av utbyggnadsgrad. Tabellen är upplagd så att positiv 
inverkan på intresset är markerat med + , negativ påverkan är markerat med – och om påverkan är beroende av så 
många andra faktorer att en värdering är omöjlig är det den markerad med o. En gradering är också satt så att --- 
är mer negativ påverkan än - -  respektive  -. 
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Påverkar natur    

Påverkar kultur    

Påverkar friluftsliv    

Påverkar vatten    

Påverkar strand    

Påverkar landskap    

Påverkar 
socioekomiska asp. 

   

Påverkar hälsa / 
m.fl.. 

   

 

9.4  Konsekvens 
nollalternativ 

. 

9.5  Konsekvens alternativ 
exploatering 

9.6  Konsekvens 
föreslagen 
exploatering 

 

9.6.1 Kumulativ effekt 

9.6.2 Naturmiljö och biologisk 
mångfald  

9.6.3 Riksintressen 

9.6.4 Friluftsliv och Turism 

9.6.5 Kulturmiljö 

Lokalt kan det förekomma fornlämningar 

och objekt identifierade inom ”Skog och 
historia”. Vid varje enskild exploatering 

måste försiktighetsåtgärder vidtas och 
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enskilda objekt beaktas så att värden inte 

går förlorade.  

9.6.6 Strandskydd 

9.7  Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är styrmedel för att 
komma till rätta med diffusa utsläppskällor 

och regleras i miljöbalkens 5 kap. 
Utgångspunkten för en norm är kunskaper 

om vad människan och naturen tål. Om en 

miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas 

ställs krav på att åtgärdsprogram ska tas 
fram. För närvarande finns 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 

omgivningsbuller, ytvatten, grundvatten 

samt fisk- och musselvatten. Den 
miljökvalitetsnorm som berörs i detta fall är 

buller, projektet medför inte att några 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

9.8  Miljömål 

Riksdagen har antagit mål för 
miljökvaliteten inom 16 områden. Målen 

beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 

som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 

Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till 

att: 

o främja människors hälsa 

o värna den biologiska mångfalden och 
naturmiljön 

o ta till vara kulturmiljön och de 
kulturhistoriska värdena 

o bevara ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga 

o trygga en god hushållning med 
naturresurserna 

En ny målstruktur är under framtagande av 

Naturvårdsverket som är ny samordnande 

myndighet.  

9.8.1 Regionala miljömål  

Länsstyrelserna har en övergripande och 
samordnande roll i miljömålsarbetet som 

regionala miljömyndigheter. 

Länsstyrelserna ansvarar för att 
regionalisera miljömålen till regionen och 

konkretisera miljökvalitetsmål utom 

Levande skogar. Levande skogar har 

Skogsstyrelsen ansvar för.  

9.8.1.1 Lokala miljömål för Storfors 
Kommun. 
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I samband med planen detaljstuderas inte målen utan en tabell redovisar här nedan hur de olika miljömålen påverkas 

av en exploatering och de olika alternativa utbyggnaderna. Graderingen har skett med hjälp av J = positiv 

påverkan, L = negativ påverkan, - = påverkan är oförändrad  

Miljömål Nollalternativ Föreslagen 
exploateringsgrad 

Fri utbyggnad utan 
riktlinjer 

Begränsad klimatpåverkan - J  

Frisk luft - - - 

Bara naturlig försurning - - - 

Giftfri miljö - - - 

Skyddande ozonskikt - - - 

Säker strålmiljö - - - 

Ingen övergödning - - - 

Levande sjöar och 
vattendrag 

- - - 

Grundvatten av god 
kvalitet 

- - - 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

- - - 

Myllrande våtmarker - - - 

Levande skog - - - 

Ett rikt jordbrukslandskap - - - 

Storslagen fjällmiljö - - - 

God bebyggd miljö - J L 

Ett rikt växt- och djurliv - - - 
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9.9  Sammanfattning 
miljömålen 
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10  Referenser: 
Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning: Svensk Standard SS 199000:2014 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till 

SIS199000: Teknisk rapport SIS-TR 1999001:2014 

 

10.1  Referenser internet: 

Artdatabanken, artportalen  http://www.artportalen.se/ 

Artdatabanken, artfakta  http://artfakta.artdatabanken.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – 

översvämningskartor 

 http://www.msb.se 

Lantmäteriet – öppen kartdata  http://www.lantmateriet.se/ 

Lantmäteriet. Geodataportalen   http://www.geodata.se 

Länsstyrelsens kartdatabas  http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/
gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx 

Riksantikvarieämbetet Fornminnesregistret  http://www.fmis.raa.se 

Skogsstyrelsen – nyckelbiotoper och 

naturvärdesobjekt 

 http://www.skogsstyrelsen.se/skogens

parlor 

Vatteninformationssystem Sverige  http://viss.lansstyrelsen.se/ 
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