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Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2009-03-30, § 26
att anta förslaget till översiktsplan för Malung-Sälens kommun.
Beslutet vann laga kraft 2009-11-26.
Antagandet omfattar följande handlingar
-

Beskrivning med rekommendationer, textdel del 1, upprättad i juni 2008 och
kompletterad i februari 2009. Karta med rekommendationsområden för A7 Sälens by
ingår. (denna rapport).
Rekommendationsområden, 2 kartblad i skala 1:100 000, upprättade i juni 2008
(separat).
6 st äldre områdesplaner/fördjupade översiktsplaner som tidigare antagits av
fullmäktige och som fortsätter att gälla i den utsträckning som de motsvaras av
områden på översiktsplanekartan och med de eventuella förändringar och tillägg som
anges i rekommendationerna för respektive område (separata handlingar).

-

(A3) Områdesplan för Skerbackarna från 1983, antagen som fördjupad översiktsplan
1990-12-18.
(B5) Områdesplan för Öjesjön från 1984, antagen som fördjupad översiktsplan 199012-18.
(B11) Områdesplan för Västra Ärnäs från 1985, antagen som fördjupad översiktsplan
1990-12-18,
(A4) Områdesplan för Gusjön-Fiskarheden från 1987, antagen som fördjupad
översiktsplan 1990-12-18.
(A18) Fördjupad översiktsplan för Granfjällsstöten, antagen 1989-08-29.
(A16) Fördjupad översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället, antagen 2002-05-27.
Handling som tillhör översiktsplanen efter antagandet:
-

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2008-10-27
(finns bilagt sist i denna rapport).

Övriga handlingar vilka ej formellt antagits:
-

-

Utlåtandet över inkomna synpunkter under utställelsen 2009-02-19 (separat).
Samrådsredogörelsen 2008-06-04 (separat).
Konsekvensbeskrivning (inkl. MKB), upprättad i juni 2008, redaktionellt
kompletterad i februari 2009 (separat).
Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken, upprättad 2009-03-31. Den
särskilda sammanställningen finns tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningens
avsnitt 9.9, vilket kommunfullmäktige i samband med antagandet anslutit sig till som
underlag för hur uppföljning och övervakning av översiktsplanens genomförande ska
ske betr. betydande miljöpåverkan, bilagda näst sist i denna rapport.Kommande
aktualitetsförklaringar av översiktsplanen utgör tillfällen då avstämningar av uppföljningsåtgärder ska göras.
VA-utredning Sälenfjällen 2008-06-04, inkl. bäddinventering (reviderad version
2008) (separat).
Analys av vägtrafiken till följd av föreslagen utbyggnad i Sälenfjällen, 2007-08-23,
reviderad 2008-06-27 (separat).

I

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

INNEHÅLL
1

Inledning
1.1

Vad är en översiktsplan? ............3

1.2

Kommunens direktiv till översiktsplanearbetet ................................3

1.3
1.4

2

3

Organisation och planarbetets
uppläggning ................................4
Översiktsplanens handlingar.......5

Nutid – Framtid

Bygdens förutsättningar ..............6

2.2

Historisk förankring .....................8

2.3

Framtidsvision.............................9

Hållbar utveckling

10

3.1

Långsiktigt hållbar utveckling ....10

3.2

Plan- och bygglagen samt miljölagstiftning.................................11

3.3

Nationella miljökvalitetsmål.......16

3.4

Regionala och kommunala
miljömål .....................................16
Övriga nationella mål ................22

Allmänna intressen

4.12

Vatten ....................................... 93

4.13

Teknisk försörjning och energi.. 99

4.14

Värdefulla ämnen och material113

4.15

Totalförsvar och fredstida kriser ...
................................................ 117

4.16

Mellankommunala intressen ... 117

5 Turistanläggningar och
deras anspråk

6

2.1

3.5

4

3

6

118

5.1

Turistanläggningarnas generella
anspråk ................................... 118

5.2

Lindvallen-Sälfjällstorget......... 119

5.3

Högfjället-Högfjällscenter........ 121

5.4

Tandådalen-Hundfjället........... 122

5.5

Stöten ..................................... 124

5.6

Kläppen................................... 126

5.7

Näsfjället ................................. 127

5.8

Övriga turistanläggningar........ 128

5.9

Andra aktörer .......................... 129

Miljö och riskfaktorer

132

25

6.1

Transporter av farligt gods...... 132

4.1

Bebyggelse ...............................25

6.2

Buller....................................... 133

4.2

Befolkning .................................27

6.3

Föroreningar i luft och vatten .. 141

4.3

Näringsliv och sysselsättning....30

6.4

Radon m m ............................. 143

4.4

Turism .......................................35

6.5

Övrig strålning......................... 145

4.5

Service, vård m.m .....................37

6.6

Rasrisk.................................... 148

4.6

Kommunikationer ......................42

6.7

Markföroreningar .................... 148

4.7

Friluftsliv och rekreation ............59

6.8

Översvämningsrisk ................. 152

4.8

Skotertrafik och regleringsområden ....................................65

6.9

Försurning och övergödning ... 154

6.10

Räddningstjänst ...................... 155

4.9

Naturmiljö och biologisk mångfald
..................................................68

4.10

Kulturmiljö .................................81

4.11

Areella näringar.........................87

1

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

INNEHÅLL
7 Lokalisering och utformning
av bebyggelse
157
7.1

Planer......................................157

7.2

Bygglov, rivningslov och marklov
163

7.3

Övriga bestämmelser..............164

Bilaga 1

Särskild sammanställning
enligt 6 kap. 16 § miljöbalken

Bilaga 2

Länsstyrelsens granskningsyttrande

7.4
Begreppsdefinitioner inom
Fjällområdet ........................................169
7.5
Lokalisering av
permanentbostäder .............................171

Övriga antagna handlingar
(ej i denna rapport)

7.6
Lokalisering av turistanläggningar
i Sälenfjällen........................................172

- Rekommendationsområden, kartor

7.7

- 6 st äldre fördjupade översiktsplaner
(FÖP) som fortsätter att gälla:
Skerbackarna
Öjesjön
Västra Ärnäs
Gusjön-Fiskarheden
Granfjällsstöten
Tandådalen-Hundfjället

Lokalisering av fritidsbostäder 173

7.8
Lokalisering av industriell
verksamhet .........................................175
7.9
Lokalisering av handel och
service ................................................176
7.10 Bebyggelselokalisering och
utformning ...........................................177
7.11

Stora opåverkade områden ....183

8 ÖVERSIKTSPLANENS
DELOMRÅDEN

186

Övriga handlingar vilka ej formellt
antagits (ej i denna rapport)

8.1
Sammanställning av
utbyggnadsmöjligheter i Sälenfjällen...186
8.2

- Utlåtande

Indelningsgrund ......................187

- Samrådsredogörelse

8.3
Delområden med
rekommendationer ..............................193

- Konsekvensbeskrivning (inkl. MKB)

A
Områden med starka
bebyggelseintressen ...........................193
B

- VA-utredning Sälenfjällen, inkl bäddinventering

Bebyggelseinfluerade områden ..228

C
Områden där större exploateringar,
dock ej bebyggelse, kan komma till stånd.
....................................................244
D

- Analys av vägtrafiken till följd av
föreslagen utbyggnad i Sälenfjällen

Randområden .............................248

E
Områden där skydds- och
bevarandeintressen prioriteras............252
F

Övriga områden ..........................286

Underlag

287

2

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

1

Kap. 1 Inledning

INLEDNING

1.1 Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen utgör kommunens nuvarande bedömning av hur mark och
vattenområden i stora drag kommer att användas och hur bebyggelsen utvecklas
under de närmsta 10-15 åren efter antagandet. Enligt plan- och bygglagen (PBL)
ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.
Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner; en vision för kommunens
framtida utveckling, vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut
om mark- och vattenanvändningen samt är en dialog mellan kommunen och
staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende.
Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och den är således inte
absolut styrande när projekt eller planer ska genomföras. Det är först vid
prövningen av detaljplaner/områdesbestämmelser eller marklov/bygglov eller
andra beslut enligt t ex miljöbalken, väglagen som enskilda intressen vägs mot
allmänna intressen.
Planen är en viktig grund för både större samhällsinvesteringar och för
bevarande och utveckling av värdefulla tillgångar t ex natur- och kulturmiljöer.
Översiktsplanen utgör även ett övergripande program för efterföljande
planering enligt plan- och bygglagen som exempelvis fördjupningar av översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Tidigare översiktsplan för Malungs kommun
Kommunens första översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 1990-12-18.
Den vann laga kraft 1993-02-11. Till 1990 års plan har hört ett antal fördjupade
översiktsplaner, se avsnitt 7.1.
Överklagan av kommunfullmäktiges beslut om antagande av översiktsplan
kan endast ske enligt kommunallagens bestämmelser, vilket innebär att överklaganden i huvudsak endast får grundas på brister i den formella hanteringen.

Malung-Sälen – nytt kommunnamn
Ett nytt kommunnamn, Malung-Sälens kommun, har trätt ikraft vid årsskiftet
2007/2008.

1.2

Kommunens direktiv till översiktsplanearbetet

En översiktsplan är ett omfattande dokument, som spänner över ett mycket
brett fält av intresseområden. Att lägga lika stor vikt vid alla aspekter är praktiskt och politiskt omöjligt. Kommunledningen har därför angivit inriktning på
översiktsplanen, genom att peka ut vissa frågor som särskilt viktiga. De övergripande direktiven för översiktsplanearbetet är:
att skapa en god livsmiljö för kommunens innevånare. Det innebär en god
boende- och rekreationsmiljö samt goda möjligheter till näringslivsutveckling, utbildnings- och arbetstillfällen i hela kommunen.
att skapa förutsättningar för en förstärkning och vidareutveckling av turistnäringen. Detta gäller främst i fjällområdet, men även i övriga delar av
kommunen.
att utveckla kommunikationerna och infrastrukturen. Detta gäller främst det
allmänna vägnätet, men även järnväg, flyg och bussförbindelser samt IT.

3

Av översiktsplanen ska
följande framgå enligt
plan-och bygglagen
(PBL):
 grunddragen i fråga
om avsedd användning
av mark- och vattenområden
 kommunens syn på hur
den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras
 hur kommunen avser
att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer
 planens innebörd och
konsekvenser ska
kunna utläsas utan
svårighet
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att planera för en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

1.3 Organisation och planarbetets
uppläggning
För arbetet med översyn av översiktsplanen har en särskild ledningsgrupp
med representanter från kommunstyrelsens och byggnadsnämndens presidier
utsetts.
Stadsarkitektkontoret har ansvarat för framtagande av översiktsplanen.
Berörda förvaltningar och tjänstemän har deltagit i arbetet med stadsarkitekten
som projektansvarig. SWECO FFNS har medverkat som konsult i planarbetet.
Underhand har kontakter tagits med berörda enheter på länsstyrelsen och
vissa andra myndigheter och större intressenter.

Orrliden, vy mot Västra Kalven

4

Kap. 1 Inledning

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

1.4 Översiktsplanens handlingar
Översiktsplanen finns både som ett digitalt dokument (på CD-skiva och på
kommunens hemsida) samt som pappersutgåva i en begränsad upplaga.
Översiktsplanen beskriver utgångspunkter och riktlinjer så som mål, allmänna intressen och miljöaspekter samt redovisar turistanläggningarnas anspråk
(kapitel 1-6). Utifrån dessa utgångspunkter görs ställningstagande i dels generella rekommendationer för lokalisering av bebyggelse, dels rekommendationer
för geografiskt avgränsade områden (kapitel 7-8). Konsekvenserna av översiktsplanen redovisas i ett separat textdokument (kapitel 9-12).

Översiktsplanen - Utgångspunkter och rekommendationer
Utgångspunkter och allmänna riktlinjer:
1 Inledning redovisar vad en översiktsplan är, dess syfte och de
kommunala målsättningarna för översiktsplanearbetet
2 Nutid – Framtid redovisar kommunens regionala förutsättningar och
dess historia samt de viktigaste utvecklingsfrågorna för kommunen.
3 Hållbar utveckling, som redovisar grunderna för en långsiktigt hållbar
utveckling samt nationella, regionala och kommunala miljömål.
4 Allmänna intressen redovisar nulägesbeskrivning av kommunens
bebyggelse, befolkning, näringsliv och turism samt allmänna intressen
med tillhörande riktlinjer som ska beaktas vid beslut som rör mark- och
vattenanvändning.
5 Turistanläggningar och deras anspråk redovisar markanspråk från
turistanläggningarna inom Sälenfjällen samt från övriga turistanläggningar och andra aktörer inom Sälenfjällen och övriga kommunen.
6 Miljö och riskfaktorer redovisar hur frågor som rör miljö, säkerhet
och riskfaktorer ska beaktas.
Rekommendationer:
7 Lokalisering och utformning av bebyggelse redovisar kommunens
ställningstagande till principer för var och hur permanentbostäder,
fritidsbostäder, industriell versamhet, handel och service får tillkomma
samt viktiga byggnadstekniska restriktioner och gestaltningsprinciper
att ta hänsyn till vid lokalisering av bebyggelse och vid nybyggnad och
ombyggnad.
8 Översiktsplanens delområden med kort beskrivning av delområdenas
karaktär och rekommendationer för hur de viktigaste allmänna intressen
kan tillgodoses.
. Underlag redovisar de handlingar som legat till grund för översiktsplanens beskrivningar och slutsatser.

Konsekvenser av översiktsplanen
9

Miljökonsekvenser innehåller beskrivning av planens betydande miljöpåverkan vad gäller större föreslagna förändringar.
10 Övriga konsekvenser innehåller beskrivning av konsekvenser som rör
aspekter vad gäller mellankommunala och regionala frågor, jämställdhet, barn, folkhälsan, näringsliv m.m.
11 Påverkan på miljömål, riksintressen och miljökvalitetsnormer
innehåller beskrivning av planens påverkan på miljömål, riksintressen
och miljökvalitetsnormer.
12 Samråd redovisar de samråd som skett med myndigheter och allmänhet.
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2 NUTID – FRAMTID
2.1 Bygdens förutsättningar
Malung-Sälens kommun i västra Dalarna är en stark turistkommun. Sälenfjällen i kommunens norra del är norra Europas största vintersportområde. På
helårsbasis är Malung-Sälens kommun landets fjärde största turistkommun efter
storstäderna, oräknat Sigtuna/Arlanda. Idag bor ca 10 500 invånare i kommunen, dvs knappt tre personer per kvadratkilometer. Som jämförelse kan nämnas
att om antalet stockholmare per kvadratkilometer hade varit lika stort som
antalet boende i Malung-Sälens kommun per kvadratkilometer hade Stockholm
haft cirka 500 invånare. Malung centralort ligger cirka 35 mil från Stockholm,
40 mil från Göteborg och 25 mil från Oslo.

Malung ligger cirka 35 mil från Stockholm, 40 mil från Göteborg och 25 mil från Oslo.

Malung-Sälens kommun ligger i den sydligaste delen av det västsvenska
skogslandet. Inom kommunen finns Sveriges sydligaste fjäll.
Centralorten ligger på en nivå av cirka 300 meter över havet. Västerdalälvens dalgång är relativt flack i den södra delen av kommunen men är trängre i
norr (jfr den möjliga ordbildningen Trång-strand – Transtrand).
Denna relativt höga höjd över havet sammanvägt med att Malung-Sälens
kommun ligger mitt i Skandinavien där Skandinaviska halvön är som bredast är
de två viktigaste orsakerna till att kommunen har ett kallt inlandsklimat.
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Malung i regionen

Det markanta inlandsklimatet som kommunen har innebär att senvinter och
vår i regel är mycket solrika. Klimattypen är av kalltempererat skogs- och
snöklimat. Detta tillsammans med att Sälenfjällen är Sveriges sydligaste fjällområde har bidragit till fjällområdets utveckling till ett omtyckt vintersportsområde. Inte minst beroende på att dagarna även vintertid är längre än någonstans utefter den svenska fjällkedjan. Snötäckets varaktighet i Dalarnas fjällområde är ca 175-200 dagar. Vegetationen i landet brukar delas in i naturgeografiska regioner. Enligt denna tillhör Malung-Sälens kommun den Norra
barrskogsregionen med en uppdelning i fjälltaigan och mellantaigan.
De mest förekommande jordarterna i kommunen är morän av olika slag som
täcker hela kommunens yta förutom i Västerdalälvens dalgång som mest består
av lättodlad sandjord. Fjällen består av sandsten med branta sidor och flacka
platåer.
Kommunens areal uppgår till 4106 km², vilket utgör ca en procent av rikets
yta. Samtidigt kan det noteras att Malung-Sälens kommun till ytan är Sveriges
tionde största kommun. Av kommunens yta finns det produktiv skogsmark på
2800 km².
Vad gäller kommunens samarbete med andra kommuner, se avsnitt 4.16
Mellankommunala intressen.
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2.2 Historisk förankring
Kolonisation av området
Bebyggelsen i Västerdalälvens dalgång som ligger som ett pärlband av större
och mindre byar har växt fram vid de numera avsnörda och ibland torrdikade
korvsjöarna till älven. Bebyggelsen låg i äldre tid intill älvstranden i den låglänta älvdalen. Under 1700- och 1800-talen har emellertid bebyggelsen genom
återkommande översvämningar, utvidgning av den odlade arealen, skiften och
vägdragningar alltmer kommit att förflyttas upp mot dalgångens skogskanter.
Det blev därmed successivt en mer spridd bebyggelse i landskapet.
Enligt gammalt skilde man på Yttermalung och Övermalung i Malungs
socken och det senare representerar det nuvarande Malung med centralort och
flera gamla stora bondbyar. Bygden började troligtvis utvecklas under 1100-talets slut. Även Lima socken hade tidigt fast bebyggelse och vid Sörnäs gick
vintervägen från Norge in i socknen. Transtrands socken är sannolikt betydligt
yngre än Lima. Under 1600-talet fanns här en mer utvecklad bygd med större
bondbyar etablerad. Det finns således en tydlig utveckling av bygden efter älvdalen från söder mot norr med de olika sockencentrena. Den primitiva järnhanteringen, myrslogarna och fäbodarna var betydelsefulla kolonisationsfaktorer.

Fäbodväsendet
Utmarkerna och deras utnyttjande har spelat en avgörande
roll för bebyggelsens framväxt och utsträckning. Först bröt man
åker på de lättodlade dalgångsjordarna, men då åkrarna var små
och magra måste dessa förbehållas spannmålsodlingen. Kreaturen behövde därför under sommartid föda från skogarna
utanför byn. Där togs också vinterfodret. I takt med att byarna
växte, måste betet sökas allt längre ut i skogen. Slutligen kom
man så långt bort från byn, att man inte kunde återvända hem
till kvällen. Man byggde då ett fähus för djuren och en enkel
stuga för vallaren. Därmed lades grunden för fäboden. De
talrika myrslogarna i de stora myrlanden var därför utomordentligt viktiga och bidrog mycket starkt till att ett stort antal
kreatur kunde hållas.
Gravbergets fäbod

Turismens historia
Turismen som näring har långa traditioner i Dalarnas fjällområden. Turismen var och är inte enbart en kommersiell företeelse utan också en betydande
kulturell företeelse där landskapets upplevelsevärden och symbolvärden också
har stort värde för människan. För fjällturismens uppkomst och utveckling har
detta perspektiv varit avgörande. Turismen i fjälltrakterna tog sin början i slutet
av 1800-talet då turister sökte naturen, den rena luften och fjällvidderna både
sommar och vinter. 1922 arrangerades det första Vasaloppet med start i Sälen.
Sälen blir då känd skidort både i Sverige och ute i världen. När järnvägen kom
till Sälens by 1928 så öppnades möjligheterna för en expansiv turistnäring i
Sälenområdet. Häst och släde transporterade fjällgästerna från järnvägsstationen
(där Centrumhuset ligger idag) och vidare till pensionat och fjällbönder som tog
emot för mat och logi. 1935-36 byggdes de första delarna av Sälenstugan ut och
1937 var Högfjällshotellet uppfört och kunde ta emot sina första gäster. Vid
Sälenstugan byggdes den första slalombacken i Sälen och 1946 hölls den första
slalomtävlingen. Den första liften invigdes 1949 vid Sälenstugan. I slutet av 50talet byggdes vägen över fjället. Det öppnade möjligheter för Tandådalen och
Hundfjällets liftanläggningar. Lindvallen invigdes 1967, Stöten 1976 och
Kläppen 1982. Under 1970- och 80-talet skedde en explosiv utveckling som
även fortsatt i hög takt under efterföljande år.
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2.3 Framtidsvision
Malung-Sälens kommun ska vara en kommun som erbjuder god livskvalitet
med attraktiva miljöer att bo och verka i. Kommunen verkar för att stärka den
lokala utvecklingen genom att framhäva bygdens särprägel med natur- och
kulturtillgångar.
Malung-Sälens kommun ska vara en attraktiv plats att bo, arbeta och vistas i
på fritiden för de som redan bor i kommunen och för att locka till inflyttning.
Kommunen har naturtillgångar som erbjuder rekreationsmöjligheter med frisk
luft, fjäll, fiskesjöar, jakt, vildmark och ett rikt djurliv.
Den moderna informations- och kommunikationstekniken gör det möjligt att
överbrygga avstånd, vilket underlättar ett boende utanför de stora tätorterna och
ändå ha kontakt med omvärlden både inom och utom landet.
Barns uppväxtmiljö
Barn och ungdomar ska ha en trygg uppväxtmiljö och tidigt känna sig delaktiga i framtidsfrågor.
Det ska finnas goda förutsättningar för ett livslångt lärande samt ett rikt
kultur- och föreningsliv. Ungdomsfrågornas position ska stärkas.
Attraktiva bostäder
I kommunen ska det finnas attraktiva bostäder och varierande boendeformer
för olika skeden i livet, inte minst för ungdomar och äldre. Byggnadstraditionen
i byarna är en del av bygdens kulturarv.
Fritidsbebyggelsen är ett stort inslag i kommunens bebyggelse särskilt i
Sälenområdet. Det är viktigt att även fritidsbebyggelsen ges attraktiva lägen och
får en god boendemiljö.
God och väl fungerande service
En god och väl fungerande service är en viktig del för trygghet och välbefinnande. Kommunen stödjer lokala initiativ, t ex lokala kooperativa föreningar,
som bidrar till god service främst i de mindre orterna, vilket kan bidra till kvarboende.
Ett bärkraftigt näringsliv med konkurrensförmåga
Kommunens näringsliv som präglas av många små och medelstora företag
ska stärkas och dess konkurrensförmåga öka.
En stark näring i kommunen är turismen i Sälenfjällen som står i ständig
utveckling och förändring. Servicenäringen är en viktig del i turismutvecklingen.
Kommunen värnar om att en småskalig turism, med en delvis annan inriktning än den i Sälenfjällen, kan utvecklas i andra delar av kommunen.
Goda kommunikationer
Väl fungerande transporter är en nyckelfråga för att kommunen ska vara en
attraktiv livsmiljö med ett aktivt och vardagligt utbyte med omvärlden.
Kommunikationerna är inte minst viktiga för näringslivets utveckling och för
tillgång till ett rikt utbud av utbildning och kunskapsutveckling.
Det behövs en kraftfull satsning på väg- och järnväg inom och till kommunen. I kommunens vision ingår även att staten prioriterar kommunikationer som
berör Sälenområdet som är av riksintresse för turism och friluftsliv.
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3

HÅLLBAR UTVECKLING

3.1 Långsiktigt hållbar utveckling
Det övergripande målet för arbetet mot en hållbar utveckling är att skydda
människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av
naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt att skydda natur- och kulturlandskap.
Riksdagen antog i juli 2002 en Nationell strategi för hållbar utveckling. I
strategin formuleras en vision om ett hållbart samhälle - en idégrund och långsiktig viljeinriktning som ska gälla i en generation. Det anges också styrmedel
och processer som behövs i omställningsarbetet.
Den senaste utvecklingen av strategin är från 2006, Strategiska utmaningar
– En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling. I visionen om
det hållbara samhället är politikens mål solidaritet och rättvisa i alla länder,
mellan länder och mellan generationer. Utgångspunkten är att vi människor inte
får leva i dag på ett sätt som förstör våra barns eller framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som aktivt
måste ska präglas av:
 Långsiktighet – inte kortsiktighet
 Nyttja – inte utnyttja
 Understödja – inte undergräva
 Samverka – inte motverka
Utifrån detta har fyra strategiska utmaningar lyfts fram.
 Bygga samhället hållbart
Det innebär att vidareutveckla goda levnadsvillkor genom fysisk planering,
regional utveckling, infrastruktursatsningar samt utveckling av boende- och
stadsmiljöer.
 Stimulera en god hälsa på lika villkor
Det innebär att skapa förutsättningar för en god hälsa för alla oavsett kön,
etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, ålder eller
funktionshinder.
 Möta den demografiska utmaningen
Det innebär att vidta åtgärder inom ett flertal politikområden för att klara
den demografiska utmaningen i dess ekonomiska och sociala dimensioner.
 Främja en hållbar tillväxt
Det innebär att tillväxten drivs av dynamiska marknader, en stark välfärdspolitik och en
progressiv miljöpolitik. Skrivelsen behandlar
också mer generellt vilka förutsättningar och
verktyg som behövs för ett effektivt genomförande och för att hållbar utveckling som mål,
metod och förhållningssätt skall främjas.

Vy från Hemfjället
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3.2 Plan- och bygglagen samt miljölagstiftning
Plan- och bygglagen
Enligt plan- och bygglagen ska mark och vattenområden användas för det
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov.
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning. Till planeringens viktigaste uppgifter hör enligt plan- och
bygglagen (PBL):
 Att medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra anläggningar
 Att främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning
med mark och vattenområden samt energi och råvaror
 Att främja en från social synpunkt god livsmiljö
Planeringen ska ske med utgångspunkt från de natur- och kulturvärden som
finns i den byggda miljön och i landskapet.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen redovisar kommunens syn på mark- och vattenanvändningen, på hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och gällande miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen är vägledande för beslut om användningen av mark- och vatten
men inte bindande för myndigheter och enskilda. Översiktsplanen kan endast
överklagas med stöd av kommunallagen. Det innebär att överklagan i huvudsak
endast får grundas på brister i den formella hanteringen.
I detaljplaner anges juridiskt bindande bestämmelser om markens och vattnets användning, byggrätter m.m. för en begränsad del av kommunen. Detaljplan ska framför allt upprättas för ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka
byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
byggnaden ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark.
Detaljplan ska även normalt upprättas för vissa anläggningar. En detaljplan ska
ha en genomförandetid på minst fem år och högst femton år. Under denna tid
får planen endast undantagsvis ändras, ersättas eller upphävas mot fastighetsägarnas bestridande och fastighetsägarna har då rätt till ersättning för skada de
lider.
Områdesbestämmelser kan användas inom ett icke detaljplanelagt område
för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås eller för att tillgodose
ett riksintresse. Områdesbestämmelser, som är juridiskt bindande, används i
stället för detaljplan för att reglera ett begränsat antal frågor. De ger ingen
förhandsbestämd byggrätt och inte heller rätt för kommunen att lösa in mark.
Områdesbestämmelser kan t ex användas för att minska eller höja bygglovplikten inom ett område.
Bygglov krävs för byggande av byggnader och för vissa anläggningar, t ex
skidbackar, skjutbanor, upplag och master. Inom detaljplan erfordras rivningslov för rivning av byggnader och marklov för schaktning och fyllning och i de
fall särskilda bestämmelser införts i detaljplan eller områdesbestämmelser för
trädfällning och skogsplantering. Vidare ska kommunen underrättas om olika
slags arbeten genom bygganmälan eller rivningsanmälan.
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I avsnitt 7 Lokalisering och utformning av bebyggelse redovisas kommunens
syn på vilka principer som bör tillämpas när ny bebyggelse ska tillkomma.
Eventuella förändringar av Plan- och bygglagen
En kommitté har under 2005 sett över plan- och bygglagen (PBL). PBLkommittén anser att lagstiftningens grundläggande syften och struktur inte behöver förändras. Kommittén lämnar däremot ett flertal förslag till förändringar
för att bland annat förenkla och effektivisera tillämpningen av plan- och bygglagen.
Ett första steg för en enklare plan- och bygglag har trätt i kraft den 1 januari
2008 med bl a förtydligande av att det vid planläggning ska tas hänsyn till den
ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling och att hänsyn ska tas till risker
för översvämning och erosion. Generösare regler vad gäller krav på bygglov
inträdde också bl a genom att komplementbyggnader (friggebodar) och skärmtak får göras något större än tidigare utan att bygglov krävs.
För den enskilde kan bl a följande förändringar komma att bli aktuella i det
fortsatta reformarbetet:
 Plangenomförandefrågorna ska tas upp tidigare i planeringen och konsekvenserna av genomförandet ska bli tydligare.
 Bygglovs- och rivningslovsplikten ska bli lika för alla, dvs. åtskillnaden
mellan krav inom områden som är detaljplanelagda och de som inte är
det slopas.
 Den enskilde ska i större utsträckning få samordnade besked avseende
byggprojekt. Detta innebär att bygglovsprövningen ska samordnas och
att kravet på separat bygganmälan slopas. Dessutom ska bygglovsprövningen samordnas med prövningen enligt miljöbalken i vissa fall.
 Begreppet samlad bebyggelse kan komma att utgå.

Miljöbalken
Miljöbalkens ska tillämpas så att:
 Människans hälsa och miljö skyddas mot störningar
 Natur- och kulturområden skyddas och vårdas
 Den biologiska mångfalden bevaras
 En god hushållning med mark och vatten tryggas
 Återvinning och återanvändning främjas
Miljöbalken omfattar hänsynsregler, hushållningsregler, miljökvalitetsnormer,
områdesskydd, strandskydd samt regler för förorenade områden samt vattenverksamhet m.m.
Vid alla åtgärder som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa
ska de allmänna hänsynsreglerna följas. Syftet med reglerna är att förebygga
negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka.
Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalken kan miljökvalitetsnormer fastställas för lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.
Normen reglerar alltså inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ställer krav på luftkvalitén med syfte
att skydda människors hälsa och miljön eller avhjälpa skador eller olägenheter
på människors hälsa och miljön. Förordningen anger maximala föroreningsnivåer för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly och partiklar (PM10)
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Miljöbalkens allmänna
hänsynsregler i 2 kap.
1§ bevisbörderegeln
2§ kunskapskravet
3§ försiktighetsprincipen
4§ lokaliseringsprincipen
5§ hushållningsprincipen
6§ substitutionssprincipen
7§ skälighetsregeln
8§ skadeansvar
9§ slutavvägning

Miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap miljöbalken
regleras i förordning
SFS 2001:527 vad gäller
utomhusluft, i SFS
2002:554 vad gäller fiskoch musselvatten samt i
SFS 2004:675 om
omgivningsbuller.
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i utomhusluften. Förhållanden i kommunen redovisas under avsnitt 6.3 Luftföroreningar.
Miljökvalitetsnormer finns för fisk- och musselvatten där specifika
begränsningar ställs för vissa ämnens förekomst i fisk- och musselvatten samt i
fisk- och musselkött. Dessa syftar främst till att skydda människors hälsa och
miljön. Inget utpekat fiskevatten finns inom kommunen.
Miljökvalitetsnorm om omgivningsbuller, dvs buller från vägar, järnvägar,
flygplatser och industriell verksamhet, ska kartläggas genom upprättande av
bullerkartor och åtgärdsprogram för större kommuner (över 100 000 invånare)
samt för större trafikleder (över 3 miljoner fordon/år), järnvägar och flygplatser.
Malung-Sälens kommun berörs inte av denna förordning om omgivningsbuller.
Riksintressen
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden
återfinns i miljöbalkens 3 kapitel. Syftet med de grundläggande bestämmelserna
är att redovisa vilka intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och som därför ska ges företräde framför andra intressen när markanvändningsfrågor ska avgöras.
I miljöbalkens 3 kap 1 § anges att ”Mark- och vattenområden skall användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”. Vissa områden för
att visst allmänt intresse kan ha så stor betydelse att de är av riksintresse. Riksintressen ska skyddas för att så långt som möjligt bevaras opåverkade eller som
en strategisk resurs.
I kommun finns följande riksintressen:
 Väg 45 och 71, se kap. 4.6
 Västerdalsbanan, se kap. 4.6
 Friluftsliv, 3 st områden, se kap. 4.7
 Naturmiljö, 22 st områden, se kap. 4.9
 Natura 2000, 15 st områden, se kap. 4.9
 Kulturmiljö, 13 st områden, se kap. 4.10
 Vindkraft, 1 st område, se kap 4.13
Särskilda hushållningsbestämmelser
I 4 kap. miljöbalken anges geografiska områden som med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet är av riksintresse.
I 4 kap. 2§ miljöbalken anges områden som är av riksintresse för turism och
friluftsliv. Där ingår fjällvärlden från Transtrandsfjällen och norrut.
I 4 kap. 6§ miljöbalken anges älvsträckor respektive älvsträckor med tillflöden där inte vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål får utföras. Detta gäller Västerdalälven uppströms Hummelforsen
med tillhörande tillrinningsområde, dvs hela älvsträckan och tillrinningsområdet i Malung-Sälens kommun ingår.
De områden som är Natura 2000-områden är av riksintresse enligt 4 kap. 8§
miljöbalken, se avsnitt 4.9 Naturmiljö och biologisk mångfald.
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3.3 Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet är att skapa
goda livsmiljöer för våra efterkommande. Miljömålen ska vara vägledande i
samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.
Flera av miljöproblemen är globala och kräver internationell samordning,
men åtgärder på kommunal nivå kan bidra till att förbättra situationen. De
nationella miljömålen är:
Frisk luft
Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Skyddande ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt- och djurliv

3.4 Regionala och kommunala miljömål
Länsstyrelsen i Dalarna antog i april 2007 regionala miljömål, Dalarnas miljömål. Dessa mål är en anpassning av de nationella målen till länet. I redovisningen nedan har de preciseringar och delmål som bedömts som mest relevanta
redovisats under rubriken Vad innebär detta för Malung-Sälens kommun?. De
delmål som har fått en regional anpassning jämfört med de nationella är markerade med blå överstrykning. Mer information om det regionala miljömålsarbetet
finns på Dalarnas miljömålswebbplats www.w.lst.se/miljomal.
Nedan redovisas de miljömål som bedöms som särskilt viktiga i MalungSälens kommun. I några fall har lokala tillägg gjorts, dessa är markerade med
grön överstrykning.

Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen
ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
I Transtrandsfjällen bibehålls karaktären av storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden utan betesprägel av ren.
Fjällens biologiska mångfald bevaras och utvecklas.
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Kulturmiljövärden knutna till fäbodar och fjällbondekulturen bevaras och
utvecklas.
Turism, jakt, fiske och annat nyttjande av fjällen liksom bebyggelse och
annan exploatering bedrivs med hänsyn till naturens långsiktiga produktionsförmåga, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt
värden för friluftsliv.
Låga bullernivåer eftersträvas.
Förslitningen av fjällvegetationen minskar och lavtäckets utbredning ökar i
omfång och tjocklek. Inom exploateringsområden, både befintliga och
tillkommande, begränsas förslitningen i så stor utsträckning som möjligt.
Arealen områden med stora rekreationsvärden eller höga natur- och kulturvärden som är fria från buller och andra störningar ökar.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras.
Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer
upprätthålls.
Naturlig föryngring används på för metoden lämpliga marker.
Vy från Tyngeberget
Skogarnas naturliga hydrologi värnas.
Skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i trädslagssammansättning värnas. Skogarnas biologiska mångfald värnas.
Skötselkrävande skogar med höga natur- och kulturmiljövärden vårdas så att
värdena bevaras och förstärks, t ex fäbodmiljöer, finnbosättningar och
lövskog i älvdalgångar.
Kulturpåverkan i form av äldre skötselformer, t ex svedjebruk och skogsbete, värnas och skogens betydelse för upplevelser av kulturmiljöer tas
tillvara.
Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas tillvara. Särskilt i
tätortsnära och turistiskt attraktiva områden bör ett skogsbruk bedrivas
med inriktning på en tilltalande landskapsbild.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
I kommunen finns rikligt med våtmarker av varierande slag, med bevarad
biologisk mångfald och bevarade kulturhistoriska värden.
Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen
och annan exploatering.
Våtmarkernas värde för friluftsliv värnas. Särskilt värnas de stora öppna
myrarna, vars storlek och orördhet ger stora friluftsvärden.
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Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är
att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv värnas och utvecklas hänsynsfullt och
långsiktigt.
Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och
vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd. I de mest värdefulla av de
påverkade vattenmiljöerna har vandrings- och spridningsmöjligheter för
vattenlevande arter återskapats.
Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder vattnet som
resurs kan fortsätta brukas.
I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag är naturliga
vattenflöden och vattennivåer bibehållna och i vattendrag som påverkas
av reglering är vattenflöden så långt möjligt anpassade med hänsyn till
biologisk mångfald.
Sjöar och vattendrag har God ytvattenstatus med avseende på artsammansättning och kemiska och fysikaliska förhållanden.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Odlingslandskapet brukas på sådant sätt att negativa miljöeffekter minimeras och den biologiska mångfalden gynnas.
Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande
Heden
inslag av småbiotoper och vattenmiljöer. Jordbruksmarken
skyddas i största möjliga utsträckning mot förändrat markutnyttjande.
Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit
genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras. Unika brukningsstrukturer beaktas särskilt.
Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden
bevaras och utvecklas. Den unika timme-rhuskulturen i bymiljöer, fäbodar och finnbosättningar beaktas särskilt.
Odlingslandskapets värde för landskapsbild, friluftsliv, turism och andra
sociala värden bevaras eller utvecklas.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
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hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla
människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas.
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden
värnas och utvecklas.
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid
nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av
befintlig bebyggelse.
Boende- och fritidsmiljön, samt så långt som möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet
från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft.
Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med
god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation Östra Lillmon
samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.
Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att
skadliga intrång i stads- eller naturmiljö begränsas och så att de inte
utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön.
Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda.
Människor ska inte utsättas för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar,
skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar.
Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt,
resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används.
Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med
hänsyn till användningsområdet. Naturgrusavlagringar med stort värde
för dricksvattenförsörjningen och för natur- och kulturlandskapet
bevaras.
Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar. Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och
återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och
dess omgivning.
Fysisk planering och samhällsbyggande i Dalarna ska senast 2010 grundas
på program och strategier för hur stora naturområden, som endast
obetydligt är påverkade av olika ingrepp i miljön, så långt som möjligt
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
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Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som
markanvändning, uttag av naturgrus, energiutvinning ur jord, berg och
grundvatten, tillförsel av föroreningar m.m.
Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte grundvattennivån så
att tillgång och kvalitet äventyras.
Grundvattnet har så låga halter av föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet att dess kvalitet uppfyller kraven för god dricksvattenkvalitet
enligt gällande svenska normer för dricksvattenoch kraven på God
grundvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Sjöar och vattendrag uppfyller när det gäller näringshalten kraven God
ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för vatten.

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller
inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Onaturlig försurning av marken och vattnet motverkas så att den naturgivna
produktionsförmågan, arkeologiska föremål och den biologiska mångfalden bevaras.

Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade.

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UVstrålning.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Kommun verkar för att halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande
ämnen i stratosfären inte överstiger naturliga nivåer.
Inom loppet av en generation ska användningen av ozonnedbrytande ämnen
i kommunen vara avvecklad.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Riskerna med elektromagnetiska fält kartläggs på nationell nivå och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att eventuella risker identifieras.
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Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåerna för cancer eller
riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer
med överkänslighet och astma.
Även om gränsvärden för bensen, bens(a)pyren, eten, formaldehyd, partiklar,
sot och ozon inte uppnås ska generellt eftersträvas en så ren och utsläppsfri luft som möjligt såväl inom bebyggda miljöer som inom
rekreationsområden.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden
bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av
ekosystemen. Ekosystemens buffertförmåga bibehålls,
dvs. förmågan att klara av förändringar och vidareutvecklas, så att de kan vara fortsatt produktiva och leverera
varor och tjänster.
Landskapet, sjöar och hav är så beskaffat att arter har sina
livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda.
Det finns tillräckligt med livsmiljöer så att långsiktigt livskraftiga populationer av arter bibehålls.
I områden där viktiga naturtyper skadats restaureras sådana så att förutsättningarna för den biologiska mångfalden väsentligt förbättras.
Arterna är spridda inom bl a sina naturliga utbredningsområden i landet så
att genetisk variation inom och mellan populationer är tillräcklig.
Den biologiska mångfalden upprätthålls i första hand genom en kombination
av hållbart nyttjande av biologiska resurser, bevarande av arter och deras
livsmiljöer samt åtgärder för att minimera belastningen av föroreningar
och genom att begränsa klimatpåverkan.
Arter som nyttjas t ex genom jakt och fiske förvaltas så att de långsiktigt kan
nyttjas som en förnyelsebar resurs, och så att ekosystemens strukturer
och funktioner inte påverkas.
Människor har tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett rikt växt- och
djurliv, så att det bidrar till en god folkhälsa.
Det biologiska kulturarvet förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden
består.
Samhället och dess medborgare har en bred kunskap om och förståelse för
vikten av biologisk mångfald. Traditionell och lokal kunskap om biologisk mångfald och dess nyttjande bevaras och används när så är lämpligt.
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Hav i balans samt Levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga
och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Samtliga kustvatten har God ytvattenstatus med avseende på artsammansättning samt kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Kvaliteten hos det ytvatten som lämnar länet via bl a
Dalälven medverkar till att målet God ytvattenstatus uppnås.

Begränsad klimatpåverkan 1
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN: s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och
i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Vad innebär det för Malung-Sälens kommun?
Minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

3.5 Övriga nationella mål
Arkitektur, formgivning och design
Regeringen har tagit fram ett handlingsprogram för arkitektur och formgivning som ska ligga tillgrund för att utformning av vår miljö, landsbygd, städer,
byggnader och föremål tillmäts större betydelse i vardagslivet.
I handlingsprogrammet finns följande mål för arkitektur, formgivning och
design:
 Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin
utveckling
 Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden
 Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara
och förstärkas.
 Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och
offentlig miljö ska stärkas och breddas.
 Offentligt och offentligt understött byggande, inredning och upphandling ska på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.
Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.

1

Regeringens klimatberedning har i sitt betänkande Svensk klimatpolitik, SOU 2008:24,
föreslagit att målet Begränsad klimatpåverkan kompletteras och revideras . Betänkandet
är på remiss fram till 18 juni 2008.
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Folkhälsa
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar
på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor,
miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan
olika aktörer och nivåer i samhället. Det övergripande målet i folkhälsoarbetet
är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen”.
De folkhälsomål som är tillämpliga inom översiktsplaneringen är:
 Delaktighet och inflytande i samhället
 Ekonomisk och social trygghet




Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter



Ökad fysisk aktivitet

Folkhälsoinstitutet
De nationella folkhälsomålen och mer om
arbetet med folkhälsofrågor finns beskrivna på
institutets hemsida:
www.fhi.se.

Malung-Sälens kommun arbetar med de nationella folkhälsomålen, men
prioriterar målen Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökad hälsa i arbetslivet och
Ökad fysisk aktivitet. Utöver dessa mål prioriteras även mål 11 – Minskat bruk
av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande, men detta mål bedöms ej
beröra översiktsplanearbetet.
I kommunen drivs ett ungdomsprojekt med målet att starta ett ungdomsråd
för att öka ungas inflytande och delaktighet i samhället. Kommunen har även en
samordnare för drogförebyggande arbete.
Förutom personliga vinster på en god hälsa kan lyckad hälsofrämjande
insatser medföra att ungdomen stannar kvar alternativt återvänder till kommunen efter avslutad utbildning. Det kan också medföra att kommunen får ett
gott rykte så att näringsliv och offentlig sektor utvecklas positivt.

Jämställdhet
En jämställdhetspolitisk proposition 2005/06:155, Makt att forma samhället
och sitt eget liv, antogs av riksdagen den 16 maj 2006. Politikens inriktning
handlar om att förändra strukturella och ojämlika maktförhållanden mellan
kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering ligger fast som strategi för att upp nå
de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska
integreras i såväl beslutsfattande, som i planering och utförande av en verksamhet. De nationella mål som antagits är:
Övergripande mål
 kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv.
Delmål
 En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.


Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.



En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
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Länsstyrelsen i Dalarna
har tagit fram en checklista för jämställd planering Lika.
Checklistan finns på
länsstyrelsens hemsida:
www.w.lst.se.
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Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet
till kroppslig integritet.

I plan- och bygglagen har jämställdhetsperspektivet lyfts fram i lagens
portalparagraf, 1 kap. 1§, där det framhållas att bestämmelserna i lagen syftar
till att främja ”en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden”.

Barnkonvention
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling
1989 och godkändes av Sveriges riksdag 1990. Barnkonventionen formulerar
barns och ungas behov i termer av mänskliga rättigheter. Den har 54 artiklar och
bygger på fyra viktiga grundprinciper:
 barnet har rätt till likvärdiga villkor
och ska skyddas mot alla former av
diskriminering
 barnets bästa ska beaktas vid alla
beslut
 barnets rätt till liv och utveckling
 barnet har rätt att uttrycka sin åsikt
och få den respekterad
Detta innebär bl a att den fysiska miljön
ska utformas som:
 Goda boendemiljöer med möjlighet
till trygg lek och träffpunkter
Barnbackarna ger möjlighet till både lek och koncentration
 Goda förutsättningar för en
stimulerande fritid
 Säker trafikmiljö
Kommunen har utarbetat en koncis Barn- och ungdomsplan för Malungs
kommun, som har antagits av kommunfullmäktige 2007.

Tillgänglighet
Enligt regeringens proposition 2000/2001:48, Tillgänglighet till offentliga
lokaler och på allmänna platser, bör tillgängligheten till allmänna platser och
befintliga lokaler vara åtgärdade vid utgången av 2010.
Den 1 juli 2001 utökades kraven i plan- och bygglagen angående krav på
tillgänglighet till att, utöver tillgänglighet till byggnader, även omfatta åtgärder i
samband med iordningställande och ändring av allmänna platser och områden
för andra anläggningar än byggnader. Krav infördes också på att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga ska undanröjas i befintliga lokaler och på
allmänna platser.
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4

ALLMÄNNA INTRESSEN

4.1 Bebyggelse
Den befintliga permanentbebyggelsen är starkt koncentrerad till Västerdalälvens och Fuluälvens dalgång där cirka 90 % av byggnadsbeståndet är beläget.
Bland större byar och samhällsbildningar i dalen kan nämnas utöver Malung
(centralort):, Yttermalung, Malungsfors, Limedsforsen, Lima Kyrkby, Torgås,
Vörderås, Sälens by och Sörsjön.
Vid sidan av dalgången finns tre områden med tätare bebyggelse, nämligen
Tyngsjö, Öje byar samt Rörbäcksnäs. Det finns ytterligare ett fåtal mindre
bebyggelseansamlingar som vid Andersviksbergs, Avradsbergs, Östra Näsbergets byar på finnmarken, Gränsbo, Norra och Södra Löten i Lima och
Grundforsen och Branäs i Transtrand. På senare år har även utbyggnad av
personalbostäder för turistnäringens behov skett i anslutning till turistanläggningarna i Sälenfjällen. Fritidsbebyggelsen är till största delen belägen i och
kring fjällområdet i norr. Övrig fritidsbebyggelse ligger dels i älvdalgången,
dels i anslutning till sjöar samt till många av de över 100-talet fäbodställen som
finns i kommunens skogsområden.
I avsnitt 7 Lokalisering och utformning av bebyggelse redovisas kommunens
syn på vilka principer som bör tillämpas när ny bebyggelse ska tillkomma.

Biskopsbyn

Bu
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4.2 Befolkning
I Malung-Sälens kommun bor ca 10.500 invånare. Trots att kommunen är en
inflyttningskommun medför befolkningsstrukturen att befolkningen minskar
eftersom andelen äldre är högre än riksgenomsnittet. Men 2006 ökade befolkningen med några personer och kommunen är en av få kommuner i länet som
har en nettoinflyttning.
Detta är den statistiska bilden utifrån folkbokföringen och befolkningsregistret. Den faktiska är att kommunen med Sälenfjällen under en stor del av
året har länets största och ökande kommunbefolkning med i storleksordningen
50.000 – 90.000 ”invånare”, vilket ger helt andra förutsättningar för samhällsutvecklingen i kommunen.

Befolkningspyramid 051231 från Kommunfakta 2006
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Antal in- och utflyttningar Malung-Sälens kommun 1987-2005.
Källa: SCB, bearbetad av kommunen.
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Antal födda och döda samt födelsenetto Malung-Sälens kommun 1987-2005.
Källa: SCB, bearbetad av kommunen.
För 50 år sedan (1955) bodde det drygt 13.000 personer i kommunen, fördelade på församlingarna Malung 68, Lima 18 och Transtrand 14 %. Idag är
fördelningen nära nog densamma, men en förskjutning har skett mellan Lima
och Transtrand: Malung 68, Lima 16 och Transtrand 16 %. År 1971 slogs
dåvarande kommunerna Malung, Lima och Transtrand samman till nuvarande
Malung-Sälens kommun. 35 år senare, 2006-01-01, slogs församlingarna Lima
och Transtrand ihop till en, Lima-Transtrand församling. Därmed har kommunen två församlingar, Malung och Lima-Transtrand. Tabellen nedan visar befolkningsutveckling 1950 -2005 i kommunens församlingar.
Den senaste befolkningsprognosen (prognos 2006) pekar mot att år 2020 är
befolkningen i Malung-Sälens kommun cirka 10 000 invånare, dvs en minskning med cirka 500 personer. Under 2006 ökade dock befolkningen återigen
något.
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Befolkningsutveckling 1950-2005 i Malung-Sälens kommuns församlingar.
Källa: SCB, bearbetad av kommunen.
Merparten av befolkningen bor i tätorter och byar längs Västerdalälvens
dalgång. Därutöver finns större byar i Tyngsjö, Öje, Rörbäcksnäs och Sörsjön.
Spridd bebyggelse är av mindre omfattning.
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Befolkningen 2005-12-31 i Malung-Sälens kommun
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Befolkningen 2005-12-31 i Malung-Sälens kommuns kommundelsområden.
Källa: SCB, bearbetad av kommunen.
Ett karaktäristiskt drag för kommunen är de fäbodar som finns knutna till de
flesta av byarna. Idag är ett fåtal i bruk men alla utnyttjas som fritidshusområden för de bofasta. I mycket liten omfattning sker här tidvis en permanentbosättning. Standard, avstånd och klimat talar för att detta kommer att gälla
även framledes. I ett fall av vanligt fritidshusområde, ej fäbod, sker dock en
ökande permanenbosättning, nämligen i Hånäset mellan Malung och Öje som
ligger inom bra pendlingsavstånd till kommuncentrum. Även här rör det sig
dock om förhållandevis små tal på bosättningen.

Älgsjöselens fäbod
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4.3 Näringsliv och sysselsättning
I kommunen finns en stark företagartradition med stor omställningsförmåga
från gamla till nya näringar.

Näringslivet idag
Turistindustrin i Sälenfjällen och övriga delar av kommunen utgör
kommunens största basindustri. Sysselsättningen inom turistnäringen beräknas
under högsäsong uppgå till i storleksordningen 2-3000 personer.
Turismnäringen beskrivs vidare under kap 4.4 Turism.
I centralorten Malung dominerar tillverknings- och grossistindustrin. Reebok JOFA AB med sina ishockeyprodukter har
sedan 1920-talet producerat sportutrustning och är Malungs
största företag idag med ca 120 anställda. Normark och BIOS är
två av Sveriges största ”out door” företag. Jofama är branschledande inom motorcykelkläder. Dalarnas Paraplyfabrik är Nordens
enda tillverkare i sitt slag. Autoform är en stor underleverantör åt
bilindustrin med bl a tillverkning av bilmattor, takboxar och lastbilsdetaljer och har idag ca 100 anställda.
Bland övriga företag märks; Sälens Maskinservice (pistmaskiner), LimaTvätten (hotelltvätt) och Västerdals Tvätten (tvätteri och lokalvård), Mekano
(panncentraler), Högdalen Produktion (tryckluftsdetaljer) Västerdala Mekaniska
(specialmekanik), IMEX (armering av glasfiber), DalaList (dörr, tak och golvlister), Tepro Rebuild Products (återvinning och återanvändning av tonerkassetter till laserskrivare), Stalama (märken och emblem) och Anrama Kablage
(elektronik).
Skogsbruk har i alla tider varit en viktig inkomstkälla. Råvaran förädlas vid
Fiskarhedens Trävaru och i Sälen Timber. Tillsammans sysselsätter dessa företag ca 110 personer. I Lima som ligger mitt emellan Sälen och Malung finns
många enmansföretag som är specialister inom träförädling (trappor, köksinredning, sängar osv.), byggnadshantverkare och konsthantverkare. Två stora
timmerhustillverkare finns; Lima Timmerhus och Larsson Hus.

Arbetstillfällen inom respektive näringsgren i kommunen och riket 2004 från
Kommunfakta 2006.
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Pendlingsmönster
Malung-Sälens kommun är en inpendlingskommun och där pendlingen har
ökat successivt under årens lopp. För 1986 noterades 523 inpendlare och 395
utpendlare jämfört med år 2004 då 970 personer pendlade in till arbetsplatser i
kommunen och 538 pendlade ut från kommunen, vilket ger en nettopendling på
+432 personer. Av inpendlingen sker cirka 25% från andra kommuner i Dalarna
och cirka 75% från andra delar av landet. Utpendlingen till andra kommuner i
Dalarna och till andra delar av landet är ungfär lika stor.
En stor del av förklaringen till pendlingsmönstret är den sysselsättningsintensiva turistnäringen i Sälenfjällen. I den officiella sysselsättningsstatistiken
avspeglar den sig tydligast i näringsgrenen ”Personliga och kulturella tjänster”,
där kommunen har cirka 23 procent av sin sysselsättning, mot riket där andelen
uppgår till cirka 7 procent. Dock är det så att turistnäringens sysselsättningseffekter återfinns i samtliga näringsgrenar. Detta beror på att turistnäringen
medför att Malung-Sälens kommuns befolkning idag i praktiken inte är
ca 10.500 invånare utan snarare ligger i spannet 50.000 – 90.000 under en stor
del av året (cirka 60.000 turistbäddar samt dagturism och bofasta). Att denna
”befolkning” ständigt omsätts saknar inte heller betydelse i sammanhanget.
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Nettopendling (in- eller utpendlingsöverskott) 2005 för Dalarnas kommuner.
Källa: SCB, bearbetad av kommunen.
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Sysselsättning
Malung-Sälens kommun har en stark arbetsmarknad, som speglar näringslivets förmåga till omställning från gamla till nya näringsgrenar. I kommunen
finns en stark företagartradition med framför allt små och medelstora företag.
Figuren nedan visar förändringen i antal sysselsatta mellan näringsgrenarna
över tiden (1985 – 2004). Industrins tillbakagång har mötts upp av framför allt
turistnäringens utveckling. Sysselsättningen inom turistnäringen beräknas under
högsäsong uppgå till i storleksordningen 2-3000 personer.
I mitten av 90-talet låg arbetslösheten på 13,7% men har sedan successivt
minskat. Andelen öppet arbetslösa eller i åtgärder var i mars 2006 cirka 6 % av
befolkningen 16-64 år, vilket ligger under rikets 7%. Arbetslösheten är störst
bland ungdomar mellan 20-24 år och uppgick till 9%.
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Andel sysselsatta i procent per näringsgren 2005 i Riket, Stockholm, Dalarna
och Malung-Sälens kommun. Källa: SCB, bearbetad av kommunen.
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Andel sysselsatta i procent per näringsgren 2005 i Dalarnas kommuner. Källa:
SCB, bearbetad av kommunen.

Genusperspektiv
Följande bilder/diagram ger en antydan om genusbilden i Malung-Sälens
kommun. Som historisk bakgrund kan anges att kvinnor i alla tider deltagit i
familjeförsörjningen och därmed i samhällsutvecklingen: I självhushållning, i
jordbruk och fäboddrift, i hantverk och industri för att idag dominera inom
utbildning och vård och svara för en stor del av servicesektorn.
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Kvinnor och män sysselsatta i Malung-Sälens kommuns näringsliv 2006.
Källa: SCB.
Utbildningsnivån (2006) i kommunen visar att kvinnor i högre grad än män
satsar på högre utbildning. Mönstret är detsamma som rikets men den totala
utbildningsnivån i kommunen är lägre.

33

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 4 Allmänna intressen

2500

2000

Antal

1500

1000

500

0
Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial < 3 år

Eftergymnasial 3- år

Uppgift saknas

Kvinnor

Källa: SCB OSDB Ampak2006 tabAM101

Män

Kvinnor och mäns utbildningsnivå i Malung-Sälens kommun 2006.
Källa: SCB.
Flyttmönstret, in- och utflyttning, är likartat för kvinnor och män och speglar
livets olika faser. Nettoflyttningen (2007) visar ett traditionellt mönster men i
små tal. De unga kvinnorna flyttar först ut och sedan tillbaka lite tidigare än
männen. I lite högre åldrar sammanfaller flyttmönstren för kvinnor och män i
större utsträckning. Intressant är den återflyttning som kan anas i slutet av eller
efter den yrkesverksamma delen av livet, vilket antyder att livsmiljön i
kommunen upplevs som positiv.
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Nettoinflyttning kvinnor och män i Malung-Sälens kommun 2007.
Källa: SCB.
Kvinnors och mäns del i arbetslivet speglas av förvärvsfrekvenserna. I
Malung-Sälens kommun har kvinnorna i alla tider hävdat en andel väl i nivå
med männens. Ögonblicksbilden (2006) i nedanstående diagram visar ett
mycket jämnt mönster i den yrkesaktiva åldern 20-64 år, med en frekvens som
ligger någon procentenhet under männens. I yngre åldrar, före 20 år, är dock
flickorna mer aktiva i arbetslivet än pojkarna. I äldre åldersgrupper, 65 år och
uppåt, är mönstret det motsatta, männen jobbar längre än kvinnorna.
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Kvinnor och mäns förvärvsfrekvenser, åldersfördelat, i Malung-Sälens kommun
2006. Källa: SCB.

4.4 Turism
Sälenfjällen
Sälenfjällen i Malung-Sälens kommun är norra Europas största vintersportområde. Turistindustrin i Sälenfjällen är en av kommunens basindustri. På helårsbasis är Malung-Sälens kommun landets fjärde största turistkommun efter
storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö- oräknat Sigtuna/Arlanda. Detta
innebär att Sälen under vinterhalvåret är Dalarnas största
befolkningskoncentration med upp till cirka 80000 personer som samtidigt
vistas i området.
Utvecklingen av anläggningarna för turism i Sälenfjällen har varit kraftig
under de senaste 30 åren. Antalet bäddar (källa: kommunens utredningar)
uppgick år:
1978 till ca 20 500,
1981 till ca 26 600,
1984 till ca 36 300 och
1989 till ca 45 000
Idag finns inemot 60000 turistbäddar i Sälenfjällen. Här finns både stora
differentierade anläggningar som Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället (samtliga inom SkiStar koncernen), Kläppen Ski Resort och Stöten samt
mindre anläggningar som t ex Näsfjället, men också ett flertal andra hotell- och
boendeanläggningar, t ex vid Sälfjällstorget, och många boende-/stugområden,
både centralt i området längs Fjällvägen och i andra delar av området.
I Sälenfjällen finns mer än 100 skidliftar, 15 mil rösade leder, 23 mil preparerade längdåkningsspår och 12 mil skoterleder, men också ett stort utbud av
andra verksamheter för att göra fjällsemestern komplett:
Skoter- och slädhundssafari, iscarting, skidskolor, biografer och badanläggningar, 13 livsmedelsbutiker, cirka 55-60 restauranger, caféer, våffelstugor m.m
finns i området samt en utvecklad konferensverksamhet, t ex Folk och Försvar,
som årligen återkommer på Högfjällshotellet.
Utvecklingen av anläggningarna för turism i Sälenfjällen har således varit
kraftig under de senaste 30 åren. År 1989 uppgick antalet åretruntsysselsatta till
cirka 300 och antalet säsongsanställda till cirka 1200-1300. Idag (2005) uppgår
antalet åretruntsysselsatta till cirka 1000 och antalet säsongsanställda till i
storleksordningen drygt 1500. Att andelen årsanställda ökar visar på områdets
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styrka och ger en god grund för den fortsatta utvecklingen av områdets helårsturism. Årsomsättningen i turistrelaterade företag i Malung-Sälens kommun;
Malung – Lima – Sälen; beräknas till ca 2 miljarder.
Vinterturismen uppskattas svara för närmare 90 % av turistnäringens omsättning i Sälenfjällen. Men barmarksturismen är också betydande och kraftigt
ökande. Konferensmarknaden växer. Fiske och vandringsturism har alltid varit
stor och nu framträder eventturismen allt mer med stora musikaliska arrangemang av typen galor, stora sportsliga arrangemang som O-ringen 2008 etc. I
Stöten planeras en golfbana. Kring detta projekt finns tankar på en åretruntverksamhet som innehåller längdskidcenter, butiker, hotell och konferens.
I sitt direkta närområde har Stöten även Görälven som är en stor resurs för
friluftsliv, kanoting och fiske samt Fulufjällets utlöpor som leder mot nationalparken och Sveriges högsta vattenfall vid Njupeskär. Fulufjällets nationalpark,
som ligger i Älvdalens kommun men som ansluter till Sälenfjällen, är än så
länge en relativt outnyttjad resurs. Fulufjället är enligt Älvdalens kommun en
viktig resurs för turismen i kommunen. Tillgodoseende av riksintresset Fulufjället och utvecklingen av friluftslivet/turismen kan innebära behov av samordning mellan Malung-Sälens och Älvdalens kommun. I Fulufjällets omland
finns bl a Näsfjällets skidanläggning, byn Sörsjön med kooperativet Dalen samt
den ideella föreningen Fulufjällsringen som har planer som ännu inte hunnit
förverkligas. Fulufjällsområdet går också in i Norge och Görälven är ännu en
gemensam resurs för gränsområdet.
Idag finns ett gränsöverskridande ägande i både mindre och större skala med
svenska ägare i Trysil och norska ägare i Stöten. Även andra och nya exploateringsintressen är gränsöverskridande. Med all sannolikhet kommer den nu
inledda integrerade utvecklingen av Sveriges och Norges största vintersportområden, Sälen och Trysil, att fortsätta. Därmed läggs grunden för en ny fas i
utvecklingen av Norra Europas största vintersportområde – med alla dess konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort, för Malung-Sälens kommun och för
omlandet.

Södra och mellersta kommundelarna:
Malung och Lima
Turismutbudet är koncentrerat till norra kommundelen, men även i Malung
och Lima finns ett ganska stort utbud av turistanläggningar och fritidsbäddar.
Med Västerdalälven, skogarna, sjöarna och bergen som grundläggande
resurser utvecklas den kultur som lockar med fiske och jakt, fäbodar och de
stora rovdjuren, kanoting, orientering, skid- och skoteråkning och motorsport –
men hit hör också det levande hantverkskunnandet och de stora arrangemangen,
Skinnarloppet (Sveriges näst största längdskidåkningstävling efter Vasaloppet
som också startar i kommunen, i Berga by), Skinnarspelet och Dansbands-

Skinnarspelet på Orrskogen

36

Kap. 4 Allmänna intressen

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009
veckan – för att nämna en del. Samtliga dessa drar stora turistströmmar till
kommunen.
I hela kommunen, men också i dess kringområden, ger turistnäringen underlag för ett stort antal företag inom de mest skilda branscher, som helt eller delvis
har sin utkomst genom turistnäringen. Som ett par specialiserade exempel kan
nämnas två tvätterier, LimaTvätten och Västerdals Tvätten, men också Sälens
Maskinservice, som hjälper skidanläggningarna med service och recycling av
pistmaskiner.
I Limabygden har ett hundratal timmerbyggnader renoverats inom ramen för
ett timmerhusprojekt som Länsstyrelsen bedrivit, och en satsning på att utveckla
kulturmiljöer i Lima och Transtrand som besöksmål har också utförts. Dessa
insatser skapar förutsättningar för att utveckla sommarturismen.
Det öppna landskapet är en viktig förutsättning för barmarksturismen. Ett
antal nya djurföretag har startats de senast åren som ett led i att hålla landskapet
öppet genom betning. Dessa företagare idkar även fäboddrift och har varit med i
projekt som initierat lokalproducerad mat som en affärsidé.
I kommuncentrum Malung och i Sälens by, som är basorten för turismen i
Sälenfjällen, finns det största utbudet av samhällelig och kommersiell service.
Närmare redovisning av service görs under 4.5.

4.5 Service, vård m.m
Kommersiell service
Det största utbudet av livsmedels- och specialvaruhandel etc finns i Malungs
centralort. Malungs köpcentrum (”Grönland”) har ett förstärkt kundunderlag
dels beroende på den säsongsmässiga turisttrafiken, dels i form av infartstrafik
från ett större omland (angränsande dala- och värmlandskommuner) vilket
förklarar att särskilt specialvaruhandelns omfattning är relativt stor. Utbudet av
specialvaruhandel med särskild inriktning på turism och byggverksamhet i den
norra kommundelen överstiger kraftigt lokalbefolkningens eget behov vilket
helt beror på turismen. Livsmedelsbutiker finns även i Vörderås, Malungsfors,
Öje, Limedsforsen, Lima kyrkby, Rörbäcksnäs, Sälens by, vid fjällanläggningarna i Sälen samt Sörsjön.
I fjällområdet finns en omfattande kommersiell service. Noteras kan dock att
flera butiker på fjället ej är öppna hela året.

Övrig service
Här avses service i form av kommunkontor, bibliotek, post, apotek, polis,
försäkringskassa, arbetsförmedling m fl funktioner av mer allmän natur.
Kommunen ser det som angeläget att väsentliga samhällsfunktioner som post,
apotek m.m. inte läggs ner eller att servicen drastiskt skärs ned i de områden
som idag kan ha ett sviktande underlag. Det är av stor betydelse för lokalbefolkningen att sådan service kan upprätthållas även i kommunens glesare befolkade
delar. I övrig service inefattas även samlingslokaler i form av hembygdsgårdar,
ideella föreningars och kyrkliga samfunds lokaler, Folkets Hus/folkparker,
samlingslokaler i skolor. Härutöver kan nämnas det utbud i form av konferenslokaler m.m. som finns vid fjällets turistanläggningar. Även idrottshallar t ex
Malungs ishall kan tjäna som samlingslokaler.

Skola och barnomsorg
Malung-Sälens kommun är uppdelad på fem rektorsområden som sträcker
sig från norr till söder. De inrymmer förskolor, grundskolor och fritidshem.
Dessutom finns gymnasieskola och vuxenutbildning.
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Förskola och grundskola
Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år med föräldrar som
arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är arbetslösa.

Förskolorna Lyckan, Skogsgläntan och Skogsbacken i Sälen

I kommunen finns fyra rektorsområden för förskoleverksamheten; Blomsterbäckens, Lillmons, Lima och Sälens rektorsområde. Det finns ett 15-tal kommunala förskolor i kommunen; en i Yttermalung, fyra i Malung, två i Malungsfors,
en i Öje, två i Lima kyrkby, en i Rörbäcksnäs och tre i Sälens by.
Grundskolan sträcker sig från förskoleklass för 6-åringar upp till år 9. I
kommunen finns fem rektorsområden för grundskoleverksamheten; Blomsterbäckens, Lillmons, Södra, Lima och Sälens rektorsområde. Grundskolor är
Blomsterbäcksskolan, Lillmons skola och Centralskolan i Malung, Öje skola,
Malungsfors skola, Yttermalungs skola, Ungärde skola i Lima, Sälens skola och
Rörbäcksnäs skola. En särskola finns i Malung och en särskolegrupp på Centralskolan. I Malung finns en kommunal musikskola.
Fritidshem finns knutna till varje skola utom Centralskolan. Fritidsgården
Dölgården i Malung, med filialer i Lima och Sälen, utgör dock en separat enhet.
Gymnasieskola
Kommunen samverkar med ett antal närliggande kommuner om gymnasieutbildning. I Malung ligger Malung-Sälens gymnasieskola som erbjuder
program som Alpint/snowboard, Hotell- och Restaurang, Bygg, El, Teknik,
Naturvetenskap, Samhällskunskap, Omvårdnad, Estetiska och Individuella
programmet.
Vuxenutbildning/Högskoleutbildning
Riksskinnskolan i Malung är en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning med
inriktning mot design och skinnmode.
Vuxenutbildning finns på Lärcentrum i Malung och Lärcentrum i Sälen.
Folkhögskola
I Malung ligger Malungs folkhögskola som startade redan 1909. Huvudman
för Malungs folhögskola är landstinget i Dalarna.

Vård och äldreomsorg
Vårdcentraler
Vårdcentraler finns i Malung, Lima och Sälen. Dessa är öppna dagtid vardagar. Under skidsäsong finns skidskademottagning vid vissa anläggningar i
Sälen. Ambulans finns i Malung och dagtid i Sälen.
Räddningstjänsten kan larmas på s.k. IVPA-larm (I Väntan På Ambulans)
när SOS alarm bedömer att det medför en reell tidsvinst för det medicinska
omhändertagandet av patienten.

38

Kap. 4 Allmänna intressen

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Lima vårdcentral

Rekreationsvistelse med olika temaveckor under sommartid erbjuds vid
Tandådalens fjällhotell.
Vård och omsorg
Vård- och omsorgsenheten ansvarar för socialförvaltningens äldre- och
handikappomsorg.
Socialtjänstlagen (SoL)
Enligt Socialtjänstlagen skall den som inte själv kan tillgodose sina behov
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt
liv.
Huvuduppgiften är omvårdnad och service till äldre och funktionshindrade
människor, i enskilt respektive särskilt boende. Många får sin hjälp i form av
hemtjänst i sin egen bostad. Inom särskilda boendeformer, såsom servicehus,
gruppbostäder och sjukhem har kommunen även hälso- och sjukvårdsansvar till
och med sjuksköterskenivå samt rehabilitering. Socialförvaltningen kan även
erbjuda service i form av dagverksamhet. Andra viktiga delar i verksamheten är
nattpatrull, avlösar- respektive ledsagarservice.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Den 1 januari 1994 trädde en ny lag i kraft. Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Lagen ger rätt till särskilt stöd och särskild service som
människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som inte
omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen.
Hemtjänsten
Hemtjänsten södra kommundelen
Verksamheten består av sex hemtjänstgrupper uppdelade på geografiska områden. Malung södra, norra, västra, Malungsfors, Yttermalung och Tyngsjö samt
nattpatrull. Hemtjänstgrupperna samarbetar ”över gränserna”. Utöver dessa
grupper finns socialkooperativet Öje.
Hemtjänsten norra kommundelen
Verksamheten har tre hemtjänstgrupper. Lima, Rörbäcksnäs och Transtrand/Sälen. Utöver dessa grupper, finns kooperativet Dalen i Sörsjön.
Särskilt boende
När man av olika skäl inte längre kan bo kvar i eget boende erbjuder
kommunen plats inom "särskilda boendeformer". I dessa boendeformer hyr man
själv sin lägenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar
för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i
särskilt boende.
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Totalt i kommunen finns 172 platser för särskilt boende. Dessa är uppdelade
på:
 Serviceboende 88 platser
 Vårdhemsboende 42 platser
 Gruppboende för dementa 42 platser
Kommunen har korttidsplatser där omsorgstagare kan vistas under en begränsad period, t ex när anhöriga behöver avlösas i hemmet. Avlösningen kan
vara kontinuerligt återkommande så kallad växelvård. I kommunen finns totalt
29 korttidsplatser.
Dagverksamhet
Terapin Malungs Vårdhem
Verksamheten riktar sig primärt mot de som vistas på vårdhemmet men även
mot pensionärer utifrån som genom ett biståndsbeslut får komma till verksamheten. Dagverksamhet är en social träffpunkt som erbjuder stimulans och förströelse genom olika aktiviteter. Dagverksamheten finns på Malungs Vårdhem
och är till för de som har svårt att delta i det allmänna aktivitetsutbudet i samhället.
Solängen
Solängen är en dagvård för demenshandikappade. Till Solängen kommer
gästerna 1-5 dagar i veckan. Målsättningen är att ge omsorgstagaren en
meningsfull dag, stimulera och ta fram det friska, få känna sig betydelsefull
samt ge anhöriga stöd och avlastning.
Boende med särskild service
Verksamheten ansvarar för service och boende för personer med utvecklingsstörning, i ordinärt respektive särskilt boende; I kommunen finns gruppbostäderna; Björnen, Snålåsen, Rubinen och Björkbacken samt stödboendena
Linden och Fyren, dessutom finns Lyran som är ett korttidsboende för barn och
ungdomar.
Dagcenter
Målsättningen med verksamheten är att erbjuda vuxna utvecklingsstörda en
meningsfull daglig verksamhet, så att de kan tillvarata och utveckla sina personliga resurser och bli så självständiga som möjligt. Utifrån denna övergripande
målsättning upprättas en individuell målsättning och åtgärdsplan som bygger på
varje omsorgstagares behov och önskemål.
Verksamheten innefattar legojobb åt olika företag, praktikplatser samt
stimulerande aktiviteter, utbildning, massage och träning för att upprätthålla
olika funktioner etc för omsorgstagare.
Ta Till Vara
Ta Till Vara är en daglig verksamhet för funktionshindrade. Målsättningen
är att varje brukare ska ha en strukturerad och meningsfull daglig verksamhet
utifrån sina förutsättningar.
Socialpsykiatri
Kommunen svarar för vissa uppgifter samt ansvarar för samordningen av
samhällets insatser för vuxna med psykiska funktionshinder. Kommunen har till
uppgift att planera bostäder, ge boendestöd och erbjuda sysselsättning i olika
former efter den enskildes behov.
I Malungs centrala del finns Stödboendet Vågen samt dagverksamheten
Träffen som tillgodoser behovet av sysselsättning.

Individ och familjeomsorg
Socialtjänstlagens portalparagraf innebär att socialtjänsten skall vila på
demokratins och solidaritetens grund och främja människans sociala och
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ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i
samhällslivet.
Individ och familjeomsorgen arbetar inom fyra områden: ekonomiskt
bistånd, barn och ungdom, missbruk och familjerätt. Sekretess gäller inom
Individ och familjeomsorgens alla arbetsområden.
Ekonomienheten
Ekonomienheten handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt
riksnorm samt socialnämndens riktlinjer.
Barn och ungdomsenheten
Barn och ungdomsenheten handlägger utredningar gällande barn och ungdomar som misstänks fara illa. Ärenden kan aktualiseras via andra myndigheter,
enskilda personer eller att familjen/barnet själva tar kontakt med socialtjänsten,
stödpersoner, familjehem, behandlingshem, stödgrupper för barn som kommit i
kontakt med alkohol eller drogberoende vuxna, familjebehandling eller enskilda
samtal. Barn och ungdomsenhetens anställda deltar också i förebyggande arbete
såsom olika former av samarbetspartner.
Missbruksenheten
Missbruksenheten handlägger ärenden gällande alkohol- narkotika och
tablettmissbruk. Ärenden kan aktualiseras via andra myndigheter, anhöriga eller
att man personligen tar kontakt med socialtjänsten. Missbruksvård bedrivs så
långt det är möjligt på hemmaplan via öppenvårdsverksamheten Orren. Där
erbjuds 5-veckors behandlingskurs, individuella samtal, anhörighetsvård och
eftervård.
Familjerättsenheten
Familjerättsenheten erbjuder samarbetssamtal i syfte att nå enighet i frågor
rörande vårdnad, boende och umgänge, tecknar avtal om vårdnad, umgänge och
boende, fastställer faderskap, utför vårdnadsutredningar och snabbyttrande på
begäran från Tingsrätter samt adoptionsutredningar vid önskemål om adoption.
Familjerådgivning
Familjerådgivning är en särskild enhet inom socialtjänsten som bedriver
samarbetssamtal vid samlevnadsproblem. Absolut sekretess gäller vilket innebär
– inga journaler, ingen registrering, möjlighet att vara anonym och ingen avgift.

Allmänna riktlinjer – service, vård m.m
Vårdcentralen i Malung bör ha ökad bemanning och jour under kvällstid.
Permanentbostäder bör främst tillkomma inom eller i nära anslutning till
orter/byar med redan uppbyggd och mer komplett samhällsservice.
Härigenom underlättas avsevärt kommunens planering för barn- och
äldreomsorg, skolor etc. Kommunen har inte för avsikt att bygga upp en
särskild och mer komplett service för permanentboende på själva fjället.
Vid beslut om markanvändning i anslutning till olika serviceanläggningar
bör dess behov av frizoner, bilparkering m.m. beaktas.
Skolan i Sälen måste ha möjlighet att växa. En årlig tillväxt i Sälenområdet
kan leda till ökad permanentbosättning i Sälen, vilket på sikt kan ge
upphov till behov av två klasser i varje årskull i Sälens skola. Barn- och
utbildningsnämnden föreslås vara observant på kommande utveckling,
för att i god tid redovisa eventuella nya lokalbehov.
Tillgodoseende av erforderliga resurser på vårdens område utgör en primär
uppgift från samhällets sida där både stat, landsting och kommunen på
olika sätt måste bidra. Turismens utveckling i fjällområdet skapar ett
behov av resurser för akutsjukvården i Sälens by, varvid det är viktigt att
landstinget tilldelar erforderliga resurser.
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4.6 Kommunikationer
Malung-Sälens kommun har relativt god geografisk närhet till större befolkningskoncentrationer t ex Malung – Oslo cirka 25 mil och Malung – Stockholm
ca 35 mil. En hög standard på transportinfrastrukturen krävs för att också ge den
viktiga tidsmässiga närheten.

Riksdagen har utarbetat ett övergripande transportpolitiskt mål som syftar till
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. De övergripande
målet har även preciserats i sex delmål, som för kommunens del kan omformuleras utifrån ett lokalt perspektiv på följande sätt:
De grundläggande transportbehoven tillgodoses med hög transportkvalitet på
ett trafiksäkert sätt i ett transportsystem som utjämnar skillnaderna i utvecklingsmöjligheter mellan oss och storstadstriangeln och motverkar nackdelarna
av de långa transportavstånden, inom kommunen och mot omvärlden. Dessutom
bidrar det till en god miljö och svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov.
Trafikslagens miljöeffekter kommer att vara starkt styrande för den fortsatta
utvecklingen inom transportområdet.

Visioner för kommunens kommunikationer
Bra kommunikationer är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av
Malung-Sälens kommun och regionen Västerdalarna/Sälenfjällen. De är nödvändiga för att genom en regionförstoring skapa en större marknad för arbete,
studier, service etc. på pendlingsavstånd. Grunden för kommunens arbete med
transporter är Den goda resan, dvs att ge kommunens medborgare och näringsliv den den bästa transportmöjligheterna. Näringslivet, inkl Sälenfjällens turist/resenäring och skogsnäringens tunga transporter, ställer också krav på transportleder med hög standard. Många av kommunens och regionens företag
arbetar på nationell och internationell marknad vilket kräver effektiva, långväga
transportlösningar. Malung-Sälens kommun prioriterar följande vägar, järnvägar, flygplatser och kollektivtrafiklösningar. De skall utvecklas i samarbete med
andra berörda regioner i stråkens förlängning, mot storstadsområden och mark-
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nader. Stråken är integrerade delar i större sammanhängande stråk och trafiksystem.
 Riksväg 71 Borlänge – Malung – Sälen med anslutning mot rv 70, 50,
66/247, 26, E45, lv 311 och norska rv 25
 E45 Inlandsvägen Göteborg – Karesuando som går från Sicilien och har
anslutning mot Nordkap: Europas längsta E-väg
 ”E16”/”Riksväg 16” Gävle – Oslo med anslutning Bergen-Skottland-Irland
resp. Finland-Ryssland-Balticum
 Västerdalsbanan (och dess förlängning mot Sälen) som är Dalabanans
förlängning Stockholm-Uppsala- Borlänge – Malung – Sälen med
anslutning i knutpunkt Borlänge mot Göteborg-Malmö-Köpenhamn resp
Gävle/Norrland och i Sälen mot Trysil-Hamar-Gardermoen-Oslo resp
norra Dalafjällen:Idre/Grövelsjön
 Malungs Flygplats och Sälens Flygplats
 En kollektivtrafikutveckling enligt ”Dalarnas Framtida Kollektivtrafik –
Den goda resan i Dalarna”: Lokal, regional och interregional trafik i ett
samordnat trafiksystem.
I sitt ”Handlingsprogram för Västerdalarnas infrastruktur, Väg-JärnvägBuss” har kommunerna Malung-Sälen, Vansbro, Gagnef och Borlänge tagit
ställning för rv 71, Västerdalsbanan (och dess förlängning mot Sälen) och en
samordnad kollektivtrafikutveckling inkl tåg.
Riksväg 71 Borlänge – Malung – Sälen
Riksväg 71 är Västerdalarnas huvudstråk och huvudtillfart till Sälenfjällen
med betydelse också för Idre/Grövelsjön (45% av deras trafik) och betydelse för
Trysil och Härjedalsfjällen. Vid riksgränsen möter riksväg 71 den norska riksväg 25, som i Hamar ansluter till E6 mot Gardermoen - Oslo resp Trondheim.
Genom anslutande länsväg 311 Sälen – Särna - Tännäs nås både den norra delen
av Dalafjällen, Idre/Grövelsjön, och Härjedalsfjällen. Riksväg 71 och norska
riksväg 25 sammanbinder regioncentra Falun/Borlänge – Hamar. Delen
Borlänge – Malung ingår i den öst-/västliga vägförbindelsen Gävle-Oslo som
berörda kommuner arbetar för att vidareutveckla (se nedan, ”riksväg
16”/”E16”).

Val av färdväg till Dalarnas län för besökare till Sälenfjällen. Källa: Mellansvenska handelskammaren, Vägverket Region Mitt, Länsstyrelsen Dalarna,
år 2000
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De mest angelägna vägobjekten på rv 71 är i nuläget (2007) Dala-Järna –
Vansbro, Yttermalung och Tandö – Bu. Men även förbi Nås behöver åtgärdas.
Standardhöjning genom kurvrätning, liksom åtgärder i korsningar och vid
anslutande vägar (rondeller, avfartsfiler, liknande), är viktiga för trafiksäkerhet
och framkomlighet.

Europavägar
E45 Inlandsvägen Göteborg – Karesuando
E45 Inlandsvägen Göteborg – Karesuando är den svenska delen av E45, den
längsta europavägen som sträcker sig genom hela Europa i nord-/sydlig riktning
från Sicilien till Karesuando. Den bör förlängas till Nordkap. Vägen har genom
sin sträckning mycket stor betydelse för utveckling och utbyte i hela inlandet –
för näringslivets godstransporter, från regionala till internationella, och för
persontransporter, från arbetspendling till turisttrafik. Inte minst den svenska
fjällvärlden väcker stort intresse, nationellt och internationellt, och har därför
stor utvecklingspotential. E45:s betydelse för den växande och sysselsättningsskapande turistnäringen är mycket stor. För Malung och Sälenfjällen är E45
huvudvägen mot Göteborg och västsverige, södra Sverige och Danmark samt
södra Norge/Oslo-regionen. E45 Malung – Torsby ingår också i den öst-västliga
vägförbindelsen Oslo – Dalarna – Gävle. Den senare är en förlängning av E16,
som måste utvecklas för att ge regionen den tvärförbindelse som saknas.
E45:an har i dag en varierande standard på sträckan VärmlandsgränsenStöllet-Vägsjöfors och behöver ses över vad gäller plan, profil och standard.
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”E16”/”Rv16”: Den öst-västliga vägförbindelsen Gävle – Oslo
Ett svensk-norskt projektsamarbete, som startade 1999, pågår mellan
berörda kommuner och län/fylken på båda sidor gränsen kring förverkligandet
av en utpekad god vägförbindelse Gävle-Oslo. Den aktuella vägförbindelsen
utgör en förlängning österut av väg E16 som börjar på Nordirland och går via
Skottland till Bergen i Norge och slutar i Oslo. E16 är den enda öst-västliga
europavägen genom Skandinavien som idag inte har någon fortsättning genom
Sverige. Från Gävle kan vägförbindelsen utvecklas österut, se nedan.
Syftet med Gävle-Oslo-förbindelsen är att minska den barriär som riksgränsen idag utgör och öka tillgängligheten och samverkan över gränsen.
”E16” kan starkt bidra till en positiv regional utveckling i Gävleborg, Dalarna,
norra Värmland och Hedmark. Berörda svenska kommuner är Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby.

”E16” Gävle – Oslo
Samarbetsprojektet Gävle-Oslo-förbindelsen har 2006 ansökt om att få riksvägsstatus på hela vägsträckningen från Gävle till riksgränsen med beteckningen riksväg 16. I ett senare skede, när ytterligare vägförbättringar skett,
planeras ansökan om Europavägsstatus, d.v.s. vägnummer E16. Härigenom blir
den Skandinaviska Europavägskartan mera komplett.
Att EU allt mer fokuserar på en utveckling av bra förbindelser österut ger
allt större aktualitet till frågan om E16:s vidare förlängning österut från Gävle
hamn mot inte bara Finland utan även Ryssland och Balticum. Samarbetsprojektet har i början av 2007 anmält objektet till EU som svar på dess förfrågan om flaskhalsar i transportsystemet. I denna anmälan har projektet
särskilt lyft fram tre objekt: Sträckan Kongsvinger – Torsby, rv 71 Malung –
Borlänge och Gävle hamn.
Västerdalsbanan
Västerdalsbanan som idag når Malung, har tidigare och ska återigen – enligt
regionens och länets målsättning – nå Sälen, som med cirka 60.000 turistbäddar plus dagturism är norra Europas största vinterturistområde. Malung-Sälens
kommun är också Sveriges fjärde största turistområde på helårsbasis efter
Stockholm, Göteborg och Malmö, oräknat Sigtuna/Arlanda. Potentialen för den
interregionala tågtrafiken ligger på uppemot 1 miljon resor årligen och för
godstransporterna 25-30.000 järnvägsvagnar.
Västerdalsbanan och dess förlängning mot Sälen utgör stommen i den kollektivtrafikutveckling som är nödvändig för samhällsutvecklingen och regionförstoringen inom vår egen region VästerDalarna/Sälenfjällen med anslutning
till regioncentrum Borlänge-Falun. Via knutpunkt Borlänge når vi också andra
delar av länet. Västerdalsbanan är Dalabanans förlängning till VästerDalarna/Sälenfjällen. I knutpunkt Borlänge möter den också huvudlinjerna mot Göteborg-Malmö-Köpenhamn resp. Gävle-Norrland. Liksom övriga järnvägslinjer i
Dalarna ingår Västerdalsbanan i Tåg i Bergslagen. (se också kommunernas
”Handlingsprogram för Västerdalarnas Infrastruktur, väg-järnväg-buss” och
”Den Goda Resan i Dalarna.”
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Med en allt mer integrerad utveckling över riksgränsen inom vintersportområdet Sälen – Trysil och med starkt accelererande krav på miljövänliga
transporter är det naturligt att också se järnvägsfrågan i ett vidare perspektiv.
En förlängning av Västerdalsbanan utgör en intererad del av Dalabanan från
Stockholm-Arlanda-Borlänge vidare mot Malung - Sälen och kan i sin förlängning via Trysil nå det norska järnvägssystemet Elverum-Hamar-GardermoenOslo. I denna gränsregion finns också skogsnäringen som arbetar på båda sidor
gränsen och som har stora behov av godstransporter.
Mål och åtgärdsbehov för Västerdalsbanan
 Restiden/hastigheten: - ”snabbt” (Stockholm – Sälen 3,5 – 4 timmar)
 Komforten/fordonen: - ”bekvämt”
 Elektrifiering och upprustning av befintlig bana
 Utbyggnad Malungsfors – Sälen
Som del i Tåg i Bergslagen bör befintlig bana snarast elektrifieras och rustas
för att kunna integreras i regionens trafikupplägg med samma slags fordon och
kortare restider. Det möjliggör också direktgående tåg till Malung, vilket i sig
också kortar restiden men framför allt har en övergripande och strategisk
betydelse för regionens utveckling och för möjligheterna att utveckla turisttrafiken till Sälen. Restiden Malung – Borlänge kan redan vid det idag blygsamma kravet på en snitthastighet av 110 km/h, och med dagens fordon, sänkas
från nuvarande ca 1h 45-50 min till ca 1h 20 min. Restidsförkortningen är av
central betydelse för regionförstoringen.
Elektrifiering och upprustning av Västerdalsbanan utgör också steg ett på
vägen mot ett återupprättande av järnvägen till Sälen. Det andra steget är
utbyggnaden till Sälen, från Malungsfors till Kläppen, Fiskarheden och Lindvallen. Fiskarheden är ett av landets större inlandssågverk och vill som sådant
ha tillgång till järnvägstransporter.
Under senare år har Västerdalsbanans kapacitet höjts något genom bl a
åtgärder som medger STAX (Största tillåtna axellast) 25 ton. Därutöver är
Västerdalsbanan pilotbana för Banverkets projekt trafikstyrningssystemet
ERTMS Regional (European Railway Traffic Management system), som skall
vara i drift 2008. Projektet är av internationellt intresse med förankring inom
EU. Vagnparken på banan har däremot sedan några år varit ett stort bekymmer,
ett faktum som borde leda till ett snabbt beslut om elektrifiering av banan.

Malungs station
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Sälenbanan – framtida utbyggnad Malungsfors-Sälen. Källa: Sälenbanan,
uppdatering av utredning. SWECO 2002
Kollektivtrafikutveckling – Den goda resan i Dalarna och Malung
I knutpunkt Borlänge möter Västerdalsbanan och dess förlängning till Sälen
övriga järnvägslinjer inom Dalarna men också de interregionala järnvägsstråken mot Uppsala-Arlanda-Stockholm resp Göteborg-Malmö-Köpenhamn
och Gävle-Norrland. Västerdalsbanan och dess förlängning till Sälen har också
sin fortsättning över riksgränsen till Trysil och vidare mot Hamar-GardermoenOslo. En busslinje Sälen-Trysil ansluter till den idag väl utvecklade busstrafiken Trysil-Oslo. Ett annat stråk att utveckla mot en mer övergripande inter-
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regional karaktär är ”Inlandsstråket” med buss, som idag finns Gällivare –
Östersund – Mora och som genom förlängning Mora – Malung – Torsby kan
nå tågtrafiken mot Kil – Karlstad - Göteborg. Idag trafikerar busslinje 95
mellan Mora och Sälen (Stöten).
I Malung-Sälens kommun är Västerdalsbanan Borlänge – Malung – Sälen
huvudstråket där tåget Borlänge – Malung idag kompletteras med busslinje 157
Malung – Sälen – Stöten. Stråket nyttjas för såväl lokala och regionala som
interregionala resor av alla kategorier, arbets- och studiependling, service-,
fritids- och turistresor. I handlingsprogram för Västerdalarnas infrastruktur har
kommunerna Malung-Sälen, Vansbro, Gagnef och Borlänge (2000-2001)
angett följande mål för kollektivtrafiken. Dessa mål stämmer väl överens med
vad som anges i det av Region Dalarna (2003) antagna handlingsprogrammet
”Dalarnas framtida kollektivtrafik – Den goda resan i Dalarna”:
Mål för kollektivtrafiken
 Hög tillgänglighet
 Västerdalsbanan och dess förlängning mot Sälen är axeln för kollektivtrafiken genom Västerdalarna och svarar för den regionala och interregionala trafiken
 Busstrafiken svarar i första hand för det lokala trafikbehovet och matar till
tågtrafiken, kompletterar tågtrafiken om så behövs
Målet hög tillgänglighet för kollektivtrafiken nås genom:





hög turtäthet
bekväma fordon, flexibla, handikappanpassade
bra anslutningar: ”dörr till dörr”
bra terminaler och hpl: väntsalar/väderskydd, cykel-/bil-P, tidtabell/trafikinformation, anslutningsvägar – allt anpassat för funktionshindrade

Arbetet med förverkligandet av handlingsprogrammet för den goda resan i
Dalarna pågår i Malung-Sälens kommun, liksom i övriga länet, bl a linjeläggs
skolbussar och anropsstyrda turer införs i linjetrafiken. Under 2005 har
kommuner och landsting tagit beslut om att samordna också den särskilda
kollektivtrafiken på länsnivå. Därmed möjliggörs en samordning mellan den
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken till ett sammanhängande transportsystem tillgängligt för alla. En utveckling av matarlinjer mot de övergripande stråken stimuleras. Längs de större stråken kommer väl fungerande
anslutningspunkter/ ”resecentra”, att behöva utvecklas.
Det är angeläget att kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet
beaktas i all fysisk planering i kommunen. Av särskild betydelse är att också
bevaka framkomligheten för oskyddade trafikanter genom GC-vägnät som bör
ansluta till kollektivtrafiksystemet.
Kraven på miljövänliga transportsystem kommer sannolikt att medföra att
all fysisk planering i större utsträckning än idag måste ta hänsyn till möjliga
kollektivtrafiklösningar.
Utveckling av flygtrafiken i Malung och Sälen
Flyget är ett allmänintresse som kommunen bör bevaka så att dess utvecklingsmöjligheter underlättas. Se vidare under avsnittet Flyg under Kommunikationsintressen nedan.

48

Kap. 4 Allmänna intressen

Vision för kollektivtrafikförsörjningen i
Dalarna 2015
Dalarna erbjuder bästa
möjliga tillgänglighet till
arbete, studier, service,
fritid och turism för att
skapa förutsättningar för
regional tillväxt och
utveckling. Medlet är
kollektivtrafiken som
erbjuder samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter.
/utdrag ur Den goda
resan i Dalarna
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Kommunikationsintressen
Väg
Riksintresse för väg
I Malung-Sälens kommun finns två vägar utpekade som riksintresse för
vägtrafiken enligt 3 kap 8 § miljöbalken:
 Europaväg 45 Mora – Torsby
 riksväg 71 Borlänge – Sälen – norska gränsen
Den svenska delen av E 45 Sicilien – Göteborg – Karesuando ( - Nordkap)
utgör en del av det nationella stamvägnätet, vilket innebär att åtgärder på denna
inte belastar länstransportplanen.
Riksväg 71 är av stor betydelse för turismen till Sälenfjällen, men har också
en vidare betydelse. Vid riksgränsen möts svenska riksväg 71 och norska riksväg 25 och två länders vägnät knyts därmed samman. Rv 71/rv 25 ansluter till
E45 och ”E16” i Malung samt E6 i Hamar.
Allmänna vägar
Utöver E45 och 71 finns ett flertal allmänna vägar i kommunen som
Vägverket ansvarar för.
Kommunen har ett lagstadgat väghållningsansvar som begränsas till gator
och vägar inom detaljplanelagda områden där kommunen är huvudman (tidigare
stadsplanelagda områden). Dessutom har kommunen väghållningsansvar för
statskommunala gator och vägar.
På de vägar som berörs av fjälltrafiken, främst riksväg 71 och E45, är variationerna på trafikflödet mycket stora beroende på turistsäsongen. Normal dygnsvariation kompletteras här av kraftig säsongsvariation. Vägverkets normala
redovisning av transporter per årsmedeldygn är därför olämplig eftersom den
tenderar att underdimensionera infrastrukturen med åtföljande negativa effekter
på trafiksäkerhet och framkomlighet. Se även skrivning under kap. 6.2 Buller.
Kommunala gator och vägar
Kommunala gator/vägar finns inom detaljplanelagt område i Malungs tätort
samt ytterligare två små områden (parkering Sälens by och vid Guldkusten i
Lima).
Enskilda vägar
Det finns ett stort antal enskilda vägar i kommunen bl a byvägar och ett
rikligt förgrenat skogsbilvägnät. Ansvaret för drift och underhåll av vägar inom
tidigare byggnadsplaner och inom de nya detaljplaner där kommunen ej är
huvudman handhas av samfällighetsförening eller vägförening. Särskilt i fjällen
finns många samfällighets- eller vägföreningar.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar finns delvis utbyggda och bör succesivt kompletteras
till ett sammanhängande nät med anslutning till viktiga målpunkter och till
kollektivtrafiknätet, främst i Malungs tätort. I Sälens by planeras en gång- och
cykelväg utmed Vikhansvägen för att betjäna den nya permanentbebyggelsen på
östsluttningen, men också för att skapa ett sammanhängande gångstråk på båda
sidor av älven mellan broarna. I den norra kommundelen fungerar den gamla
banvallen, där järnvägen är nedlagd, på långa sträckor som en viktig förbindelse
mellan byarna som ligger längs den hårt trafikerade riksväg 71.
Gång- och skidstråk i fjällområdet finns främst anlagda internt inom fjällanläggningarna för att knyta ihop viktiga målpunkter. Behov av ytterligare
gång- och cykelvägar inom och mellan anläggningarna får beaktas i kommande
planeringsskeden allteftersom turismen, särskilt barmarksturismen, utvecklas.
Gång- och cykeltrafik som är separerad från biltrafiken bör eftersträvas i
områden med tät biltrafik.
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Busstrafik
Arbetet med förverkligandet av handlingsprogrammet för ”Den goda resan i
Dalarna” (se Region Dalarna) pågår i Malung-Sälens kommun, liksom i övriga
länet bl a linjeläggs skolbussar och anropsstyrda turer införs i linjetrafiken.
Under 2005 har kommuner och landsting tagit beslut om att samordna också
den särskilda kollektivtrafiken på länsnivå. Därmed möjliggörs en samordning
mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken till ett sammanhängande transportsystem tillgängligt för alla. En utveckling av matarlinjer mot de
övergripande stråken stimuleras. Längs de större stråken kommer väl fungerande anslutningspunkter / ”resecentra”, att behöva utvecklas. Det är bl a
angeläget att en permanent iordningställd busstation kommer till stånd i Sälens
by (detaljplan finns).
Inom länet är det trafikhuvudmannen Dalatrafik som sköter busstrafiken.
Genom Dalatrafik deltar länet också i Tåg i Bergslagen. Malung-Sälens
kommun och Sälenfjällen är också av intresse för bussföretag som erbjuder
expressbussförbindelser från storstadsområdena. Kartan nedan är hämtad ur
material, som tagits fram i samband med ”Den goda resan i Dalarna”; ang trafik
över riksgränsen.
Det finns också expressbusslinjer från fjärrmarknader som går över riksgränsen till Trysil.
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Vintersäsongen 2006-2007 har ett norskt bussbolag startat linjetrafik mellan
Sälen och Trysil, som alltså sammanbinder de två ländernas kollektivtrafiksystem. Från Trysil nås Hamar – Gardermoen – Oslo och från Sälen Malung –
Borlänge – Arlanda – Stockholm, liksom andra övergripande stråk som nås via
knutpunkterna/regioncentra Hamar resp. Borlänge.
För trafiken inom Sälenfjällen har kommunens stadsarkitektkontor tagit fram
en principskiss som visar hur olika delområden kan trafikeras och kollektivtrafikförsörjas. I ett första skede arbetade Dalatrafik med en del av detta koncept
genom en s.k nöjesbuss. I nuläget finns en interntrafik i området som drivs av
anläggningarna. Det finns stora möjligheter att vidareutveckla kollektivtrafiklösningarna inom området, vilket också sannolikt är nödvändigt utifrån kommande miljörestriktioner inom transportområdet.
Nationell och Regional vägtransportplan
Stråktänkandet och samarbetet i stråk belyser väl att åtgärder i infrastrukturen också utanför kommunens gränser har stor betydelse för kommunen, bl a
genom förbättrade möjligheter till arbetspendling och förbättrad tillgänglighet
för såväl turistnäring som andra näringar. Dock måste bevakas att nödvändiga
investeringar också genomförs inom kommunens gränser
Hösten 2003 invigdes den nya vägsträckan på rv 45, Värmlandsgränsen –
Malung. Under samma tidsperiod har också rv 45 delen Malung - Mora
genomgått en nödvändig upprustning. Hösten 2006 invigdes E45.
I Nationell plan vägtransportsystemet 2004-2015 finns inga objekt på E45
inom Malung-Sälens kommun upptagna. Ett viktigt objekt på E45 i kommunens
närområde är Vägsjöfors i norra Värmland, ett objekt som också sammanfaller
med ”rv16/E16”, dvs den öst-västliga vägförbindelsen Gävle-Oslo. Det är
angeläget att Vägsjöfors snarast åtgärdas.
Vintern 2001 invigdes rv 71 till Sälen, dvs först då nåddes Sälen av riksvägnätet. Sedan mitten av 1990-talet har genom länstransportplanerna en rad investeringar och förbättringsåtgärder genomförts på rv 71 Sälenvägen. Lokalt i
Sälen märks den nya uppfarten till fjället, sträckan Sälen – förbi Sälsätern, men
här finns också investeringar som Djurås-Mockfjärd, Björbo, Äppelbo samt förbättringsåtgärder av olika omfattning (se t ex Malung – Vansbro). För sträckan
Tandö-Bu har en arbetsplan tagits fram av Vägverket och som varit utställd 13
maj-11 juni 2004. Vägverket har ännu inte tagit upp arbetsplanen för fastställelse. Kommunen ser det som angeläget att planen fastställs.

Riksväg 71 vid Yttermalung
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I Länstransportplan för Dalarna 2004 – 2015 redovisas ett antal investeringsoch bärighetsobjekt i Malung-Sälens kommun enligt nedanstående tabell.
Väg
Sträcka
Beskrivning
Investerings och bärighetsåtgärder
71
Östra Tandö – Bu
Ny sträckning
71
Förbi Yttermalung
Förbifart
71
Äppelbo – Malung
Kurvrätningar
71
Vid norska gränsen
Ny sträckning
311
Horrmundsvalla
Ny bro mm
Trafiksäkerhetsåtgärder
Inga åtgärder upptagna i planen inom Malung-Sälens kommun

Planerat genomförande
2011 - 2013
Påbörjas 2015
Efter 2015
Efter 2015
Efter 2015

Kommunala vägförbättrings- och trafiksäkerhetsobjekt
Nedan redovisas av kommunen prioriterade trafiksäkerhetsobjekt resp.
vägsträckor som bör förbättras, utöver de som redovisas ovan under avsnittet
Nationell och Regional vägtransportplan:
Prioriterade trafiksäkerhetsobjekt
 Korsningen Rv 71 – Albacksgatan, Malung: Cirkulationsplats samt gc-väg.
Albackskorsningen finns med i länstransportplanen under trafiksäkerhetsobjekt. En förstudie tas nu fram av kommunen och vägverket i samråd.
 Korsningen Rv 71 Tandådalen – Kalvtjärnsvägen – Tandådalsvägen:
Cirkulationsplats.
 Rv 71 bron över Västerdalälven i Sälens by, oskyddade trafikanter: Gångoch cykelväg med anslutning till gång- och cykelvägnätet i Sälens by.
 Gamla Fjällvägen genom Sälsätern, oskyddade trafikanter: Förlängning av
trottoar till rondell vid Lindvallen.
 Korsningen Rv 71 Hundfjällsvägen – Fjällsåsvägen, Hundfjället:
Cirkulationsplats.
 Korsningen Rv 71 Malungsfors väg 517 – lokalgata – centrum: Minirondell.
 Lv 311 Horrmundsvalla med en smal bro efter tvära kurvor är ett särskilt
angeläget trafiksäkerhetsobjekt som bör åtgärdas snarast. Vägverket har här
tidigare inlett studier av förslag som innebär relativt omfattande nybyggnad
av väg jämte ny bro. Stadsarkitektkontoret har tagit fram ett betydligt mindre
omfattande förslag som bör bli mindre kostsamt att genomföra.
Vägförbättringar på sträckorna:
 Lv 311 Sälen – Fulunäs
 Rv 71 Transtrand – Sälen
 Lv 311 Fulunäs – Öjvallsberget
Utöver ovanstående objekt finns ett antal vägavsnitt som på sikt
kan visa sig önskvärda att åtgärda.
Förbättrade anslutningar till Norge
Väg 71 och dess anslutning till det norska vägnätet och den norska
riksväg 25 kan på sikt behöva förbättras. Det gäller även delar av
gränspassagen via väg 1047 mot norska Flermoen. särskilt gäller det
sträckan mellan Gränsbo till Närsjökorset, dvs anslutningen till väg
1053 som utgör förbindelse mot väg 71.

Länsväg 311 vid Horrmundsvalla
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Utfarter i fjällområdet
Under samrådet har påpekats att det finns flera trafiksäkerhetsmässigt
olämpliga in- och utfarter till stugområden längs bl a Fjällvägen med skymd sikt
bakom kurvor och krön. Det bör i första hand vara resp. samfällighetsförenings/
stugägarförenings ansvar att påtala åtgärdsbehov för Vägverk och kommun, så
att de kan tas med i den successiva planeringen av trafiksäkerhetsbefrämjande
åtgärder längs det allmänna vägnätet.
Järnväg
Riksintresse för järnväg
Västerdalsbanan, som omfattar sträckan Malungsfors – Malung – Vansbro –
Repbäcken – Borlänge, är på grund av sin betydelse för godstrafiken utpekad
som riksintresse för järnväg på sträckan Malung – Repbäcken. Kommunen
anser att utpekandet av riksintresset även bör ha sin grund i banans betydelse för
utvecklingen av turimstrafiken till Sälenfjällen. Kommunen har också begärt att
järnvägsreservatet Malungsfors – Sälen, dvs till Kläppen, Fiskarheden resp
Lindvallenområdet skall utpekas som riksintresse. Detsamma bör gälla ett ev.
vidare järnvägsreservat mot norska gränsen i syfte att sammankoppla två
nationella järnvägsnät.
Persontrafik
Sträckan Borlänge – Malung trafikeras med fem avgångar i vardera riktningen på vardagar och tre på helgdagar. Banan har nyligen börjat trafikeras
med ett nytt tågset (Itino). Med det nya trafikstyrningssystemet ERTMS
Regional, som kommer att vara i drift 2008 öppnas möjlighet till varannantimmestrafik. Dalatrafik ansvarar för tågtrafiken genom Tåg i Bergslagen.
Kollektivtrafikens huvudstråk i regionen VästerDalarna/Sälenfjällen är tågtrafiken Borlänge-Malung och den anslutande busstrafiken linje 157 MalungSälen-Stöten/Rörbäcksnäs. I bra anslutningspunkter/resecentra skall huvudstråket möta lokala linjer (se kommunernas ”Handlingsprogram för Infrastruktur
i Västerdalarna” och ”Den goda resan i Dalarna”). För att kunna möta efterfrågan på lokala, regionala och interregionala resor måste tågtrafiken utvecklas,
den skall vara snabb och bekväm och ha hög frekvens, dvs turutbudet måste
utökas. Trafiken skall erbjuda goda möjligheter till arbets- och studiependling,
service- och fritidsresor, tjänste- och turistresor såväl inom regionen som mellan
regionen och omvärlden. Fjärrtrafiken bör nå Malung utan tågbyten, dvs genom
direktgående vagnar till Malung utan byten i Knutpunkt Borlänge.
För att nå Sälen finns även möjlighet att åka tåg till Mora och sedan vidare
med buss inklusive bussbyte i Fiskarheden. Busstransferen är cirka 50 % längre
än från tåg till Malung.
Godstransport på järnväg
Godstransport på Västerdalsbanan sker f.n från Rågsveden i Vansbro
kommun och söderut. På sträckan mellan Malung och Malungsfors timmerterminal är spåret idag inte i drift.
Fiskarhedens Trävaru AB, som ligger strax norr om Kläppen Ski Resort, är
ett av landets större inlandssågverk med intresse av järnvägstransporter. F n går
i storleksordningen 90 lastbilar med släp dagligen till och från företaget. I
kommuncentrum Malung finns ett antal grossistföretag, som också genererar
stora dagliga transportvolymer på väg. Sälenfjällen, som under högsäsong är
Dalarnas största ”stad”, kräver också sin varuförsörjning genom en ansenlig
mängd godstransporter.
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Planerade / diskuterade förändringar
Uppgradering av lasttålighet ska enligt länstransportplanen påbörjas före
2007, vilket under 2007 ska kompletteras med ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem, en investering på 75 mkr.
En förnyad utredning av Sälenbanan utfördes på uppdrag av länsstyrelsen
dec 2002 (Sälenbanan, uppdatering av utredning).
Framtidsplan för järnvägen – infrastruktursatsningar
Västerdalsbanan ansluter till Dalabanan (Stockholm-Uppsala-Borlänge).
Banan har under en period varit klassad som s k länsjärnväg. Samtliga
länsjärnvägar har från och med planperioden 2004-2015 överförts till stomjärnvägsnätet och förvaltas därmed av Banverket, som i sin nationella banhållningsplan redovisar samtliga åtgärder i järnvägsnätet.
I innevarande långtidsplan 2004-2015 anges följande åtgärder på Västerdalsbanan, se nästa sida:
Satsningar, miljoner kr
-2003
2004-2006
2007-2009
2010-2015
Underhåll
**
**
**
Utbyten och upprustningar
3
Vansbro-Repbäcken17
30 (inkl. dito på
(Borlänge-Gävle), STAX 25
Siljansbanan)
och lastprofil C
Västerdalsbanan, ökad
30
kapacitet
Västerdalsbanan, fjärrstyrt
75
trafikstyrningssystem
** Underhållskostnaden beräknas uppgå till mellan 100-150 miljoner kronor under planperioden

Västerdalsbanan är Banverkets pilotbana för det nya trafikstyrningssystemet
ERTMS Regional, som är av europeiskt intresse. Systemet skall vara i drift på
banan år 2008. Under 2006 presenterade Banverket internt, inom sitt projekt
lågtrafikerade banor, ett investeringsbehov som pga eftersatt underhåll idag
uppgår till i storleksordningen ca 400 mkr för att på sikt kunna behålla trafiken
på banan. En elektrifiering, som har beräknats till mellan 130 – 200 mkr, ger
kostnadsbesparingar både inom Tåg i Bergslagen och fjärrtågstrafiken genom
effektivare trafikupplägg och fordonsutnyttjande med direktgående tåg till
Malung. Bara miljövinsterna av en elektrifiering kan betala tillbaka investeringen på mindre tid än 10 år.
Västerdalsbanan
En förnyad utredning av ”Sälenbanan” utfördes på uppdrag av länsstyrelsen
dec 2002 (Sälenbanan, uppdatering av utredning). Utredningen bygger på
samma återuppbyggnadssträcka, som återfinns i denna översiktsplan och som
kommunen har krävt riksintressestatus för. Utredningen bör ses över vad gäller
marknadsandel för tågtrafiken för att finna nivån för en positiv nettonuvärdeskvot (NNK), som är ett viktigt argument för investeringen, framför allt i förhållande till andra objekt. Till en sådan ska läggas de ovärderliga samhällsekonomiska effekterna av en återuppbyggnad av Västerdalsbanan till Sälen.
Årsvolymen turistresor till Sälenfjällen ligger f n i storleksordningen 4 miljoner
resor. Tillkommer resor till Trysil, norra Dalafjällen och VästerDalarna i övrigt.
Pendlingsmöjligheterna inom regionen och till Sälens arbetsplatser skulle öka
dramatiskt.
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Sedan länge finns på idéplanet en tanke och
en önskan om att gå vidare och med en järnvägsförbindelse sammanbinda de allt mer integrerade
turistområdena Sälen – Trysil och därmed också
de två nationella järnvägsnäten. Redan var för
sig är både Sälen och Trysil idag det största
vintersportområdet i resp. land men genom bl a
ägarintressen och marknader, som går korsvis
över riksgränsen, pågår en utveckling mot ett
större, integrerat svensk-norskt turistområde
med mycket stor mottagningskapacitet. Detta
bör rimligen också avspegla sig i satsningar på
infrastrukturen som kan ta sin grund inte bara i
turistnäringens och regionförstoringens persontrafik utan också i skogsnäringen och
godstransporterna.
Investeringar i infrastrukturen skall jämföras
med investeringarna i regionen VästerDalarna/Sälenfjällen: Bara inom Sälenfjällen har den
årliga investeringstakten under lång tid legat på
Schematisk illustration av sträckning, framtida förlängd
nivån ca 200 mkr, under de närmaste 3-5 åren
Västerdalsbana mot Norge, via Stöten.
väntas investeringarna i anläggningarna uppgå
till i storleksordningen 3 miljarder kr. Till dessa siffror ska läggas samhällets
investeringar av olika slag, som över tiden uppgår till mångmiljardbelopp.
Flyg
Inom kommunen finns två mindre flygfält; Malungs Flygplats / Skinnlanda i
Malung (Böle by) och Sälens Flygplats (Rörbäcksnäs/Mobergskölen) i Sälen
(öster om Rörbäcksnäs / väster om Tandådalen/Hundfjället). Ingen av flygplatserna har idag reguljär flygtrafik och är inte säkerhetsgodkända av Luftfartsstyrelsen för att. bedriva kommersiella flygtransporter.
Utöver de lokala flygplatserna finns större flygplatser i Mora, Borlänge,
Torsby och Hagfors. Mora Siljan flygplats har viss chartertrafik till Sälenfjällen
och Dala Airport har direktförbindelser till Stockholm, Köpenhamn och Göteborg.
Godkänd helikopterlandningsplats finns vid Hundfjällets anläggning.
Malungs Flygplats / Skinnlanda har idag en asfalterad 800 m lång bana utrustad med belysning för mörkeranvändning. Flygplatsen är klassad som allmän
flygplats i Luftfartsverkets publikationer. Den är godkänd enligt 6 kap 9 § första
stycket Luftfartslagen, men inte tillståndsprövad av länsstyrelsen enligt miljöbalken. Med en utbyggnad till 1200 m skulle nya möjligheter öppna sig för taxiflyget (t ex 6-8 passagerare), vilket är av intresse för näringslivet i kommunen.
Sälens Flygplats har nyligen utökat sin bana från 900 till 1200 m, som nu
asfalterats. Därmed öppnas möjligheten att ta emot bruksflyg upp till 5,7 ton,
vilket beroende på flygplanstyp motsvarar ett taxiflyg med i medeltal 12-15
passagerare. Sälenfjällens flygklubb har startat Sälenflyg AB. En förstudie har
tagits fram angående en vidareutveckling av Sälens Flygplats till en större
flygplats med en banlängd på 2300 m och kapacitet / hjälpmedel att ta in större
plan, för i storleksordningen 120 passagerare och mer. Utvecklingsfrågorna
skall diskuteras med Luftfartsstyrelsen varefter Sälenflyg AB kommer att ta
beslut om hur man skall gå vidare.
Kring flygplatserna finns av säkerhetsskäl ett angivet område där det gäller
höjdbegränsningar för bebyggelse och anläggningar, se kap. 7.3 Övriga bestämmelser, Höjdbegränsade områden.
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Det kan ligga ett värde i att Malungs och Sälens flygplatser håller samma
banlängd 1200 m och därmed kan utgöra alternativ till varandra. Flyget är ett
allmänintresse som kommunen bör bevaka så att dess utvecklingsmöjligheter
underlättas.
Tele, mobil, IT m m
Regeringens mål vad gäller IT-infrastruktur är att det ska finnas tillgång till
en väl utbyggd bredbandig digital infrastruktur till rimlig kostnad för landets
samtliga hushåll, företag, organisationer och myndigheter. Enligt kommunens
IT-strategi ska samtliga hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband år 2007.
Ett utbyggt bredbandsnät innebär bl a att förvaltningarna inom kommunen
kan utnyttja verksamhetssystem oavsett var i kommunen man befinner sig,
administration och samverkan mellan grannkommuner förenklas, möjlighet till
införande av moderna, administrativa system för t ex ärende- och dokumenthantering ges, utnyttjande av Geografiska informationssystem, möjlighet för
medborgare att utföra tjänster utanför kontorstid både hos kommunen och andra
via Internet, kommunens kontakt med medborgarna förbättras med ökad möjlighet till insyn etc.
TeliaSonera AB (Skanova) har enligt avtal med kommunen etablerat ett
öppet bredbandsnät i kommunen. Bredbandsutbyggnaden gällande ortssammanbindande- och lokala telenät färdigställdes år 2005. Ansvarig för utbyggnaden
och driften är Skanova som också äger nätet. Utöver detta nät, har även en s.k.
redundant (extra) stomnätsanslutning anlagts av Malungs Elnät AB, mellan
Transtrand och Evertsberg (Älvdalens kommun). Täckningsgraden för bredband
är hög i hela kommunen, och under planperioden ska arbetet med att behålla
och utveckla en god IT-infrastruktur i området fortsätta.

Allmänna riktlinjer - kommunikationer
Utveckling av goda väg- och järnvägskommunikationer är en grundläggande förutsättning för kommunens invånare och näringsliv. Kommunens
strävan att uppnå ett hållbart transportsystem sker i samarbete med
regionala myndigheter och organ, andra angränsande kommuner i
Sverige och Norge samt kommunens näringsliv.
Kommunen prioriterar en förbättring av väg 71, E45 och tillskapande av
E16, dvs en öst-västlig förbindelse mellan Gävle och Oslo, samt förbättring och förlängning av Västerdalsbanan. Utöver dessa projekt finns
behov av ytterligare åtgärder på vägnätet (se beskrivning ovan).
Kollektivtrafiken ska vara bekväm och ha hög tillgänglighet.
Godstrafiken på tåg bör utvecklas.
Malungs flygplats Skinnlanda bör på sikt utökas till en banlängd på 1 200
meter.
En framtida utbyggnad av Västerdalsbanan mot Norge via Stöten bör inte
omöjliggöras vid utbyggnader i Lindvallen och i Stöten.
Anslutningsvägarna mot Norge behöver på sikt förbättras.
Kommunen ser det som angeläget att den tidigare framtagna utredningen
från år 2000 om ”Val av färdväg till Dalarnas län för besökare till Sälenfjällen” uppdateras.
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4.7 Friluftsliv och rekreation
Riksintresse för friluftslivet
Inom kommunen finns 3 områden som är av riksintresse för friluftslivet
enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Områden av riksintresse för friluftslivet
Nr
Namn
F 6
Fuluälven
F 7
Transtrandsfjällen
F 9
Västerdalälven med Görälven

Transtrandsfjällen utgör ett värdefullt område för rörligt friluftsliv och
rekreation lokalt, nationellt och internationellt. Därför är Transtrandsfjällen
även utpekat som område av riksintresse för turism och rekreation enligt
4 kap 2§ miljöbalken. Området ger stora möjligheter till olika aktiviteter som
vandring, skidåkning, skoteråkning, jakt och fiske.

Lokala friluftslivsintressen enligt länets Naturvårdsprogram
Inom kommunen finns ett 25-tal områden som är av intresse för det lokala
friluftslivet. Dessa områden har utpekats i länets Naturvårdsprogram från 1988.
Ömråden av lokalt intresse för friluftslivet
Nr Namn
4
Särkån
9
Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället
11 Görälven-Hälla
18 Stor-Närfjället
25 Närsjön
29 Sälfjällsmyren
30 Versjö-komplexet
34 Fejmån
35 Bredvalla
36 Hällkällgraven
42 Grå-Larsknipen
44 Ärån
49 Limhäa
57 Tisjön
60 Gräsbrickan
62 Tandövala
63 Bergsätern
65 Mosätern
69 Lybergsgnupen
75 Gravån
79 Vålberget
80 Öjen
83 Byråsen
97 Haftahedarna
100 Upprämmen-Upprämmsälven

Beskrivning
Å
Fjäll och Fjällskog
Älvlandskap
Fjällområde
Rödingsjö
Myr
Myrkomplex
Å
Naturskog
Dalgång
Skogsområde
Å
Sydväxtberg
Sjö med myr
Fäbod
Skogsområde
Fäbod
Fäbod
Naturskog
Kanjon, berggrund
Fäbod
Sjö- och skogsområde
Skogsområde
Isälvsavlagring
Rödingsjö

Klass
3
1
1
1
2
3
1
2
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
3
3
1
3

Utöver ovanstående friluftslivsintressen finns i anslutning till flera tätorter
och byar områden som relativt sett är mer livligt frekventerade än andra för
friluftsaktiviteter. På vissa platser finns elljusspår, stigar, leder, närbelägna
vattendrag och sjöar som lockar till ett mer intensivt friluftsliv. Följande
områden bedöms som särskilt värdefulla:
Tätortsnära friluftsområden
Eggarna, Sportfältet Malung-Kvarnberget, friluftsområdet öster och sydost
om Malungs samhälle, området vid Byråsen, Öjsberget, Ytternäs, Horrmundbergets södra del, Tjärnhedens idrottsplats och spårområde samt Sörbäcken.
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Sjöar och vattendrag
Kvien, Kappsjöarna, Hättsjön-Tyngen-Öjesjöns omgivningar,
Rönnhällsjön-Niställingens sjösystem, Hässjön, Femten, TisjönGrycken och Horrmundsjön.
Populära utflyktsmål
Lybergsgnupen, Öjsberget, Korsnäs naturstig söder om Sillerö,
Tandövala, olika fäbodar och Sälenfjällen.

Jakt
Jakt är en betydelsefull fritidsverksamhet för många boende i
kommunen. Jakten är främst inriktad på älg men också andra villebråd jagas om än i mindre omfattning. De flesta jaktlag består av
personer med lokal anknytning.

Fritidsfiske
Fritidsfisket är beroende av en god naturmiljö med friskt vatten för
att skapa goda livsbetingelser för naturliga eller inplanterade fiskbestånd. Fritidsfiske har en begränsad betydelse för livsmedelsförsörj- Stigen till Lybergsgnupen
ningen, i stället är naturupplevelsen det primära. Ofta sätts fisken
tillbaks efter fångst.
Fritidsfiske är ett sätt för turismnäringen, främst i fjällen att få en jämnare
sysselsättning över året.
Görälven, Fuluälven, Västerdalälven, Fejmån, Ärån med flera rinnande
vatten är av betydelse för fritidsfisket.
Upprämmen, Kvien, Rysjön, Kappsjöarna, Almasjön, Hättsjön-TyngenÖjesjöns omgivningar, Rönnhällsjön-Niställingens sjösystem, Hässjön, Femten,
Tisjön-Grycken och Horrmundsjön utgör attraktiva sjösystem som också är
värdefulla för fritidsfisket.
Fiskevårdsområdesföreningarna i kommunen administrerar fiskekortshanteringen som ger tillgång till de allra flesta vatten i kommunen.
Försurningen, vandringshinder och flottledsrensning har bidragit till skador
på produktionen av naturliga fiskebestånd i rinnande vatten vilket lett till
minskad fiskavkastning.
Uthållighet i kommunens sjöar och vattendrag innebär att vattensystemens
produktionsförmåga, biologiska mångfald samt ekologiska och vattenhushållande funktioner bevaras och stärks. Några åtgärder av betydelse är: återskapa vandrings- och lekmöjligheter samt fortsätta kalkningen.

Fritids- och idrottsanläggningar
Sportanläggningar
Den mest kompletta sportanläggningen finns i Malung i
form av de närbelägna områdena Skinnarvallen (fotboll,
tennis), Sporthallen (handboll), Sportfältet (ishall, curlinghall, bandyplan, skyttehall, skidstadion, elljusspår etc). En
friidrottsanläggning som är öppen sommartid finns inom
sportfältet.
Anläggningar med fotbollsplaner kompletterat med andra
aktiviteter finns också i Malungsfors, Yttermalung, Limedsforsen, Rörbäcksnäs, Tjärnheden (Sälens IF) och Sörsjön.
Inomhushallar för handboll m.m. finns i Malung och Lima.
Idrottshall i Sälens by
Detaljplan finns för en idrottshall i Sälens by. Hallen
färdigställs under 2008.
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Bad- och båtsport
Simhallen Skinnarbadet finns i centrala Malung och dessutom finns ett
flertal mindre inomhusbad vid turistanläggningarna i fjällområdet.
Ett antal utomhusbassänger finns också inom kommunen; Hagabadet i
Yttermalung, Malungs camping, Äråbadet i Lima och Tjärnheden, Lindvallen
och Hundfjället i Sälen.
Naturbad finns vid Rysjön i Avradsberg, Tyngsjön, Bullsjön vid Malungs
camping, Bysjön i Öje, Nissången väster om Gärdås, Perjostjärn i Malungsfors,
Äråbadet i Lima, Hustjärn i Torgås, Kläppens camping, Gorrtjärn i Rörbäcksnäs
och Kvickertjärn i Sörsjön.
Ett flertal mindre småbåtshamnar/förtöjningsplatser finns vid sjöar. Kanotuthyrning förekommer vid Malung, Sälens by, Kläppen, Sörsjön, Stöten, och
Öje. Kanotleder finns bl a längs Görälven, Fuluälven och Västerdalälven.
Ridsport
I Tällbyn i Malung finns ett ridhus (Malungs ridklubb). Därutöver finns i
Malung, Lima, Sälen och Sörsjön anläggningar som bedriver bl a turridningar
på islandshästar. En travbana finns i Malungsfors.
Golfbanor
En 18-håls golfbana finns öster om Sälens by. I Malung finns en 9-håls
golfbana som eventuellt kan byggas ut till 18 hål i framtiden.
Vid Granfjällsstöten byggs (2008) en 18-håls golfbana.
Motorbanor, skjutbanor
I kommunen finns cirka 15 skjutbanor. Många av dessa är jaktskyttebanor
som oftast endast används under kortare del av året, medan andra används av
t ex Hemvärnet och skyttegillen.
Motorbanorna i kommunen utgörs av Lima Motorsällskaps bana öster om
Torgås och Malungs Motorklubbs bana vid Håarnavägen. Banor för Gocart och
miniskotrar förekommer bl a i Sälenfjällen.
Leder och spår
I Sälenfjällen finns ett kraftigt förgrenat ledsystem för såväl sommar som
vinterbruk. Utanför fjällområdet finns dels leder intill anläggningar t ex vid
Byråsen, dels stigar som ofta har målpunkter i fäbodar och utbyar.
Följande leder har en särskilt hög dignitet:
 Kungsleden. Denna led som med vissa avbrott sträcker sig genom hela den
svenska Fjällkedjan till Abisko i norr har sin sydligaste målpunkt vid
Högfjällshotellet i Transtrandsfjällen.
 Sälenringen. Runt det förgrenade ledsystemet i Transtrandsfjällen löper en uppsamlande led, som är av
väsentlig betydelse ur fjällsäkerhetssynpunkt. Längs
leden finns nödtelefoner och raststugor (Kungsleden
sammanfaller till del med Sälenringen).
 Vasaloppsspåret mellan Sälen och Mora.
Vid Vasaloppsstarten ställs stora krav på infrastruktur
och parkering i samband med Vasaloppsveckan.
Gamla ”buffringsvägar” till fäbodar och färdvägar
(mellan Malung-Värmland och Torgås-Norge) används
sommartid vid kulturella arrangemang.
Elljusspår för skidåkning och motion finns vid Sportfältet i Malung, Öje,
Gärdås-Byråsen-Bullsjön, Tandö, Torgås-Kläppen och Sälen.
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I kommunen är både motor- och friluftsintresset stort. Skoterklubbarna har i
samråd med kommunen och andra berörda skapat ett sammanhängande skoterledsystem över hela kommunens yta. I Sälenfjällen finns leder utmärkta för
skotertrafik i form av skoter- och kompisleder. Kompislederna är tillåtna för
både skoter- och skidåkning. Regleringsområden med förbud mot mot skoteråkning med undantag av anvisad skoterled genom området finns inom Sälenfjällen. Se vidare kap 4.8 Skotertrafik och regleringsområden. I kommunen
finns även flera elljusspår för skidåkning och löpning. Se även kap 4.10 under
rubriken Kulturhistoriska vägar och stigar.
Naturrum
Det finns enligt länsstyrelsen ett behov av en lokal för naturinformation till
besökare i Sälenområdet. Kommunen ser positivt på en ev. etablering av ett
Naturrum i Sälenfjällsområdet.

Strandskydd
Se vidare under kapitel 4.9 Naturmiljö och biologisk mångfald.

Allmänna riktlinjer - friluftsliv och rekreation
I de fall detaljplan saknas som närmare reglerar hur bebyggelse får
tillkomma m m invid anläggningar för friluftslivet, bör vid beslut om
ändrad markanvändning anläggningarnas behov av frizoner och
utveckling särskilt beaktas.
Lokalisering av anläggningar för motorsport och skjutbanor ska ske med
särskilt beaktande av buller, beträffande skjutbanor även säkerhet.
Motorsport och skjutbanor är miljöprövningspliktiga.
Vid frågor om markanvändning som berör viktigare leder av allmänt
intresse förutsätts att stor hänsyn tas till lederna. Justeringar av ledsträckningar bör endast tillåtas om en med hänsyn till ledens säkerhet
och framkomlighet fullt godtagbar lösning erhålls. Om en äldre led/stig
av kulturhistoriskt intresse berörs av exploatering bör vederbörlig
hänsyn tas.
Mindre byggnader avsedda för det rörliga friluftslivets behov och för
allmänt bruk, som enklare raststugor, rastkojor och vindskydd kan få
tillkomma på lämpliga platser, t ex längs leder under förutsättning att
förhållandena bedöms lämpliga och att hänsyn tas till landskapsbild och
terrängförhållandena vid placering och utformning av byggnader.
Inom Vasaloppets närmaste omgivning ska vid markanvändningsfrågor
särskild hänsyn tas till Vasaloppet och tillhörande verksamheter.
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4.8 Skotertrafik och regleringsområden
I Malung-Sälens kommun är nyttjandet av skoter stort. Skoterklubbarna har i
samråd med kommunen och andra berörda skapat ett sammanhängande ledsystem över hela kommunens yta. Där finns också ett antal företag med verksamhet som vintertid nyttjar områdets omfattande ledsystem för skotersafari,
vesseltrafik, hundspann etc.
Under hösten 1992 tillsatte kommunstyrelsen, på uppdrag av kommunfullmäktige, en arbetsgrupp vars uppdrag var att införa en reglering av skotertrafiken i Sälenfjällen. De tre politiskt tillsatta kommunala representanterna
adjungerade representanter från följande organisationer till Arbetsgruppen
Skotertrafik i Sälenfjällen: Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Sälens Fjällsäkerhetskommitté, Sälens Snöskoterklubb, Föreningen Fjällstugägarna i Sälen,
Turismintressenter i Sälen, Polismyndigheten och CIFRO-Fjällräddarna.
Vintersäsongen 92/93 var första försöksperioden för den reglering av skotertrafiken som arbetsgruppen har genomfört. Idén bakom projektet ”På rätt led i
Sälenfjällen” har hela tiden varit, att med information, uppskyltning och viss
reglering förbättra hänsynen mellan skoterförare och skidåkare. I Sälenfjällen
finns goda förutsättningar för både turåkning på skidor och skoteråkning, men
det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas. Framför allt är det skoterns
buller och avgaser som stör skidåkaren och skapar konflikter, men vid större
ansamling kan också andra konflikter och störningar uppstå, inte minst vad
gäller slitage, men även t ex synintryck i landskapsbilden.
Arbetsgruppen har sedermera fått uppdraget att hantera skoterfrågor i hela
kommunen. Arbetsgruppen Skotertrafik i Malung-Sälens kommun har samarbetat med Länsstyrelsen Dalarna miljövårdsenheten, Polisområde Norra
Dalarna, Sälens fjällsäkerhetskommitté, Sälens fjällräddare, Sälens snöskoterklubb, Sörsjöns snöskoterklubb, Skotersektionen Lima Motorsällskap, Malungs
snöskoterklubb, Turismintressenter i Sälen, Lima och Transtrands Besparingsskogar och Föreningen Fjällstugägarna i Sälen. Kommunen och länsstyrelsen
har vardera en tillsyningsman i Sälenfjällen. Från 2007-01-01 har Arbetsgruppen Skotertrafik i Malungs kommun upphört. Skoterfrågorna hanteras
direkt av Kommunstyrelsens Arbetsutskott.
”På rätt led i Sälenfjällen” har varit och är kommunens samarbetsmodell för
skotertrafikens utveckling, men utvecklingen i andra kommuner och områden
kommer som tidigare att följas och studeras. I västra Härjedalen har det t ex
utvecklats en samarbetsmodell mellan kommunen, turistnäringen och de lokala
markägarna för att möjliggöra en fortsatt utveckling av snöskoteråkning som
kommersiell och turistisk resurs på den lokala bygdens villkor. Samarbetsmodellen kan vara av intresse i den fortsatta utvecklingen.
1997 införde staten Regleringsområdet Transtrandsfjällen, som täcker merparten av området mellan riksväg 71 (Fjällvägen) och Görälven. Under de
senaste åren har utvecklingen medfört att kommunen även har infört regleringsområden i fjällområdet söder om riksväg 71 (Fjällvägen). Regleringsområdena
redovisas på karta ”På rätt led i Sälenfjällen” på nästa sida. Inom dessa områden
råder förbud mot terrängkörning utom på anvisad led. I nuläget anser kommunen inte att det är aktuellt att införa ytterligare regleringsområden, men utvecklingen bör noga följas och eventuella styrmedel mot negativa effekter övervägas. Den tekniska utvecklingen av skotern är här av stort intresse för att
minimera konflikten mellan skotertrafiken och andra friluftslivsintressen vad
gäller främst buller och avgaser. Särskilt viktigt att uppmärksamma är även
betydelsen av tysta områden i fjällen men också synintryck i landskapsbilden.
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Skoterledkarta 2006:
En karta över skoterlederna inom kommunen
finns framtagen av
Malungs och Sälens
snöskoterklubb, Sörsjön
skoterklubb och Lima
motorsällskap.

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009
På nationell nivå fortsätter arbetet att minska konflikterna mellan skoteråkare
och andra friluftsintressen. På initiativ av Vägverket har en arbetsgrupp med
olika intresseorganisationer under ledning av Vägverket Region Norr tagit fram
ett Snöskoterprogram (2005/2006). Programmet föreslår ett antal åtgärder inom
de övergripande kategorierna; Ansvar och delaktighet, Infrastruktur - snöskoterleder, Trafiksäkerhet och Miljö. Länsstyrelsen i Norrbottens län har också fått i
uppdrag av regeringen att utreda omfattningen av terrängtrafiken i fjällen.
Senast mars 2007 ska länsstyrelsen i Norrbotten redovisa omfattningen av
terrängkörningen till regeringen, både på snötäckt mark och på barmark i fjällen. Vägverket Region Mitt har från och med 2007-01-01 ansvaret för att samordna sektorsarbetet med snöskoterfrågor inom Vägverket.
Vid nylokalisering eller ändring av sträckning av skoterled måste hänsyn tas
till omgivningen och överenskommelse träffas med markägare.

Karta ”På rätt led i Sälenfjällen” som redovisar leder samt skoterförbuds/
regleringsområden. Här redovisas utgåva 10 (succesiva uppdateringar görs)
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Kommunen anser vidare att planeringen av skoterleder och skoterturism behöver samordnas över kommungränser i samverkan mellan grannkommuner och
genom fortsatt samarbete med länsstyrelsen.

Allmänna riktlinjer - skotertrafik
Skotertrafikens utveckling ska balanseras mot övrigt friluftsintresse, naturvård och behov av icke bullerstörda områden.
Planering av skoterleder och skoterturism bör samordnas över kommungränser i samverkan mellan grannkommuner samt länsstyrelsen.
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4.9 Naturmiljö och biologisk mångfald
Lagstiftning
Enligt 3 kap miljöbalken ska områden med värdefull natur så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som skadar dess värde. 7 kap miljöbalken reglerar
skydd av naturområden genom bildande av nationalpark, naturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde,
miljöskyddsområde, vattenskyddsområde m fl. Valet av skyddsform är
beroende av värdets karaktär samt behovet av skydd.
Riksdagens miljömål

Ekologiskt känsliga områden
En ekologisk grundsyn innebär att människans utnyttjande av naturen inte
får ske på bekostnad av andra växt- och djurarter och utarmning av jordens
olika naturresurser och biotoper. En ekologisk grundsyn ska utgöra grunden för
all planering och utnyttjande av mark- och vattenområden.
I den kommunala planeringen av mark- och vattenområden innebär den
ekologiska grundsynen att effekterna på ekosystemet och dess livsorganismer
alltid ska beaktas. Miljöbalken ger kommunerna ansvar för att skydda områden
som är nödvändiga för att bibehålla mångfalden, såväl den genetiska som
ekosystemets mångfald.
Ekologiskt känsliga områden kan delas in i tre olika grupper:


Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar.



Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade.



Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer
särskilda ekologiska värden.

De ekologiskt känsliga områdena utgörs främst av olika typer av naturområden som utpekats i andra sammanhang så som våtmarker, ängs- och
betesmarker, natura 2000-områden, naturreservat, fjällnära skog och kalfjällsområden m m.

Särskilt skyddade områden enligt internationella åtaganden
Särskilt skydd av naturområden kan ges med stöd av 7 kap 28 § miljöbalken,
så kallade Natura 2000-områden. Dessa områden har ett mycket starkt skydd.
Regeringens tillstånd erfordras för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i dessa områden. Alla Natura
2000-områden är av riksintresse, många av Natura 2000-områdena är också
naturreservat. Godkända Natura 2000-områden är följande:
Natura 2000 områden
Nummer
Namn
SE0620016
Fuluälven
SE0620024
Skarsåsfjället
SE0620025
Hälla
SE0620026
Görälven-Västerdalälven
SE0620054
Stor-Närfjället
SE0620055
Hundfjället
SE0620061
Stora Almsjön
SE0620062
Tandövala
SE0620099
Lybergsgnupen
SE0620103
Haftahedarna
SE0620190
Bredvalla
SE0620191
Bötåberget
SE0620241
Lybergseggen
SE0620277
Örsjöberget
SE0620279
Högstrand
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Ett rikt växt- och
djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer
skall värnas. Arter skall
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk
variation. Människor
skall ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och
välfärd.
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Områden av riksintresse för naturvården
Ett område som utpekas som riksintresse ska anses vara betydelsefullt i ett
nationellt perspektiv. Det kan gälla ett område med speciella förutsättningar för
någon verksamhet eller en miljö med värdefulla kvalitéer, t ex naturmiljöer.
I kommunen finns 22 områden, uppdelade i 26 avgränsade delområden, som
fastställts vara av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Skyddet innebär att områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada miljön.
Utöver de riksintressen för naturvård som redovisas nedan är alla Natura
2000-områden också av riksintresse.
Områden av riksintresse för naturvården
Nummer Namn
N 6
Fuluälven
N 7
Skarsåsfjällen
N 8
Stor-Närfjället-Synddalen-Öjskogfjället
N 14
Görälven-Västerdalälven
N 17
Tandövala
N 18
Öjsjön
N 19
Idbäcksklitten och Svartviksberg
N 20
Kölarna
N 23
Hamrarna
N 24
Versjökomplexet
N 25
Vikukölarna
N 26
Lybergsåsen-Gravbergskölarna-Storkölen
N 30
Haftahedarna
N 133
Fräkensjömyrarna
N 134
Kinnvallsjösätern
N 135
Lövnäset
N 136
Vattaå
N 137
Vålbrändan
N 163
Lybergsgnupen
N 164
Jugåskölen-Lödersjön-Pellkölen
N 165
Mattsåsen-Dretkölen
N 166
Märrbäcksflöten och Gesjöflöten

Delområden

Kommentar

2 delområden

2 delområden

2 delområden
Fäbod

2 delområden

Kinnvallsjösätra fäbod
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Naturreservat
I kommunen finns 12 områden som är skyddade genom bildande av naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken, se tabell nedan.
Vasaloppsspåret är kommunalt naturreservat. Vasaloppsspåret har bildats
tillsammans med Malung-Sälens, Älvdalens och Mora kommuner.
Bildande pågår av 9 statliga naturreservat, Öjskogsfjället, Sörbäcken, Stornärfjället, Utsjöslogarna, Gärdån, Öjsberget, Klamberget, Kyrkberget och Östra
Almberget samt ett kommunalt naturreservat, Eggarna.
Naturreservat
Nummer
Namn
Area i ha
Syfte
2002046
Tandövala
bm, fl, vn
3498
2002061
Lybergsgnupen
bm, fl, vn
217
2002065
Skarsåsfjällen
bm, fl
2301
2002080
Hälla
vn, bm, fl
311
2002087, -86, -89 Vasaloppsspåret
fl
84
2002090
Hundfjället
bm, fl
580
2002155
Stora Almsjön
55
2002162
Örsjöberget
21
2003015
Fenningberget
740
1002446
Resjövallen
71
2004527
Högstrand
Bm, fl
46
2002189
Hösätern
Bm
33
 bm = biologisk mångfald, fl = friluftsliv, vn = värdefull våtmark

Berga vid Vasaloppsstarten

Värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har 2006-03-06 tagit fram en regional
strategi för genomförande av formellt skydd av skog i Dalarna. Inom ramen för
miljömålet Levande skogar ska ytterligare värdefulla skogsmiljöer skyddas.
Den skog som har bäst möjlighet att bidra till att hotade arter kan frodas och
spridas ska ges formellt skydd. Det kan ske genom naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.
Till grund för värdetrakterna ligger bland annat inventeringar av urskogsartade skogar i Dalarnas län från 2004.
I den regionala skogsskyddsstrategin utpekas ett antal värdetrakter. Med
värdetrakt menas ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och
växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer än vad som generellt finns i
skogslandskapet.
Inom kommunen har förslag till ett antal värdetrakter utpekats dels granbarrblandskogstrakter, dels tallskogtrakt.
Följande värdetrakter föreslås:
 Hälla
 Hemfjället
 Tandövala
 Tandövarden
 Lyberget (Malung-Sälens och Mora kommun)
 Klamberget
 Björtjärnsberget
 Skallberget
 Gransjöberget (Malung-Sälens och Vansbro kommun)
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Biotopskyddsområden
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter kan förklaras som biotopskyddsområden. Antingen kan enskilda
områden eller samtliga områden av ett visst slag skyddas. Biotopskyddsområdena skyddas enligt 7 kap 11 § miljöbalken.
Generellt biotopskydd gäller alltid för ett antal objekttyper, se faktaruta.
Dessutom finns sex utpekade biotopskyddsområden i skogsmark som är
skyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken:
Biotopskyddsområden
Nummer
Biotoptyp
3
Urskogsartat barrskogsbestånd
4
Urskogsartat barrskogsbestånd
10
Två myrholmar
13
Urskogsartat barrskogsbestånd
17
Örtrik sumpskog
23
Urskogsartat barrskogsbestånd

Fastighet
Heden 5:4
Mårtsviken 2:1
Valla 1:4, 2:3, 2:4, 2:6
Hole 35:3, 35:4, 35:5, 35:7, 35:8
Öje 29:2
Bu 3:14 m fl

Skogsstyrelsen har dessutom vid en omfattande skogsbiotopinventering
pekat ut ett antal nyckelbiotoper på privat skogsmark. En nyckelbiotop är en
enhetlig livsmiljö som har en avgörande roll för skogens missgynnade och
hotade djur och växter. Nyckelbiotoper har formellt sett inget lagligt skydd.
Markägare är dock enligt miljöbalken skyldiga att samråda med Skogsstyrelsen
inför åtgärder som förändrar naturmiljön i en nyckelbiotop. I kommunen finns
för närvarande (2006) cirka 50 st utpekade biotopskyddsområden. Dessa kan
indelas i olika naturtyper:
 Äldre naturskogsartade skogar
 Äldre bestånd av lövträd
 Urskogsartade bestånd av barrträd
 Ras- eller bergbranter
 Myrholmar
 Mindre vattendrag och smältvatten med omgivande mark
 Källor med omgivande våtmarker
 Artrika sumpskogar

Sumpskogar
Inom kommunen finns ett stort antal värdefulla sumpskogar. Det finns
många olika sorters sumpskogar, såsom fuktskog, myrskog, kärrskog, strandskog m fl. Underlaget, som tagits fram av Skogsstyrelsen, är främst grundat på
tolkning av infraröda flygbilder, enbart 5- 10 % av sumpskogarna har besökts i
fält. Länkar till samtliga objekt går att finna på Skogsstyrelsens hemsida.

Ängs- och betesmarker
En länsomfattande ängs- och betesmarksinventering har utförts av länsstyrelsen 2002 - 2004. I kommunen utpekas cirka 120 områden, varav 37 områden
är igenvuxna men restaurerbara, på grund av dess höga flora-, träd-, vatten-,
eller kulturmiljövärden. Inventeringen tar inte bara upp värdefull flora utan även
träd och byggnader.
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Biotopskyddsområden
Generellt skydd enligt
7 kap. 11 § MB:
- Alléer
- Källor
- Odlingsrösen
- Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
- Stenmurar i jordbruksmark
- Åkerholmar
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Ängs- och betesmarker
Nummer
Ägonamn
240, 308
Vattaå (2 delområden)
532
Saknar namn
553
Västra Bredsjönäs
631-636
Saknar namn (6 delområden)
671, 672
Gammalselen (2 delområden)
673, 674
Lidselen (2 delområden)
678
Bredsjöberget
680-683
684
693-695
706-709
715
758
771
773, 774
806, 807
808-810
811
812
826, 827
828, 829
830, 831
832
846, 847
849, 850
851, 852
853
854
855
856
857
858, 859
860
861-864
947, 949,
951, 952
948, 950
953-960
962
963-966
1051, 1052
1054
1055
1056-1059
1061
1064, 1065
1115
1116, 1117
1118
1119
1120-1122
1123
1124
1125
1126
1127
1129
1130
1131
1132, 1133
1326-1331
1357
1362

Byxångselen (4 delområden)
Bodarna
N Risberget (3 delområden)
Håliden (4 delområden)
Holsselen
Öjskogsfjällstäkten
Åtjärnberget
Arvselen (2 delområden)
Mattsåsen (2 delområden)
Kinnvallsjösätra (3 delområden)
Norra Fenningberget
Nedre Tandberget
Södra Fenningberget (2 delområden)
Råberget (2 delområden)
Sjöändan (2 delområden)
Gamla Mornässätern
Bu-Lyberget (2 delområden)
Rismyran (2 delområden)
Ofors-Råberget (2 delområden)
Bolberget
Norra Kallberget
Södra Kallberget
Skarsåsen
Bergsätra
Mosätra (2 delområden)
Almberget
Lyån (4 delområden)
Momyckelberget (4 delområden)
Myckelberget (2 delområden)
Kvillselen (8 delområden)
Öjs-Lyberget
Nyselen (4 delområden)
Saknar namn (2 delområden)
Saknar namn
Tandsjö gård
Saknar namn (4 delområden)
Bäjsjösätern
Saknar namn (2 delområden)
Lömänget
Saknar namn (2 delområden)
Ön
Kalvholmen
Saknar namn (3 delområden)
Saknar namn
Saknar namn
Saknar namn
Tors-egendomen
Tomtan
Degernäset
Västagården
Saknar namn
Lövnäset (2 delområden)
Saknar namn (6 delområden)
Tisjölandet
Vålbrändan

Markslag
Bete | Skogsbete | Restaurerbar (delomr 308)
Bete
Bete
Restaurerbar
Bete | Fäbodbete | Restaurerbar (delomr 672)
Bete | Fäbodbete | Restaurerbar (delomr 673)
Bete | Fäbodbete
Bete | Äng | Möjlig äng | Restaurerbar
(delomr 681 och 683)
Bete | Möjlig äng | Fäbod
Bete | Fäbodbete | Äng
Äng | Restaurerbar (delomr 707)
Bete
Restaurerbar
Restaurerbar
Bete | Fäbodbete | Restaurerbar (delomr 773)
Bete | Fäbodbete | Restaurerbar (delomr 807)
Äng | Restaurerbar (delomr 809 och 810)
Bete | Fäbodbete
Äng
Äng | Restaurerbar (delomr 826)
Bete | Fäbodbete | Restaurerbar (delomr 829)
Bete | Fäbodbete | Äng
Bete | Fäbodbete
Äng | Restaurerbar (delomr 846)
Äng | Restaurerbar (delomr 850)
Äng
Restaurerbar
Bete | Fäbodbete
Bete | Fäbodbete
Restaurerbar
Bete | Fäbodbete
Äng
Restaurerbar
Äng | Restaurerbar ( delomr 862)
Bete | Fäbodbete | Restaurerbar (delomr 951
och 952)
Äng | Restaurerbar (delomr 950)
Äng | Bete | Fäbodbete | Restaurerbar
(delomr 956 och 960)
Restaurerbar
Bete | Fäbodbete | Restaurerbar (delomr 966)
Äng
Bete
Bete | Möjlig äng
Äng
Restaurerbar
Bete
Bete | Möjlig äng
Äng
Bete
Restaurerbar
Bete
Äng
Bete
Äng
Restaurerbar
Äng
Bete | Möjlig äng
Bete | Möjlig äng
Äng
Bete | Äng | Möjlig äng
Äng | Restaurerbar (delomr 1327)
Bete | Fäbodbete
Bete | Fäbodbete
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Södra Fenningbergets fäbod

Samråd enligt 12kap. 6§ miljöbalken
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken finns generellt krav på när samråd ska ske, se
faktaruta. Detta görs med länsstyrelse eller kommun, beroende på åtgärd.
I kommunen finns endast ett område (två delområden) som omfattas av
särskilt förordnande enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Gåstjärnkölen är ett större
område som till allra största del (257 ha) ligger i Älvdalens kommun, men två
små delområden (2,5 ha) ligger i Malung-Sälens kommun. Inom detta område
(Gåstjärnskölen) ska alltid göras en anmälan för samråd med länsstyrelsen i
fråga om särskilda verksamheter eller åtgärder som kan misstänkas medföra
skada på naturmiljön.

Naturminnen
Ett särpräglat naturföremål kan skyddas som naturminne, naturminnen är
skyddade enligt 7 kap 10 § miljöbalken.
Naturminnen
Nummer
Objekttyp
2004026
Tall
2004068
Flyttblock
2004095
Tall
2004096
Tall
2004097
Tall
2004098
Tall
2004114
Flyttblock
2004135
Agatkonglomerat
2004136
Agatkonglomerat
2004160
Berggrund

Plats
Råberget
Norra Fenningberget
Älgsjöselen
Älgsjöselen
Älgsjöselen
Älgsjöselen
Söder om sjön Kvien
Idbäcksklitten
Svartviksberget
Södra Gravberget

Myrskyddsplan för Sverige
Sverige är ett av de myrrikaste länderna i världen i förhållande till sin landyta, drygt 20 procent av landytan täcks av myrmark. Myrarna har höga naturvärden och många av de artrikaste biotoperna finns här. 1994 upprättade Naturvårdserket en myrskyddsplan för Sverige. Myrskyddsplanen reviderades 2006.
Totalt finns 374 myrobjekt varav sex objekt i Malung-Sälens kommun.
Myrskyddsområden
Nummer
Namn
W13
Völsjökomplexet
W23
Vikerkölen
W24
Haftakölen
1010012
Nybodkölen-Tranukölen-Ärjmyrkölen

Area i ha
2073
1654
2490
1719
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Samråd enligt 12 kap
6§ miljöbalken
Om en verksamhet eller
åtgärd, som inte omfattas
av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken, komma att
väsentligt ändra naturmiljö ska anmälan för
samråd göras hos den
myndighet som utövar
tillsyn.
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Särskilt värdefulla våtmarker
I rapporten Våtmarker i Kopparbergs län, länsstyrelsen 1990:2 har en
inventering av våtmarker för hela länet gjorts. Rapporten redovisar våtmarker
klassificerade i en fyragradig skala, 1-4 där klass 1 har högsta naturvärde.
Malung-Sälens kommun har den största arealen våtmarker i länet. Totalt
finns 318 våtmarksområden upptagna i inventeringen varav 19 är av klass I. På
grund av det stora antalet värdefulla våtmarker är i förteckningen nedan endast
klass I-objekten redovisade. Klass I motsvarar särskilt värdefulla objekt. De
utgör stora, opåverkade och representativa objekt men även mindre objekt med
höga raritetsvärden. De utgör mycket starka bevarandeintressen.
Övriga myrar (klass 2-4) finns i det digitala underlaget och kan användas av
kommunen och Skogsstyrelsen vid ärendehantering, men det har inte bedömts
att avvägningsfrågor kring dessa objekt behöver hanteras särskilt i översiktsplanen.
Särskilt värdefulla våtmarker, klass 1
Nummer Namn
6
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån
23
Brunnkölen
40
Völsjökomplexet Örbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen
74
Märrbäcksflöten
76
Gesjöflöten
84
Latkölen
88
Dretkölen
93
Unnarmyrarna-Storkölen
97
Gravukölen-Östermyrkölen
116
Tisjökölen
141
Håkölen-Rörkölen
151
V Vallsjön-områdets myrar
162
Häggebokölen
190
Jugåskölen-Bötsjökölen-västra delen av Nybodkölen
224
Vikerkölen
247
Svensmyran
249
Haftaskölen-Vimyran
265
Pellkölen
283
Västra Hållkölen

Riksdagens miljömål
Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska
och vattenhushållande
funktion i landskapet
skall bibehållas och
värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.

Yta i hektar
500
1500
1300
420
610
580
1600
740
530
100
370
1600
40
730
900
520
540
270
350

Länets naturvårdsprogram
Utöver områden av riksintresse och naturreservat finns ett
stort antal områden av regionalt intresse utpekade i det Naturvårdsprogram för Kopparbergs län, som upprättats av länsstyrelsen 1988. Syftet med programmet är att presentera en
samlad och enhetlig redovisning av naturvårdens intresseområden, inklusive fakta och bedömningar. I varje område har det
samlade naturvärdet också klassats i en tregradig skala.
Naturvårdsprogrammet redovisar 102 områden inom MalungSälens kommun med höga naturvärden. Ett stort antal av dessa
har senare fått naturvärdena dokumenterade i t ex våtmarksinventering, myrskyddsplanen eller har utpekats som riksintresse
för naturvården. I tabellen nedan redovisas områdena av klass 1Västerdalälven vid Västra Utsjö
2:
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Naturvårdsprogrammet, områden av klass 1-2
Nr Namn
1
Öjsjön
2
Västra Hållkölen
3
Fuluälven
5
Källmyran
6
Idbäcksklitten och Svartviksberget
9
Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället
11
Görälven-Hälla
13
Västerdalälven
14
Hammarskaftet
15
Björnbäcksdalen
16
Syndalen
18
Stor-Närfjället
19
Källfjällets fäbod
20
Högstrand
21
Myrar vid Stor-Resjön
22
Hamrarna
25
Närsjön
26
Ingvallhögen
30
Versjökomplexet
31
Hemfjällets östsluttning
32
Rörbäcksnäsåsen-Tandsjöeggen
33
Torrvedstjärnen
34
Fejmån
35
Bredvalla
37
Digerkölen
38
Sälenfjällen
41
Lomflötskomplexet
44
Äran
49
Limhäa
50
Gåstjärnskölen
53
Kråkskidbäcken
54
Fenningberget
55
Unnarmyrorna-Blekskölen
57
Tisjön
58
Bullberget
59
Lybergsåsen
60
Gräsbrickan
62
Tandövala
63
Bergsätern
65
Mosätern
68
Gravukölen-Östermyrkölen
69
Lybergsgnupen
70
Liss-Lyån
71
Kringlugmyran-Delamyran
72
Lyan
73
Rörkölen-Håkölen
75
Gravån
77
Lomtjärnskölen
78
Öjsberget
79
Vålberget
82
Häggebokölen
84
Käringtrapporna
85
Nybodkölen-Lissbodkölen
86
Lemberget
88
Traskölen
89
Lomtjärnsflyet
93
Östra och Västra Vikukölarna
95
Kölingen
97
Haftahedarna
98
Svenmyran-Brännvinskölen

Beskrivning
oreglerad sjö
myr
oreglerad älv
siläng
berggrundslokal
fjäll och fjällskog
älvlandskap
älvlandskap
naturskog
fjällskog
naturskog
fjällområde
granskog
växtlokal
myr
berggrundslokal
rödingsjö
berggrundslokal
myrkomplex
fjällsluttning
getryggsås
rödingtjärn
å
naturskog
myr
fjällområde
myr
å
sydväxtberg
skog och myr
vattendrag
skogsområde
myr
sjö och myr
berggrundslokal
getryggsås
fäbod
skogsområde
fäbod
fäbod
myr
naturskog
vattendrag
myr
vattendrag
myr
kanjon, berggrund
myr
sydväxtberg
fäbod
myr
berggrundslokal
myr
berggrundslokal
myr
fågelmyr
myr
myr
isälvsavlagring
myr
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Klass
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
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Naturvärdesinventering Sälenfjällen
Taigaekologerna HB-FORAN Sverige AB har på uppdrag av Lindvallen
AB/SälenStjärnan AB under 1999-2000 genomfört en omfattande biotop- och
artinventering som omfattade Transtrandsfjällen. Inventeringen gjordes utifrån
en planerad utbyggnad av ett tiotal liftar och pister för att förena anläggningarna
i Lindvallen – Högfjället med anläggningarna i Tandådalen. Länsstyrelsen ville
med anledning av dettta få en omfattande inventering av Transtrandsfjällens
naturvärden.

Odlingslandskapet
För att säkerställa ett representativt urval av Sveriges odlingslandskap har
Naturvårdsverket upprättat en nationell bevarandeplan för odlingslandskapet,
Sveriges finaste odlingslandskap, nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. I Malung-Sälens kommun finns sju områden upptagna.
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet
Objektid
Namn
W2301
Västerdalälven (Baggbäcken-Tandö)
W2302
Sörsjön
W2301

Lövnäset

W2303
W2304
W2308
W2333

Vålbrändan
Kinnvallsjösätern
Mattsåsen
Vattaå

Beskrivning
Långsträckta bymiljöer
Långsträckt bymiljö
Betade myrodlingar och
skogsbete
Fäbod
Saknar namn
Saknar namn
Saknar namn

Area i ha
5377
187
28,3
32
38
50
35

Länsstyrelsen i Dalarna upprättade 1994 ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden i Kopparbergs län, Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. I programmet utpekas 33 objekt i Malung-Sälens kommun.
De främsta objekten består av fäbodar.
Dalarnas läns bevarandeprogram för värdefulla odlingslandskap från 1994
har tillsammans med ängs- och hagmarksinventeringen från 1993 legat till
grund för det nationella programmet. Bevarandeprogrammet kommer fortsättningsvis att kallas för Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Vy mot Västra Ofors
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Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet
Nummer
Namn
Beskrivning
1
Sörsjön
By
2
Lövnäset
Myrodlingar, slåttervallar
3
Skarsåsen
Fäbod
4
Vålbrändan
Fäbod
5
Urväderskölen
Skogsbete
6
Kinnvallsjösätern
Fäbod
7
Västerdalälven (Baggbäcken-Tandö) Älvlandskap
8
Norra Fenningberget
Fäbod
9
Södra Fenningberget
Fäbod
10
Norra och Södra Risberget
Fäbodar
11
Tisjölandet
Fäbod
12
Bodarna
Fäbod
13
Bergsätern
Fäbod
14
Mosätern
Fäbod
15
Mattsåsen
Fäbod
16
Sjöändan
Fäbod
17
Almberget
Fäbod
18
Gammalselen
Fäbod
19
Ofors-Råberget
Fäbodställe
20
Öjs-Lyberget
Fäbod
21
Råberget
Fäbod
22
Lyån
Fäbodvall
23
Kvillselen
Fäbod
24
Nyselen
Fäbod
25
Momyckelberget
Fäbod
26
Västerdalälven (Fors-Mobyarna)
Älvlandskap
27
Holselen
Fäbod
28
Håliden
Fäbod
29
Yttermalung-Äggen
Älvlandskap
30
Sillerö
By
31
Kölberg
Finngård
32
Vattaå
Finntorp
33
Bredsjönäs
Finntorp

Råbergets fäbod
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Area i ha
30
15
3
7
6
3
670
10
1
5
3
2
8
5
9
11
5
2
3
1
10
5
12
3
3
210
4
7
100
40
7
20
4
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Fiskevatten
Fritidsfiske är en rekreativ sysselsättning som i första hand grundas på naturmiljöns kvalitéer och den biologiska mångfalden.
Särskilt känsliga fiskebestånd finns bl a i fjällen. Ursprungliga enartsbestånd
av fjällröding i högt belägna fjällsjöar omnämns speciellt i miljökvalitetsmålet
Storslagen fjällmiljö.
I de regionala miljömålen finns en uttalad ambition att restaurera några av de
skyddsvärda men av flottning påverkade vattendragen.
Fiskeodling påverkar miljön främst genom utsläpp av näringsämnen men
även genom risk för spridning av främmande arter och stammar av fisk samt
smittsamma fisksjukdomar. Vattenbruksföretag ska därför prövas enligt såväl
fiskelagstiftning som enligt miljölagstiftning.
En central uppgift är att, så långt det är möjligt att återställa de vattensystem
vars naturvärden och fiske spolierats genom flottledsrensning, dikning, dammar
och vägtrummor. De naturliga vandringsvägarna och lekplatserna bedöms
kunna förbättras avsevärt.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller vid sjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 – 18 §§
miljöbalken. Strandskyddet gäller både för landområdet och vattenområdet
inklusive undervattensmiljön. Den generellt gällande 100-meterszonen kan av
länsstyrelsen utvidgas upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
rörligt friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för växt- och
djurlivet. Se även kap 7.3 under rubriken strandskydd.

Intressekonflikter
Bland de konflikter som förekommer inom naturmiljöområdet i kommunen
är den mellan naturvårdsintresset och det moderna skogsbruket kanske den mest
påtagliga. Igenplantering av jordbruksmark påverkar både naturmiljön och
landskapsbilden.
I fjällområdet finns en intressekonflikt mellan vintersportanläggningarnas
markanspråk och naturvårdsintresset, det rörliga friluftslivet etc.
Att hantera dessa konflikter och väga olika intressen mot varandra är en av
de viktigaste uppgifterna för den fysiska planeringen. I kommunen utgör de
naturliga resurserna en viktig inkomstkälla vilket skapar ett stort behov av
noggrann avvägning mellan ekonomiska intressen och bevarandeintressen. I
denna situation spelar kunskapsunderlagets och planeringsunderlagets kvalitet
en viktig roll. Kommunen bedömer att principen att integrera naturvärden inom
ramen för exploateringsåtgärder i vissa fall bör vara möjlig att praktisera.

Allmänna riktlinjer - naturmiljö och biologisk mångfald
Ett ekologiskt synsätt ska ligga till grund för all planering. Den biologiska
mångfalden ska värnas och gärna stärkas.
God vattenkvalitet i värdefulla fiskevatten bör säkerställas.
Det kan på sikt finnas behov av att upprätta en kommunal naturvårdsplan
där bl a områden som idag saknar skydd anges med tidplan för åtgärdande. Som underlag för detta arbete bör arbetet föregås av att länsstyrelsen ser över länets naturvårdsprogram.
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4.10 Kulturmiljö
Nedan beskrivs kommunens framväxt utifrån underlag som hämtats ur
Översiktlig kulturhistorisk områdesanalys för Malungs kommun. Dalarnas
museum 1975-77. Turismen som kulturell företeelse har inte behandlats i
Dalarnas museums rapport. I avsnitt 2.2 i översiktsplanen finns turismens
historia översiktligt beskriven. Vid en framtida översyn av den kulturhistoriska
områdesanalysen är spåren efter turismens framväxt en viktig aspekt att utveckla.
Den tidiga bosättningen i kommunen
Under järnåldern och tidig medeltid börjar den fasta bosättningen få någon
betydande omfattning. Bebyggelsen låg i allmänhet helt intill älvstranden i den
låglänta älvdalen. De tidiga fasta bosättningarna hade direkt anknytning till den
primitiva järnhanteringen som lämnat blästerugnsplatser och slagghögar efter
sig bl a i bygden utmed Västerdalälven samt vid Öjesjökomplexet. Ett stort
antal stenåldersboplatser har också återfunnits t ex vid Uvåns vattensystem,
Öjesjön, Femten, Tisjön och Horrmundsjön. Dessa räknas dock endast som
säsongsvisa vandringar och tillfälliga nedslag. Det finns även omfattande
fångstgropsystem på många platser i skogarna som minner om tidigare jakt på
älg och varg.
Utmarkerna och deras utnyttjande har spelat en avgörande roll för bebyggelsens framväxt och utsträckning. De begränsade betesmöjligheterna i den
smala dalgången föranledde ett tidigt utvecklat fäbodväsen.
Bebyggelsens lokalisering och utformning
- byformer
Gårdarna i byarna efter dalgången var före storskiftet samlade i tätare
klungor företrädesvis av radbytyp. Det långsmala odlingslandskapet intill älven
gav en naturlig långsträckt form åt bebyggelsen. I Yttermalungs byar på östra
stranden, vid centralorten Malung och vid Fors, där dalgången är bredare med
mera småkuperad terräng, kunde gårdarna klumpas ihop till byklasar s k klungbyar. Under storskiftet vid 1800-talets mitt flyttades dock många gårdar ut från
bymiljöerna vid älven och upp mot skogsranden. Bebyggelsen blev därmed mer
spridd.
Även utanför dalgången finns fast bosättning som tillkommit på grund av olika förutsättningar. Öje är äldst
bland dessa. Redan på 1500-talet då ingen bygd fanns i
socknen förutom i Västerdalälvens dalgång fanns här 12
gårdar.
I kommunens sydligaste delar finns Tyngsjö med finnmarker. Under 1600-talets början skedde en kolonisation av
de mer otillgängliga skogstrakterna av finnättlingar. Karakteristiskt för finnbyarna var att man byggde gårdarna glest,
i höga solvända lägen med vid utblick. Åkerlapparna var
små och låg nära gårdarna. Kännetecknande är även de
stora odlingsrösen som plockades ihop ur den steniga
moränen. Under 1700-talet utvecklades antalet små finnbyar kraftigt och vid mitten av 1800-talet hade de sin
största utbredning.
Rihimäki, på finnmarken
- gårdarna
Av de äldre bylägena återstår ännu vissa med gårdsplatser på ursprungliga
ställen nära älven. Gårdsformen är av så kallad nordsvensk typ, en enkel
fyrkantform med byggnaderna tätt grupperade kring en gårdsplan. Sammanförandet av byggnadslängor till en sluten kringbyggd gård har medeltida anor.
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Detta månghussystem där varje byggnad har sin funktion utgör med sin ålderdomliga prägel en unik företeelse för Sverige. I övriga delar av landet har laga
skiftet splittrat bykärnorna och skapat ett kulturlandskap med utspridda gårdsklungor.
- fäbodar
Utmarkerna och deras utnyttjande har spelat en avgörande roll för bebyggelsens framväxt och utsträckning. Först bröt man åker på de lättodlade dalgångsjordarna, men då åkrarna var små och magra måste dessa förbehållas
spannmålsodlingen. Fäbodarna, med deras skogsbete, bidrog därför starkt till att
ett stort antal kreatur kunde hållas. Olika typlägen för anläggningarna kan
urskiljas. Många av de äldsta ligger i solvända höjdlägen
med god tillgång till betesmarker och slogmyrar, s.k.
lidbebyggelse. En annan typ är den som anlagts invid sjöar
där kommunikationer sjöledes, fisket samt tillgången till
rinnande vatten varit bestämmande faktorer. I början av
1900-talet etablerades även flera myrodlingar där man odlade
foder till djuren. Dessa kom även att utnyttjas som fäbodar. I
Lima förekom flera sådana myrodlingar.
Riksintressen för kulturmiljövården
Riksantikvarieämbetet har med stöd av 3 kap 6 § miljöbalken pekat ut områden som har kulturmiljöer av riksintresse. Riksintresseområdena består bland annat av fornlämningsmiljöer med boplatser från olika tidsepoker, fäbodområden med välbevarade byggnadsbestånd, industrimiljöer
och bymiljöer.

Vy mot Åkra (riksintresse K64 Byarna runt Lima
kyrka)

Riksintressen för kulturmiljövården (K-)
Nr Namn
Beskrivning
58 Kvarnberget i Östra Utsjö
Industrimiljö med kvarnstensbrott från 1600-talet
59 Hättsjön
Fornlämningsmiljö, typisk för Västerdalarnas fångstkultur
60 Örarbäcken
Kvarnmiljö med bevarade skvaltkvarnar
61 Sjön Femten
Fornlämningsmiljö, typisk för Västerdalarnas fångstkultur
62 Ofors-Råberget
Fäbodmiljö, byggnadsbestånd från 1700- och 1800-talet.
63 Olsmyran
Fornlämningsmiljö, järnframställningspl. och fångstgropar
64 Byarna runt Lima kyrka
Dalgångsbygd utmed Västerdalälven
64 Risberget
Fäbodmiljö, öppna täkter och bevarat byggnadsbestånd
64 Tisjölandet
Fäbodmiljö, Biskopsbyns största fäbodar
65 Mosätern
Fäbodmiljö med bevarat byggnadsbestånd
66 Bergsätern
Fäbodmiljö, öppna täkter, bevarat byggnadsbestånd, fägator
67 Norra och Södra Lötsjön
Fornlämningsmiljö med strandbundna stenåldersbostäder
68 Horrmundsjön
Stenålders boplatser, gravplatser och fångstgropssystem

Kulturreservat
Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, strax söder om Malung, är Dalarnas första
kulturreservat. I november 2003 fattade Länsstyrelsen beslut om att skydda
kvarnstensbrottet som kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken. Genom
kulturreservat kan hela miljöer säkerställas. För reservaten upprättas en skötselplan som styr hur de skall vårdas.
Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö är ett av Sveriges största kvarnstensbrott.
Den månghundraåriga brytningen har gett upphov till en särpräglad miljö, med
vattenfyllda gruvhål, mosstäckta skrotstenvarpar och kvarlämnade kvarnstensämnen. Området är bevuxet med gammal gran- och tallskog.
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Kulturmiljövårdens övriga intressen
Utöver riksintresseområden redovisas i rapporten Översiktlig kulturhistorisk
områdesanalys för Malungs kommun, Dalarnas museum 1975-77, by- och
fäbodmiljöer m m. Miljöerna har klassats som länsintresse respektive kommunintresse. Nedan följer en förteckning över dessa.
Övriga kulturmiljöintressen
Namn
Beskrivning
Klass
Byråsen
Kvarnstensbrott
Länsintresse
Kvarnberget i Gärdås
Kvarnstensbrott
”
Kölberg
Finnmarksbebyggelse
”
Norra Löten
Utmarksby
”
Husom
Bymiljö
”
Sörnäs-Västansjö
Bymiljö
”
Mobyarna
Bymiljö
”
Romarheden
Bymiljö
”
Sillerö
Bymiljö
”
Storbyn
Bymiljö
”
Gravberget
Fäbodmiljö
Bodarna
Fäbodmiljö
”
Gräsbrickan
Fäbodmiljö
”
Hisåsen
Fäbodmiljö
”
Rismyran
Fäbodmiljö
”
Råberget
Fäbodmiljö
”
Söråsberget
Fäbodmiljö
”
Övre och Nedre Tandberget Fäbodmiljö
”
Vålberget
Fäbodmiljö
”
Vålbrändan
Fäbodmiljö
”
Berga
Bymiljö
Kommunintresse
Bolheden
Bymiljö
”
Gråheden-Norränge
Bymiljöer
”
Heden-V Lillmon-Risätra
Bymiljöer
”
Äggen
Bymiljö
”
Östra Fors
Bymiljöer
”
Östra Öje
Bymiljö
”
Arvselen
Fäbodmiljö
”
Bu-Lyberget
Fäbodmiljö
”
Bårberget
Fäbodmiljö
”
Fämtberget
Fäbodmiljö
”
Hiselen
Fäbodmiljö
”
Holselen
Fäbodmiljö
”
Håberget
Fäbodmiljö
”
Högsätern
Fäbodmiljö
”
Klossberget
Fäbodmiljö
”
Kvillselen
Fäbodmiljö
”
Lim-Lyberget
Fäbodmiljö
”
Mattsåsen
Fäbodmiljö
”
Momyckelberget
Fäbodmiljö
”
Norberget
Fäbodmiljö
”
Nyselen
Fäbodmiljö
”
Vallsjöselen
Fäbodmiljö
”
Öjs-Lyberget
Fäbodmiljö
”
Anm. Sörnäs-Västansjö och Gravberget var i den kulturhistoriska
områdesanalysen upptagna som föreslagna riksintressen.

Sörnäs

Fornlämningar och fornfynd
Inom kommunen finns ett stort antal fornlämningar i form av bl a fångstgropar/fångstgropssytem, blästbrukslämningar, blästplatser, fyndplatser, offerkast, ristningar, byggnader, husgrunder, broar, kolningsanläggningar etc.
Fornlämningar är skyddade enligt Lagen om kulturminnen, se närmare avsnitt
7.3 Övriga bestämmelser – fornminnen. Alla fäbodar anlagda före 1800 är också att betrakta som fasta fornlämningar oberoende av om de är registrerade i
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister eller inte. Det innebär att alla ingrepp i mark eller lämningar i form av t ex grunder, rösen och murar i fäbodmiljöer är tillståndspliktiga och ska prövas enligt Lagen om kulturminnen.
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Byggnadsminnen
Följande byggnadsminnen finns i kommunen:
 Olnispagården, Västra Sälen 4:5
 Transtrands prästgård
Kyrkliga byggnader och begravningsplatser
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier
och begravningsplatser är skyddade enligt lagen om kulturminnen m m.
Inom kommunen finns två församlingar; Malung
och Lima-Transtrand. I Malung ligger församlingskyrkan strax söder om samhället, vidare finns en kyrka
i Tyngsjö och kapell i Yttermalung, Öje och Malungsfors. Inom Lima och Transtrand finns vid sidan av
församlingskyrkorna ett kapell i Rörbäcksnäs och ett i
Sörsjön samt tre mindre fjällkyrkor; Gammelsäterns
fjällkyrka, Sälens fjällkyrka och Tandådalens fjällkyrka.
Anläggande av begravningsplats utgör bygglovpliktig åtgärd.
Hembygdsgårdar
Hembygdsgårdar finns i Malung (Gammelgården),
Lima (Västagården och Rörbäcksnäs) och Transtrand
(Olnispagården).
Västagården
Kulturhistoriska vägar och stigar
Länsstyrelsen har genomfört en kulturhistorisk
inventering av de allmänna vägarna. I kommunen har följande väg pekats ut:
 väg 1049 Tandö – Sörnäs, som går på västra sidan av Västerdalälven.
Vägen är ombyggd men har till stor del behållit sin sträckning och har
bevarad följsamhet till landskapet.
Det finns även ett flertal kulturhistoriskt värdefulla stigar i kommunen som
redovisas på karta på nästa sida.

Allmänna riktlinjer - kulturmiljö
Översiktlig kulturhistorisk områdesanalys för Malungs kommun framtagen
av Dalarnas museum ska användas som vägledning vid behandling av
kulturmiljöfrågor. En översyn av rapporten borde ske på sikt och
kompletteras med värdefulla industrimiljöer och enskilda värdefulla
byggnadsobjekt, tidiga spår efter turismens framväxt etc, eftersom denna
endast beskriver det agrara samhällets framväxt. En angelägen uppgift
som kan utgöra ett första steg i en översyn vore en kartläggning av den
tidiga turismen i Sälenfjällen och att dokumentera kvarvarande bebyggelsemiljöer från den tiden.
Inom samtliga bebyggelsemiljöer av riksintresse eller av läns- och kommunintresse för kulturmiljön, anser kommunen att områdesbestämmelser
alternativt detaljplan vid behov ska kunna upprättas med stöd av denna
översiktplan för att höja bygglovplikten.
Beträffande bebyggelselokalisering och utformning se kap. 7.10.
Det är angeläget att öppna marker/vallar i fäbodmiljöer hålls öppna/hävdas,
liksom att befintliga fägatesystem bibehålls. Fortsatt djurhållning bör ej
försvåras.
Vid underhålls- och bärighetsåtgärder på väg 1049 bör hänsyn tas till
vägens kulturvärde.
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Länsstyrelsen har i
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4.11 Areella näringar
Skogsbruk
Malung-Sälens kommun innehåller stora skogsarealer, cirka 280 000 ha
produktiv skogsmark, vilket motsvarar ca 70 % av kommunens totala areal. Av
den produktiva skogsmarken ägs ca 43 % av privata skogsägare, ca 25 % av
skogsbolag, ca 22 % av stiftelser, kyrkan m fl och ca 4 % av staten. Kommunen
äger ca 6 % av den produktiva skogsmarken vilket motsvarar cirka 16 000 ha.
Av träråvaran vidarebefordras den större delen till massaindustrin och sågverk.
Förädling av träråvaran är liten i kommunen undantaget Fiskarhedens Trävaru
och några mindre snickerier.
För skogsbruk finns grundläggande bestämmelser om miljöhänsyn inskrivna
i skogsvårdslagen (1979:429). Enligt skogsvårdslagen 14 § är skogsägare
skyldiga att underrätta Skogsstyrelsen om avverkning, dikning i samband med
avverkning (som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken) etc. Enligt 11
kap 9 § miljöbalken krävs länsstyrelsens tillstånd för markavvattningsåtgärder.
Enligt 18 § skogsvårdslagen får avverkning i svårföryngrad skog eller
skyddsskog inte ske utan Skogsstyrelsens tillstånd. Tillstånd behövs dock inte
för röjning eller gallring som främjar skogens utveckling.
Områden med skyddsvärd skogsmark omfattar stora arealer och inom dessa
bör skogsbruket bedrivas med varsamhet. För information kring frilufts-, naturoch kulturintressen se avsnitt 5.7-5.9.
I fjällskogen finns ett flertal gränser definierade. De viktigaste av dem är
gränsen för svårföryngrad skog och gränsen för fjällnära skog. Området för
svårföryngrad skog omfattar ett bälte längs hela fjällkedjan, där skogen är svår
att föryngra på grund av dess ogynnsamma klimatiska läge. I de fjällnära områdena råder speciella klimatiska förhållanden. Den fjällnära skogen måste därför
skötas på ett speciellt sätt och hänsyn tas till framför allt naturvården och i viss
mån också friluftslivet. Idag är det främst möjligheterna att åstadkomma en godtagbar föryngring av skogen samt begränsningar genom naturvårdsrestriktioner
som sätter gränsen för skogsbruket i dessa områden.
Inom all fjällnära skog gäller speciella regler för skogsbruket, bl a krävs
normalt tillstånd från Skogsstyrelsen.
Av kommunens skogsinnehav har cirka 15 % av den produktiva arealen
någon form av restriktion, medan övrig skogsmark i kommunen har betydligt
lägre andel restriktioner.
Skogsvårdslagen (SVL) kräver återplantering av skog. Detta innebär konflikt
när man vill avverka igenväxta ytor inom fäbod för att återskapa ett öppet landskap. För att slippa krav på återplantering krävs i princip återgång till djurhållning. Dispens från detta krav kan dock i vissa fall lämnas om det finns uttalade
natur- och kulturvärden.
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Skogsbruk kontra bebyggelse
Det kan inte undvikas att skogsmark ibland måste tas i anspråk för andra
ändamål än skogsproduktion. Om andra från skogsbrukets synpunkt lämpligare
lösningar inte kan åstadkommas bör i första hand sådan mark väljas som från
skogsproduktioens synpunkt bäst kan undvaras i det aktuella området. Kompletteringar till befintliga bebyggelsegrupper orsakar normalt inte några påtagliga
olägenheter ur skogsbrukssynpunkt.

Jordbruk
Jordbrukets utveckling
Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen utrett geografisk utbredning
och förutsättningar för det fjällnära jordbruket. I utredningen redovisas bl a att
endast en tredjedel av åkerarealen i Malung-Sälens kommun brukas idag jämfört med för 50 år sedan och att djurhållningen nästan halverats under motsvarande period. Utvecklingen har dock varit positiv i kommunen de senaste åren
där flera heltidsjordbruk investerat i utökad djurhållning. Det totala antalet djur
har ökat med ca 45 % mellan 1990 och 2005. Mjölkproduktionen har dock
nästan helt upphört för att ersättas av får och dikor. Den brukade marken i
dalgången har också ökat bl a genom omfattande återuppodling av igenväxta
områden. Mellan 1990 och 2005 tredubblades den brukade arealen och där
ängs- och betesmark utgör merparten av ökningen. Många gårdar har också sina
djur på fäbodar under sommaren och antalet djurhållande fäbodar har ökat
under senare år. Flera jordbrukare har även satsat på vidareförädling av jordbruksprodukter för försäljning till turisterna.
Det är viktigt att det fjällnära jordbruket och fäbodbruket bevaras och ges
möjlighet att utvecklas då verksamheten har stor betydelse för sysselsättningen,
landskapsbilden, det levande kulturlandskapet, lokala traditioner och kulturell
identitet, den biologiska mångfalden, en värdefull kvalitetsproduktion av livsmedel samt för fjällområdets attraktionskraft ur turistnäringens perspektiv etc.
För att erhålla en fortsatt utveckling av det fjällnära jordbruket är det bl a viktigt
att skapa goda förutsättningar för att bedriva gårdsbruk med djurhållning etc.
Befintliga jordbruksföretags behov tillmäts en betydande vikt vid avvägningssituationer gentemot bebyggelseintressen. Fäbodbrukets framtid är avhängigt av
att den s.k. mulbetesrätten bevaras, dvs traditionen med fritt utmarksbete.
Kommunen ställer sig också mycket positiv till utveckling av lokalt producerat livsmedel, vilket förutom att vara positivt ur energisynpunkt även kan
bidra till att hålla landskapet öppet med betes- och odlingsmarker.
I kommunen utgör den brukade ytan (odling, bete, vall etc) ca 1-2 % av
kommunens totala markareal samt drygt 6-7 % av länets brukade areal.

Rissätra
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Igenväxt jordbruksmark
Den igenväxta jordbruksmarken utgör en latent resurs, där det inte kan
uteslutas att ett återupptaget utnyttjande för jordbruksändamål kan komma att
ske i framtiden. Nuvarande arealer bör därför bevaras för jordbruksändamål så
långt det är rimligt med hänsyn till andra motstående intressen. En omläggning
av jordbruksmark till skogsbruk bedöms mindre lämplig. Detta torde normalt
försvåra en senare återanvändning som åker samtidigt som de arealmässiga
vinsterna ur skogsbrukssynpunkt blir små. Ianspråktagande för exploatering
som varaktigt drar marken ur jordbruksproduktion bör endast ske i det fall
väsentliga samhällsintressen tillgodoses som inte kan tillgodoses på ett från
samhällets synpunkt tillfredsställande sätt på annan mark.
För att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av det fjällnära jordbruket är det viktigt att tillräckliga arealer åkermark finns tillgängliga för bl a
vinterfoderproduktion och för bevarande av de fysiska förutsättningarna att
bedriva gårdsbruk med djurhållning etc.
Öppet landskap
Kommunen har som målsättning att det öppna landskapet i form av åker-,
ängs- och hagmarker i största möjliga utsträckning bör bevaras även om starka
jordbruksmässiga skäl saknas.
De marker som endast är föremål för en begynnande igenväxning bör om
möjligt återställas i öppet skick. Ett bevarande av öppna marker är angeläget ur
bl a turistisk, kulturhistorisk och naturvårdssynpunkt. Även djurhållningen har
betydelse för turismen i form av fäbodar som besöksmål. Särskilt viktigt är det
att igenväxning ej sker i älvdalgångarna samt i byarna Tyngsjö, Öje och
Rörbäcksnäs. Av betydelse är även ett bibehållande av de öppna markerna vid
de många fäbodarna och ett antal utbyar, samt även odlade utmarker utan
bebyggelse. Kommunen vill även värna om de små odlingarna på finnmarken i
den södra kommundelen.
EU:s jordbruksstöd
EU:s jordbruksstöd omfattar i Dalarna 15 olika stöd som administreras av
länsstyrelsens lantbruksenhet. De flesta avser hela Sverige, medan några är
regionalt indelade. Samma åker eller betesmark kan erhålla flera av de stöd som
finns. Exempel på stöd är: miljöstödet för öppet landskap som syftar till att
bevara odlingslandskapet och förhindra omfattande nedläggning av jordbruksmark, stöden för betesmark förutsätter att marken betas och olika summor
betalas ut beroende på om marken har höga naturvärden eller inte.
Jordbruksverket har tagit fram ett Nytt landsbygdsprogram 2007-2013 för
stöd och ersättning till landsbygden. Programmet innebär bl.a. att lokalt engagemang i landsbygdsutvecklingen ska uppmuntras. Utifrån detta har en s.k. LAGgrupp (lokala aktionsgrupper) bildats för Södra fjällen och det pågår bildande
för Dalälven, dessa grupper omfattar förutom del av Malung-Sälens kommun
även ett antal ytterligare kommuner.

Fiske/Vattenbruk
Med vattenbruk menas odling av fisk och skaldjur m m för konsumtion.
Vattenbruk kan påverka ekosystemet i sjöar och vattendrag genom spridning av
sjukdomar, oönskade arter av fisk och kräftdjur samt genom utsläpp av närsalter. Vattenbruk regleras därför av ett antal lagar bl a fiskelagen, miljöbalken,
livsmedelslagen och djurskyddslagen.
Odlingar av öring och regnbåge förekommer i relativt måttlig skala vid
Kvarnvalla, Norrbäcken och Hässjön, Lima, vid Björnviken i Kappsjöarna och
vid Kvarnmyrbäcken, Yttermalung. Dessutom finns ett antal små odlingar. För
vattenbruk ställs krav på god vattenomsättning, vattenkvalitet, skyddat läge etc.
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Fritidsfiske är av stor betydelse för såväl bofasta som turister, se mer i kap.
4.7 Friluftsliv och rekreation. Inom kommunen förekommer inte längre något
yrkesfiske.
Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för vattenbruk enligt miljöbalken.
Mindre anläggningar omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Rennäring
Ingen rennäring bedrivs i kommunen.

Allmänna riktlinjer - areella näringar
Mer omfattande ianspråktagande av skogsmark bör endast tillåtas där det
motstående intresset bedöms mer ändamålsenligt.
Mindre omfattande exploateringar såsom väg- och ledningsdragningar,
enstaka nya byggnader/fritidshus är normalt möjligt inom större
sammanhängande skogsområden. I första hand bör dock sådan mark
väljas som från skogsproduktionens synpunkt bäst kan undvaras i det
aktuella området. Om skogsbruksvärdet är högt bör enstaka ny
bebyggelse undvikas. Bygglovansökningar för enstaka ny bebyggelse
eller övriga bygglov som kan beröra skogsbrukets intressen remitteras
normalt till Skogsstyrelsen.
Markberedning bör företrädesvis endast utföras i områden avskilda från mer
omfattande bebyggelse och avskilda från områden som är ekologiskt
känsliga eller berörs av bevarandeintressen för naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv. I dessa typer av områden bör markberedning, om
den bedöms nödvändning ur skoglig synpunkt, utföras på ett så skonsamt
sätt som möjligt. Vilka insatser som är mest lämpliga får bestämmas från
fall till fall beroende på de lokala förhållandena.
Gödsling vid särskilt känsliga vattendrag bör undvikas.
Intill befintlig permanent- och fritidsbebyggelse ska särskild hänsyn tas från
skogsbrukets sida enligt skogsvårdslagen.
I områden med stora rekreationsintressen eller vid viktiga leder ska
skogsbruket ta hänsyn till friluftslivet.
Skogsplantering av jordbruksmark bör så långt möjligt undvikas.
Befintliga jordbruksföretags behov tillmäts en betydande vikt vid avvägningssituationer gentemot bebyggelseintressen.
Det fjällnära jordbruket och fäbodbruket bör bevaras och ges möjlighet att
utvecklas.
En lokal produktion av livsmedel bör eftersträvas, vilket är positivt ur bl a
energisynpunkt samt bidrar till att hålla landskapet öppet.
Gårdsbruk med djurhållning bör ges goda förutsättningar för att fortleva och
utvecklas.
Åker-, ängs- och hagmarker bör i största möjliga utsträckning bevaras.
Mindre kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper bör normalt kunna
tillåtas på jordbruksmark. I första hand bör då lägen i kanten av den
öppna jordbruksmarken väljas, tex i skogsbryn. Lokalisering direkt på
jordbruksmark bör undvikas.
Omläggning av jordbruksmark till annat ändamål bör särskilt undvikas där
produktionsbetingelserna för jordbruksdrift är goda.
Landskapet i älvdalgångarna samt i byarna Tyngsjö, Öje och Rörbäcksnäs
bör hållas öppet. Öppna marker vid fäbodar, utbyar samt odlade utmarker utan bebyggelse bör bibehållas.
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4.12 Vatten
I Malung-Sälens kommun finns god tillgång till både grund- och ytvatten.
Huvuddelen av kommunen omfattas av Västerdalälvens avrinningsområde (med
cirka 100 delavrinningsområden). Det andra stora huvudavrinningsområdet
utgörs av Klarälven med omgivning i den västra delen av kommunen.
Kommunens tekniska förvaltning sköter huvuddelen av vatten- och avloppshanteringen i kommunen. Se vidare under kapitlet 4.13 Teknisk försörjning och
energi.
Ramdirektivet för vatten
Ett nytt samlande EG-direktiv för vatten antogs i december 2000. Direktivet
har implementerats i Sverige och kallas ”Vattenförvaltning”. Det nya ramdirektivet för vatten erbjuder nya verktyg för en mer effektiv och mer hållbar vattenhantering. Ramdirektivet kommer att innebära förändringar jämfört med hur vi i
Sverige tidigare arbetat med vattenfrågorna. Den viktigaste förändringen är att
arbetet nu läggs upp efter avrinningsområden, naturens egna gränser för vattnets
flöde.
Med ledning av landets avrinningsområden har fem vattendistrikt bildats
med ansvariga vattenmyndigheter kopplade till länsstyrelserna. Det operativa
arbetet i respektive län sköts av respektive länsstyrelse. Vattenmyndigheterna
har en beslutsfunktion. Västerdalälven med sitt avrinningsområde hör till
Bottenhavets vattendistrikt med länsstyrelsen i Västernorrlands län som ansvarig vattenmyndighet. De västligaste delarna av kommunen tillhör Klarälvens
avrinningsområde och därmed Västerhavets vattendistrikt med länsstyrelsen i
Västra Götalands län som ansvarig vattenmyndighet. Distriktens förvaltningsplaner ska finnas i konceptform senast december 2008. Vattenmyndigheternas
dokument kommer framöver att utgöra planeringsunderlag för kommunens
planering. I december 2008 ska det finnas färdiga förslag till åtgärdsprogram för
alla vatten som inte klarar internationellt överenskommen standard. Troligtvis
kommer t ex Köarån och Tandån inte att klara ”God status”.
Ramdirektivet innebär att det införs ett nytt planeringssystem för vatten enligt miljöbalken parallellt med det befintliga planeringssystemet för mark och
vatten enligt plan- och bygglagen. Viktiga beröringspunkter kommer därmed att
finnas mellan den kommunala översiktsplanen och vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
På karta på nästa sida redovisas de viktigaste grundvattenförekomsterna i
kommunen utifrån SGU:s redovisning av grundvattenförekomster i jordlager
samt större sprickzoner där förekomsten av grundvatten troligen är större än i
omkringliggande berggrund.
Vattnets kretslopp
Vatten uppträder på marken som ytvatten eller i marken
som grundvatten. Grundvatten är av stor betydelse för
vattenförsörjningen, då det generellt är av bättre kvalitet
och innehåller mindre föroreningar än ytvatten. Vattnet
ingår i ett kretslopp och även grundvattnet är alltså ständigt
i rörelse. Berggrunden är mer eller mindre vattenförande
beroende på mängden sprickor som förekommer. Störst
förekomst av grundvatten återfinns i grusåsarna, som kan
ha mycket stora flöden som motsvarar älvar. Grundvattnet
kan förorenas av mänsklig verksamhet, vilket kan få svåra
konsekvenser. Grundvattnets inströmningszoner är därför
viktiga att hålla fria från föroreningar. Beträffande försurningsproblematiken se vidare kapitel 6.9 Försurning och
Öjsvalla
övergödning.
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Riksdagens miljömål
Grundvatten av god
kvalitet
Grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar
och vattendrag.
Levande sjöar och
vattendrag
För Malung-Sälens
kommun innebär detta
bl a att sjöar och vattendrag har God ytvattenstatus med avseende på
artsammansättning och
kemiska och fysikaliska
förhållanden.
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Diffusa föroreningskällor
De så kallade diffusa utsläppen är ett allvarligt hot mot grundvattenkvalitén.
Diffusa källor kan härledas till bebyggelse, areella näringar och infrastruktur.
Grundvattenförorening genom diffusa källor
Typ
Källa
Bebyggelse
Dagvattenhantering, skötsel av kyrkogårdar, parker, dräneringar,
avlopp från enskilda avloppsanläggningar som infiltrationer
Infrastruktur
Farligt godsleder, högtrafikerade vägar, kemisk halkbekämpning,
järnvägsnät med stationer och bangårdar, flygplatser, vägdagvatten
Areella näringar
Jordbruk med näringsläckage, bekämpningsmedel, dikning och
bevattning
Källa: SNV: s grundvattenrapport mars 2005 enligt ramdirektivet för vatten

Betydande diffusa källor i kommunen är infrastrukturen genom vägsalt och det
rekommenderade vägnätet för farligt gods samt bebyggelsens påverkan med
utsläpp från enskilda BDT- och WC-infiltrationer. Fjällnäringen kan främst
antas påverka ytvattnet genom punktkällor som reningsverk. Naturvårdsverket
bedömer det som osäkert om miljökvalitetsmålet kan uppnås för Västerdalälven
till 2015 utifrån en påverkansbedömning för sand- och grusavlagringar. En
fördjupning av SNVs beskrivning av Sveriges vatten kommer att göras i
respektive vattendistrikt.
Konkurrens om vatten
Ofta råder en konkurrenssituation kring tillgången på vattnet som recipient,
råvara i olika processer och som livsmedel. Den kommunala fysiska planeringen kan vara ett redskap för att belysa behovet av avvägning mellan olika
intressen och anspråk.
Särskilt i fjällen föreligger en konkurrenssituation mellan behovet av snökanonvatten och behovet av omfattande recipienter i kombination med en känslig ekologi. Konkurrensen är i huvudsak koncentrerad till en del av säsongen
då snön i pisterna byggs upp och antalet besökare i fjällen är stort. Under denna
tid råder ett begränsat tillskott av rinnande vatten samtidigt som det råder en låg
ekologisk aktivitet i vattnet. Sammantaget är recipientkapaciteten och vattentillgången låg då behovet är stort. En lösning på problemet är att anlägga en
ledning där vatten från Västerdalälven pumpas upp på fjället för att användas
som snökanonvatten. I detta sammanhang utreds även möjligheterna att leda
upp dricksvatten upp på fjället.
Vad gäller fritidsfiske är Västerdaläven och Görälven de fiskevatten som är
mest intressanta och som samtidigt är recipienter för renat avloppsvatten. I båda
dessa älvar är utspädningen stor och avloppsvattnets påverkan på älven av
mindre betydelse.
Vattenkraft
För stora delar av vattensystemen i kommunen råder förbud mot utbyggnad
av vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken (se karta). Gäller dock inte vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan. Bestämmelserna i 4
kap 6§ miljöbalken gäller hela Västerdalälvens tillrinningsområde inklusive bioch källflöden.
Drygt 40 dammar finns i kommunen för främst reglering och kraftverk.
Vattenkraft beskrivs närmare under avsnitt 4.13 teknisk försörjning och
energi.
Överföring av vatten
Överföring av vatten är reglerat i miljöbalken. Överföring innebär t ex att
vatten tas från ett vattendrag, nyttjas och därefter återförs till ett annat vatten-
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drag. Detta är aktuellt i Sälenfjällen där flödet i vissa vatten inte medger både
önskat vattenuttag och önskad tillförsel av renat avloppsvatten.
Tandån kan sannolikt inte belastas ytterligare utöver gällande tillstånd då
vattentillgången under delar av året är liten. Som recipient är Köarån hårt
belastad av Sälfjällets reningsverk vilket lett till vissa olägenheter. I samband
med att avloppsreningskapaciteten byggs ut på fjället kommer en ny utloppsledning att anläggas från Sälfjällets reningsverk ner till Västerdalälven. I och
med detta kommer i första hand Köarån att avlastas, men i förlängningen även
Tandån. Se vidare i kapitel 4.13 Teknisk försörjning och energi.

Allmänna riktlinjer - vatten
Vid nya exploateringar inom Sälenfjällen ska vattenfrågorna särskilt belysas. En viktig fråga i detta sammanhang är vattentillgången för snötillverkning.
Kommunen är beredd att pröva lösningar med överföringsledningar från
Västerdalälven upp på fjället.
I samband med tillståndsprövning inför utbyggnad av avloppsreningskapaciteten på fjället ska belastningsutrymmet i Tandån och Köarån särskilt
beakttas.
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4.13 Teknisk försörjning och energi
Vattenförsörjning
Tillgången på grundvatten i sand- och gruslager
samt sedimentära bergarter är relativt god i kommunen. Av kommunens större vattentäkter är 11
borrade i grus och 8 i berg. Vattnet i kommunen är
generellt mjukt (2-3 dH°) och har en låg fluorhalt.
Vattenkvalitet
Dricksvattenförsörjningen är tillfredsställande
för stora delar av Malungs kommun. I Sälenfjällen
finns dock ett stort behov av vidare exploatering i
kombination med begränsad kapacitet inom fram- Tandådalens vattenverk
förallt vattenförsörjningen.
Beträffande problem med radon i dricksvatten i Finnmarken, se kapitel 6.4
Radon m m.
Vattentäkter
I kommunen finns 60 större vattentäkter, varav 19 är kommunala. I tabellen
redovisas kommunens vattentäkter.
Kommunala vattentäkter
Namn

Skyddsområde

Övrigt

Sörsjön

saknas

I berg

Tandådalen

Inre och yttre

I grus

Sälfjällstangen

Inre och yttre

I berg

Sälens by

Inre och yttre

I sand avsyrning

Rörbäcksnäs

Inre och yttre

I sand sandfilter

Hemfjällstangen

Inre och yttre

I berg avsyrning

Vörderås

Primär och sek.

I berg

Transtrands kyrkby

saknas

I berg

Fiskarheden

Primär och sek.

I berg

Torgås

Saknas

I berg

Åkra Lima

Inre och yttre

I sand

Biskopsbyn

Inre och yttre

I sand

Limedsforsen

Inre och yttre

Risätra
Malungsfors

Inre och yttre
Vattendom

I grus. Ej i bruk, utgör reservvattentäkt
I sand
I grus

Öje

Inre och yttre

I grus

Ö. Utsjö Malung

Vattendom

I sand

Yttermalung

Inre och yttre

I grus

Sillerö

saknas

I berg

De flesta vattenverken behöver en översyn av skyddsområdena och
bestämmelserna.
Kommunen ska påbörja att arbete med att se över om det eventuellt finns
behov av reservvattentäkter för att säkerställa vattenförsörjningen i händelse av
driftproblem eller vid t ex förorening av vattentäkt.
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Några av de större privata vattentäkterna är följande:
Större privata vattentäkter
Namn

Skyddsområde

Övrigt

Granfjällsstöten

Saknas allmänförklarad

Flera vattentäkter ihopkopplade

Lindvallen

Saknas

Stort antal borrhål i berg

Ö. och V. Gusjösätern

Saknas

UV-filter

Ö. och V. Färdkällan

Saknas

Gruven

Saknas

Högfjällshotellet

Saknas

Nya Sälfjällstangen

Saknas

Myrflodammen
Köarskärsfjället

Saknas

Gubbmyren

Saknas

S. Rönningen

Saknas

Kläppen 6 st olika v.verk

Saknas

Garpsätra

Skyddsområden för vattentäkter
Skyddsområden för vattentäkt fastställs av länsstyrelsen eller kommunen.
Till beslutet om skyddsområde hör en karta med detaljavgränsning av brunnsområde, inre och yttre skyddszoner samt erforderliga föreskrifter för vad som
ska iakttas för att förhindra förorening av vattentäkten. Bebyggelse, vägar,
anläggningar och andra åtgärder får endast förekomma om de kan utföras med
hänsyn till skyddsföreskrifterna. Utanför vattenskyddsområde gäller att ingen
verksamhet får bedrivas vilken kan hota syftet med vattenskyddsområdet.
Det är viktigt att hänsyn tas även till vattentäkter utan särskilt bestämda
skyddszoner vid markanvändning i deras närhet. Bl a är infiltrationsanläggningar, större vägar, hantering av kemikalier olämpliga i täkternas närhet. Vid
transport av farligt gods (se kap. 6.1) är det viktigt att säkerhetsrutiner finns för
att förhindra att vattentäkter drabbas vid eventuell olycka.
Malungs huvudvattentäkt – Utsjö, södra Grimsåker har nyligen iordningställts med tätskikt utmed väg 71. Detta för att förhindra vattentäkten från att
kontamineras av farliga ämnen vid en eventuell trafikolycka och innebär att
Vallerås ej längre behövs som reservvattentäkt.
Sillerö som ligger längs väg 502 mot Tyngsjö saknar vattenskyddsområde.
Ett skyddsområde eller en flyttning av den befintliga täkten kan eventuellt övervägas. Skyddsområdet för Torgås behöver ändras. För Vörderås finns ett framtaget förslag till skyddsområde och bestämmelser. Samtliga vattentäkters
skyddsområden och gamla skyddsföreskrifter bör ses över på sikt.
Kapacitetsbrist respektive större överskott
Vid Sälsätern finns många mindre enskilda vattentäkter, varav flera försörjer
Lindvallens VV. Vattenverket i Lindvallen har en kapacitet på 13 300 bäddar,
tillgången på grundvatten från de försörjande brunnarna beräknas dock ha en
begränsad kapacitet på 9350 bäddar. En utredning har utförts om att förbättra
tillgången på vatten i Lindvallen genom att ansluta till en ny vattentäkt nere vid
Västerdalälven och pumpa upp vatten därifrån. Några beslut om investeringen
har dock inte tagits. I Lindvallen är tillgång på vatten en kritisk punkt för
fortsatt utbyggnad.
Området kring Sälfjällstorget består av ett flertal enskilda vattentäkter med
olika ägarförhållanden. Den varierade ägarstrukturen har medfört att ingen övergripande översyn har utförts av vattentillgången i området. En utredning kring
förutsättningarna för vattenförsörjning i området har påbörjats av kommunen
under 2008.
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Tandådalens VV byggdes ut i början av 2000-talet och har nu en kapacitet på
28 800 bäddar. Nuvarande anslutning samt anslutningen i fastställda planer
motsvarar cirka 19 300 bäddar, vilket innebär en återstående kapacitet på cirka
9 500 bäddar.
Kapaciteten på vattenförsörjningen i Stöten bedöms vara runt 4650 bäddar
vilket innebär en återstående kapacitet på 350 bäddar. Efter utbyggnad av
gällande detaljplaner kommer det dock finnas en vattenbrist på 3 150 bäddar.
Vattentillgången i området bedöms som god varför ett antal nya brunnar
planeras att borras för att öka kapaciteten.
VA-utredning
En VA-utredning har tagits fram av SWECO VIAK, arbetshandling daterad
2008-04-02. Utredningen ligger till grund för de riktlinjer med avseende på
vatten- och avloppshanteringen som är vägledande för framtida exploatering i
Sälenfjällen. Tillsammans med VA-utredningen har även en inventering av
antalet befintliga och planerade bäddar i Sälenfjällen utförts. De områden inom
Sälenfjällen som ingår i VA-utredningen är Stöten, Tandådalen-Hundfjället,
Högfjället, Sälsätern (Lindvallen) och Kläppen. I VA-utredning ingår:
 Beskrivning av dagens VA-situation, kapacitet hos befintliga vattenverk och
avloppsreningsverk (ev. kapacitetsbrist och överskott) samt en jämförelse
med uppmätta belastningar och drifterfarenheter från anläggningarna
 Beskrivning av nuläge och nollalternativ med avseende på antal bäddar
(med nollalternativ avses nuläge samt idag ej utbyggda men fastlagda
detaljplaner)
 Miljökonsekvenser för nollalternativet och planförslaget (i de fall planförslaget skiljer sig ifrån nollalternativet)
 Riktlinjer och rekommendationer hur vatten- och avloppssituationen kan
lösas för planförslaget
Verksamhetsområde för vattenförsörjning
Inom större delen av kommunens tätorter finns verksamhetsområden fastställda enligt VA-lagen kring allmänna vattentäkter. Inom verksamhetsområdet
svarar huvudmannen för utbyggnad och underhåll av anläggningar. Kommunen
är huvudman för alla verksamhetsområden för vatten utom vid Stöten. Stötens
vatten- och avloppsförsörjning är allmänförklarat men är privat. Utanför verksamhetsområdena är det i första hand den enskildes ansvar att lösa va-frågorna.
Sedan årsskiftet 2006/2007 gäller en ny lag för allmänna vattentjänster. Den
nya lagen innebär att kommunerna får det fulla ansvaret för att tätbebyggelsens
behov av vattenförsörjning och avlopp ordnas genom allmänna va-anläggningar. Allmänna anläggningar i privat regi, som i t ex Stöten, ska under en
övergångsperiod av 10 år antingen övergå i kommunal regi alternativt övergå
till en samfällighet.
Tillstånd och anmälningsplikt för vattentäkt
Vattentäkter ska tillståndsprövas enligt 11 kapitlet miljöbalken, hos länsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för en- och tvåfamiljsfastigheter eller jordbruksfastigheters husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. I Sälfjällsområdet
(Lindvallen-Köarån) råder särskild anmälningsplikt till Miljökontoret för
anläggande av sådan vattentäkt som inte kräver tillstånd.

Allmänna riktlinjer - vattenförsörjning
Byggnadsnämnden bevakar i samråd med miljönämnden att befintliga
vattentäkter skyddas vid beslut om planer eller annan markanvändning.
Nyanläggning i fjällområden måste klara det egna vattenförsörjningsbehovet.
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Nya detaljplaner där vattenfrågan ännu inte är löst ska dels innehålla en
redogörelse för hur vattenförsörjningen kan lösas, dels förses med en
bestämmelse att bygglov inte får lämnas innan vattenförsörjningen är
ordnad.
Nya vattentäkter bör inte förläggas nära transportvägar för farligt gods och
helst avskilt från bebyggelse för att minska risken för förorening från
avloppsledningar och värmepumpar.
Utredning ska tas fram angående eventuella behov av reservvattentäkter.
Skyddsområdet för f.d. Vallerås vattentäkt ska hävas.

Avlopp
Älvarna utgör en förutsättning för många av de verksamheter som bedrivs i
fjällen. Fjällanläggningarna är t ex. beroende av vattendragen (framför allt de
större älvarna i området) för utsläpp av renat avloppsvatten. Enheten som
beskriver avloppsflöden och avloppsverks kapacitet är normalt föroreningsbelastningen mätt som personekvivalent (pe) och avloppsvattenflödet (m3/d). I
Sälenområdet är även belastningen mätt som antal bäddar/personer (bäddar)
vanligt förekommande.
Personekvivalent är definierat som den föroreningsmängd som tillförs från
en person och är den enhet som används juridiskt vid tillståndsansökningar.
Schablonvärdet som togs fram på 50-talet är dock något överskattat, varför
begreppet bäddar är vanligt förekommande för att ange tillåten belastning på
reningsverken i Sälenfjällen. En bädd medför ca 30% lägre föroreningsbelastning och ger en mer korrekt bild av de verkliga förutsättningarna.
Flödet är den mängd avloppsvatten som vid en viss tidpunkt ankommer
avloppsreningsverket. Dagvatten och grundvatteninträngning i avloppsledningar
kan ge ett högre flöde än själva produktionen av avloppsvatten.
Reningsverk
Det finns 11 kommunala reningsverk i kommunen och två privata i Stöten
och i Kläppen. Stötens reningsverk är allmänförklarat men drivs i privat regi.
De större reningsverken baseras på mekanisk och kemisk rening. Bland de
mindre reningsverken (mindre än 2000 pe) har några få även biologisk rening.
Reningsverk
Namn

Rening

Stöten

M/K

Sörsjön
Tandådalen
Sälfjället
Sälens by
Rörbäcksnäs
Vörderås
Fiskarheden
Torgås
Lima, Skålmo
Västra och Östra Öje
Yttermalung
Malungsfors
Tällbyn (Malung)
Kläppen/Gusjöbyn
M = mekanisk rening
K = kemisk rening
SA = slamavskiljning

M/K
M/K
M/K
M/K
M/K
SA
SA
M/K
M/K
M/K
M/K
M/K
M/K
M/K

Total
kapacitet
(personer)
7000 (pe)

16 000
31 500
2000 (pe)

10 000 (pe)
3 300

Utnyttjad
kapacitet
(personer)
4100
140
11 000-16 000
16 600 – 21 600
1310
160
160
110
120
660
300
400
740
7700
2 950
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Vid markinfiltration måste de geo-hydrologiska förhållandena särskilt
beaktas för att minimera risken för förorening av grundvatten och vattentäkter.
Gemensamma avloppslösningar med markinfiltration som reningsmetod
förekommer bl a för husvagnscampingen Gusjöbyn, Näsfjället och Garpsätern.
Infiltration av bdt-vatten (bad-, dusch- och tvättvatten) förekommer på många
enskilda fastigheter. Vanligaste lösningen för enskilda på fjället som inte är
anslutna till reningsverk är septitank.
Fiskarheden och Vörderås är återstående byar med enbart slamavskiljning.
Utredning pågår för närvarande kring hur avloppshanteringen ska förbättras i
dessa byar. Bl a studeras möjligheterna att pumpa avloppsvattnet till reningsverket i Sälens by.
Bristande kapacitet hos recipient
Västerdalälven är den recipient som har störst kapacitet för fjällnäringens
anläggningar. I övrigt är kapaciteten begränsad på fjället och vissa vattendrag
har redan nått gränsen som recipient t ex Tandån och Köarån.
Reningsverket i Tandådalen har tillstånd att behandla avloppsvatten från 16 000
bäddar. Ytterligare utökning av reningsverket är inte möjligt p.g.a. de ekologiska förutsättningarna i Tandån. För närvarande finns 19 900 bäddar i området.
En pumpkedja har därför byggts som för över avloppsvatten från
Tandådalen/Hundfjället till Sälfjällets reningsverk och har en kapacitet vilket
vid projekteringen förväntades motsvara ca 8000 personer. Med hänsyn till det
låga inläckaget i området bedöms dock kapaciteten kunna motsvara upp till
15 000 personer. Behandling alternativt överpumpning av avloppsvatten från
Tandådalen bedöms därför ha en kvarvarande kapacitet på närmare 15 000
bäddar utifrån dagens situation.
Avloppsvatten från Tandådalen leds till Sälfjällets avloppsreningsverk. Efter
överföring av delar av Tandådalen till Sälfjällets finns idag en återstående
kapacitet på drygt 2 000 bäddar på Sälfjällets ARV. P.g.a. överföringsledningen
från Tandådalen, samt att Tandådalens avloppsreningsverk redan idag är
fullbelastat, kommer utbyggnader i bägge områdena påverka inkommande
belastning på Sälfjällets ARV. Utöver tillståndsgiven kapacitet förväntas inte
Sälfjällets avloppsreningsverk kunna öka utsläppen ytterligare utan att en ny
utloppsledning ner till Västerdalälven byggs. En utredning kring att utöka
avloppsreningskapaciten på fjället har påbörjats under 2008. En ny tillståndsansökan kommer att bli aktuell för Sälfjällets ARV och i samband med ombyggnationen kommer en ny utloppsledning ner till Västerdalälven att byggas.
Reningsverket i Stöten, som ägs av Stötens Fastighets AB, har tillstånd för
7000 pe. Ett nytt tillstånd för verksamheten har erhållits som medger en belastning på 11 600 bäddar. Utbyggnaden av Stötens ARV är avsett att påbörjas
under 2008.

Sälens by avloppsreningsverk
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VA-utredning
En VA-utredning har tagits fram av SWECO VIAK, arbetshandling daterad
2008-04-02. Se vidare under rubriken VA-utredning på sid 101.
Verksamhetsområde
Inom större delen av kommunens tätorter finns verksamhetsområden fastställda enligt VA-lagen för allmänna reningsverk. Inom verksamhetsområdet
svarar huvudmannen för utbyggnad och underhåll av anläggningar. Kommunen
är huvudman för alla verksamhetsområden utom Stöten. Utanför verksamhetsområdena är det i första hand den enskildes ansvar att lösa va-frågorna.
Sekundär rening och kvävereduktion
Enligt EG direktivet avseende rening av avloppsvatten från tätbebyggda
områden ska alla reningsverk större än 2000 pe ha så kallad sekundär rening.
Normalt innebär det krav på biologisk rening men kan genom dispensvillkor
även motsvara kemisk rening. I kommunen har alla reningsverk över 2000 pe
ett tidsbegränsat beslut från Miljönämnden i Malung där den kemiska reningen
från dessa anläggningar anses motsvara gällande krav. I det nya tillståndet för
Stötens avloppsreningsverk har krav ställts på biologisk rening. Troligen
kommer detta även att bli aktuellt på Sälfjällets ARV där ny tillståndsprövning
har påbörjats. I framtiden kan det även bli aktuellt med biologisk rening för
Tandådalens ARV.
För reningsverk större än 10 000 pe, detta berör således enbart Sälfjällets
avloppsreningsverk, kan även krav i en nära framtid uppkomma på kväverening.
Denna fråga drivs för närvarande på regeringsnivå mellan Sverige och EU och
utgången av förhandlingarna är i dagsläget oklara. Kväverening är svårt att
genomföra tekniskt till rimliga kostnader under de förutsättningar som gäller i
fjällvärlden. Konsekvensen kan dock bli att det blir mycket svårt att utöka
kapaciteten på de övriga reningsverken till mer än 10 000 pe.
Hänsynsregler och krav på tillstånd för avlopp
Enligt miljöbalken finns allmänna och särskilda hänsynsregler för huvudmannen/verksamhetsutövaren vad gäller avloppsvatten.
För avloppsanläggningar som är dimensionerade för mer än 2 000 pe
(personekvivalenter) krävs tillstånd från länsstyrelsen. För avloppsanläggningar
för mer än 200 och högst 2 000 pe ska anmälan göras till kommunen.

Allmänna riktlinjer - avlopp
Bebyggelse kan i vissa fall bedömas olämplig:
- om anslutningsmöjligheter till gemensamt avlopp saknas och markförhållandena är olämpliga för infiltration eller risk för förorening av
grundvatten bedöms föreligga och då sluten tank inte kan tillåtas
- vid lösningar som förutsätter pumpning av avloppsvatten och som kan
innebära oskäligt höga kostnader eller kan förorsaka risker för driftsproblem
-om gemensamt avlopp förutsätts och avloppsreningsanläggningen inte
har tillräcklig kapacitet.
Krav på sanitärt fullt godtagbara lösningar ska ställas högt i det centrala
fjällområdet. Kommunen är restriktivt inställd till lösningar som bygger
på slutna tanksystem.
Kapaciteten vid Sälfjällets avlopps- och reningsverk liksom Kläppens
avloppsreningsverk måste utökas.
Nya detaljplaner där avloppsfrågan ännu inte är löst ska dels innehålla en
redogörelse för hur avloppshanteringen kan lösas, dels förses med en
bestämmelse att bygglov inte får lämnas innan avloppsfrågan är ordnad.
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Avfall

Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden.
I Malung-Sälens kommun är turismen i Sälenfjällen dominerande vilket ger
upphov till att mängden hushållsavfall per invånare är mycket större än i de
flesta andra kommuner.
Deponier
Kommunens enda deponi finns i Malungs tätort. Slambehandlingsanläggningar finns i Åkra väster om Lima, på Malungs industriområde och på Sälfjället.
Ansvar och verksamhet
Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för att avfallshanteringen bedrivs
enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan samt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.
Hämtningen av hushållsavfall är utlagd på entreprenad till Brändholms
Återvinning AB. Slamtömningen av enskilda brunnar är utlagd på entreprenad
till Linds Åkeri AB.
I Sverige råder sedan 1998 producentansvar för förpackningar, vilket innebär
att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar inte längre ligger på
kommunerna. Detta ansvar ligger i stället på de företag som tillverkar, importerar och säljer varor med förpackningar. Producentansvar har under 2001 också
införts på bl a el- och elektronikavfall.
Behandlingsanläggningar
Kommunens enda kvarvarande deponi finns i Malungs tätort vid Ryhagens
industriområde. Den sköts av förvaltningen i egen regi.
Slambehandlingsanläggningar finns i Åkra väster om Lima, på Ryhagens
industriområde och vid Sälfjällets avloppsreningsverk. Dessa sköts av förvaltningen i egen regi.
Brännbart hushållsavfall transporteras till Mora Värmeverk för förbränning
och det komposterbara hushållsavfallet transporteras till Björnhyttan, Ludvika
för behandling.
Återvinningscentraler
I kommunen finns 3 återvinningscentraler, Malung (Ryhagens industriområde), Lima(vid avloppsreningsverket) och Sälen(vid Sälfjällets
avloppsreningsverk) samt 14 återvinningsstationer för förpackningar.
Återvinningscentralerna i Malung, Lima och Sälen sköts av förvaltningen i
egen regi, liksom viss återvinningsverksamhet såsom glasinsamling och insamling av farligt avfall från hushållen.
Förändringar i verksamheten
Arbetet med ny Renhållningsordning och Avfallsplan pågår i samarbete med
övriga kommuner i Dala Avfall. Malung-Sälens kommun har beslutat att alla
hushåll i kommunen ska sortera sitt avfall i en brännbar och en komposterbar
fraktion. De nya rutinerna har införts i Malung, Malungsfors, Yttermalung och
Öje under 2006 och i Lima och Transtrand samt för verksamheter under 2007.
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Under 2008 pågår införandet för resterande delar av kommunen inklusive
Sälenfjällen.
Under 2003 har en anpassnings-/avslutningsplan för avfallsupplaget vid
Ryhagens industriområde inlämnats till Länsstyrelsen, som godkänt denna.
Detta innebär att deponin vid Ryhagens industriområde kommer att avslutas
senast 2008. Ansökan om tillstånd för den fortsatta verksamheten vid industriområdet har inlämnats till Länsstyrelsen under 2006, som därefter godkänts.

Allmänna riktlinjer - avfall
Vid upprättande av detaljplan ska en bedömning göras om detaljplanen
föranleder behov av att område för avfallshantering erfordras och om så
är fallet ska sådant redovisas.
Behovet av ytterligare återvinningsstationer inom fjällområdet är stort och
utrymme för iordningställande av sådana bör reserveras vid framtida
planering. För närvarande finns endast en återvinningsstation i hela
fjällområdet (Tandådalen).

Energi
För att en hållbar utveckling ska kunna uppnås måste användningen av
fossila bränslen minska. Regeringens klimatkommitté föreslår att de svenska
utsläppen ska halveras till år 2050. I kommunen är det möjligt med en minskad
oljeanvändning och även en minskning av uppvärmning med el. Icke förnybar
olja och kärnkraft kan ersättas med förnybara energislag och energieffektivisering. Bland förnybara bränslen spelar biobränslen en stor roll, i kommunen
finns det stora möjligheter att öka uttaget av trädbränslen och använda ”restprodukter” från skogsbruket som t ex bark. Bergvärme används även mycket
som energikälla i kommunen, och utökas. Miljökvalitetsmålet ”begränsad
klimatpåverkan” är antaget av riksdagen och överensstämmer med kommitténs
förslag.
Ett regionalt energiprogram EnergiIntelligent Dalarna har fastställts 2006
för att få en mer effektiv användning av energin och för att utnyttja förnybara
energiresurser bättre. Energiprogrammet är ett åtgärdsprogram för att uppnå
Dalarnas miljömål för energi och klimatpåverkan samt ett regionalt handlingsprogram i anslutning till Dalastrategin, det regionala utvecklingsprogrammet. I
kommunen pågår också ett arbete med att ta fram en ny energiplan/klimatstrategi och kommunen deltar i projektet Gränslös energisamverkan tillsammans med offentliga aktörer och besöksnäringen.
I det regionala energiprogrammet framhålls att det finns två områden i länet
som är utpräglade fritidsområden, Sälen och Idre/Grövelsjön med flera hotell
samt ett stort antal småhus. Energin används framför allt till uppvärmning och
varmvatten. På senare år har tillverkning av snö medfört ökad energiåtgång. Det
specifika med fjällområdet är att det är helt elberoende. Direktverkande el
dominerar.
Att i ett slag ersätta det nuvarande elbaserade systemet med t ex vattenbaserad fjärrvärme innebär mycket stora investeringar och bedöms i dagsläget
som icke ekonomiskt möjligt. En avgörande faktor är prisutvecklingen på olika
bränslen. På sikt kan dock el bli så dyr att konverteringar av större anläggningar
med direktverkande elvärme till vattenburna system blir ekonomiskt motiverbara. Idag finns några större anläggningar med vattenburna system och här är
möjligheterna till konvertering till bioenergi goda. I större anläggningar med
direktverkande elvärme kan t ex varmvattenproduktionen konverteras till förnybar energi från pellets eller solvärme utan alltför stora ingrepp. Utnyttjandet
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av solenergi skulle i detta sammanhang kunna ses som en marknadsföringsåtgärd. För småhus med direktverkande elvärme är ett byte till vattenburet
system kostsamt. En metod som sedan hösten 2004 prövats i några småhus i
norra Dalarna är installation av luftvärmepumpar.
Vid nya större exploateringsområden bör värmesystemen baseras på vattenburna system med förnybar energi som bas. Anläggande av en gemensam
mindre värmecentral med pellets/fliseldning kan här vara ett möjligt uppvärmningssätt, se vidare under rubriken Närvärme nedan.
Elnät
Malungs Elnät AB äger hela det elnät, lokalnät 10-50 kV, som distribuerar el
till abonnenterna i kommunen. Regionnätet, 50-130 kV, ägs av Fortum.
Dessutom passerar två av stamnätsledningarna, 400 kV, genom kommunen.
Ägare är staten genom Svenska Kraftnät.
För att säkerställa bl a Västerdalarnas, Sälenfjällens samt Malungs tätorts
strömförsörjning finns en rad planer på förstärkningsåtgärder/nyanläggningar av
ledningsnätet i kommunen vilka redovisas nedan:
 Fortum Distribution har nätkoncession för linje att bygga en ny 130 kVledning mellan Mockfjärd och Malung. Ledningen kommer till vissa delar
av sträckningen förläggas parallellt med befintlig 50 kV-ledning. Samtidigt
med detta projekt har en alternativ ledningssträckning mellan Malung
(Orrmyrheden) till Lindmon i Torsby kommun, vilken passerar över
Västerdalälven, studerats.
 Malungs Elverk har planer på att förstärka ledningsnätet mellan stationen i
Horrmund och stationen i Stöten. Befintlig 20 kV-ledning avses bytas ut
mot 20 kV- och 50 kV-ledningar i samma stolpe.
 Nuvarande elmatning till fjällområdet är otillräcklig och behöver förstärkas
för att en fortsatt expansion ska kunna ske i området. högspänningsnät som
försörjer fjällområdet (området längs Fjällvägen och Stöten) är sårbart pga
begränsad möjlighet till rundmatning, Fortum Distribution och Malungs
Elnät har gemensamt utrett antal alternativ till att förlägga en ny 130 kV
ledning till Tandådalen. Ett tidigt samråd om förstärkning av matningen till
fjället har hållits i början av 2008. Underlag saknas för att redovisning fn
ska kunna göras i översiktsplanen.
Vattenkraft
Ett större vattenkraftverk finns vid Västerdalälven (Lima kraftverk). Vidare
finns kraftverk vid Kvien-Uvån (två stationer), Horrmund, Ärån m fl mindre
stationer.

Lima kraftverk
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Vid Ejforsen i Fuluälven finns rester av en kraftverksanläggning, som inte
har varit i bruk sedan 1978. Transtrands Besparingsskog erhöll under 2007
tillstånd för ett kraftverk vid Ejforsen med en årlig energiproduktion på ca 0,8
GWh. Beslutet har dock upphävts av miljööverdomstolen våren 2008 på grund
av oklarheter vad gäller fallrättigheterna. Transtrands Besparingsskog har överklagat miljööverdomstolens beslut hos Högsta Domstolen (fråga om prövningstillstånd). Frågan om ett kraftverk vid Ejforsen avgörs av Högsta Domstolen
alternativt får ställning tas om eventuell ny ansökan görs.
Fjärrvärme
Värmeverket i Malungs tätort levererar värme och varmvatten till ett
fyrtiotal abonnenter, totalt 20 000 Mwh. Värmecentralen med sin
nyinstallerade fastbrännslepanna eldas med flis och bark levererat av
kommunens egen flisanläggning på Ryhagen. Kapacitet och ledningar är
utbyggda så att ytterligare fastigheter kan anslutas.
Utöver värmeverket finns fem fastbränsleanläggningar som försörjer
enstaka större fastigheter som ligger utanför Malungs centrum.
Nytt lokalt fjärrvärmesystem i Sälens by finns utbyggt (2008).
Närvärme
Om ett antal fastigheter ligger relativt nära varandra, men ändå utanför fjärrvärmenätet, kan fastighetsägarna uppföra en gemensam värmecentral som täcker värmebehovet för alla de aktuella fastigheterna. Ett
sådant fjärrvärmenät brukar kallas närvärme och kan antingen ägas av
användarna eller av en utomstående part. På bl a fjället, som ligger långt
från de större fjärrvärmeverken, kan anläggande av mindre värmecentraler vara ett lämpligt alternativ för att få till stånd en uppvärmning med
förnybart bränsle.
Värmeverket i Malung
Trädbränsle
Trädbränsle är biobränsle för eldning i värmeverk och villapannor. Till
trädbränsle räknas avverkningsrester, biprodukter från skogsindustrin, energiskog, returträ och förädlat trädbränsle.
Om skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt kan bränslet utgöra ett miljövänligt förnybart bränsle.
När det gäller uppvärmning av enfamiljshus har en mycket stor andel
värmepumpar och/eller fastbränsle.
Förnybara energikällor
Uppvärmning av bebyggelse bör företrädesvis ske med vattenburna system.
Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem anpassade till förnyelsebar energi
användas.
Enligt 1 kap 1§ samt 2 kap 5§ miljöbalken ska samtliga verksamheter
hushålla med energi. I första hand ska förnybara energikällor användas.
Bergvärme
Bergvärme är en relativt vanlig uppvärmningsmetod för enfamiljshus i
kommunen. En viss konflikt finns mellan utbyggnad av bergvärme och befintliga vattentäkter i bl a Lima, Transtrand och Sälen, dels genom grumling av
vatten vid borrning och dels genom risk för läckage av köldmedel. Inom inre
skyddsområde för vattentäkt råder förbud mot bergvärme.
Vindkraft
Länsstyrelsen har i december 2006 skickat en remiss till länets kommuner
med en bruttolista på områden som grund för förslag till riksintressen för vindkraft. Av denna bruttolista har därefter två områden i kommunen föreslagits
som riksintresseområden för vindkraft, Skalet (C1) och Fageråsen (C2).
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Energimyndigheten har därefter i maj 2008 valt att fastställa Fageråsen (C2)
som riksintresseområde för vindkraft.
En vindkartering, årsmedelvind på 72 meters höjd, har genomförts på uppdrag av energimyndigheten som grund för utpekande av områden av riksintresse
för vindkraft. Se resultatet av inventeringen på karta nedan.
Enligt kommunens uppfattning bör även området Södra Transtrandsfjällen
(E56) utpekas som riksintresse för vindkraft eftersom området synes mycket
gynnsamt för vindkraft med hänsyn till gjorda vindkarteringar samt då området
redan är påverkat av alpina anläggningar. Området kan därmed inte betraktas
som helt orört, något som t ex även återspeglas i att stora delar av området inte
är belagt med omfattande restriktioner för skotertrafik. Det bör därför vara möjligt att föra resonemang om vindkraftsetableringar förutsatt att de inte innebär
påtagligt negativ påverkan på friluftsliv, turism samt Natura 2000-områden.

Kommunen är positiv till vindkraft i den mån en etablering inte står i konflikt med andra väsentliga intressen. Av de områden för vindkraft som länsstyrelsen redovisat i sin bruttolista ställer kommunen sig positiv till etablering
av vindkraft på Skalet (C1), Fageråsen (C2), Lyberget (endast inom del av det
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av Länsstyrelsen utpekade området, se rekommendationsområde C4) och Södra
Transtrandsfjällen (E56). Utöver de av länsstyrelsen utpekade områdena lämpliga för vindkraft bedömer kommunen det som möjligt att pröva vindkraftsutbyggnad på del av Digerberget (C3) och Gerfastokölen (C5). Under samrådet av
översiktsplanen har det inkommit önskemål om vindkraftsetableringar på andra
ställen än de i översiktsplanen redovisade C-områdena. Sådana får prövas mot
de allmänna intressen m m som redovisas i översiktsplanen.
Då man anlägger vindkraftparker krävs dels bygglov, dels en miljöprövning
enligt miljöbalken. Anläggningar under 25 MW (25 MW motsvarar uppskattningsvis totalt 10-15 vindkraftverk) hanteras som anmälningsärende på
kommunen. Att anläggningarna hanteras som anmälningsärenden kan i vissa
fall innebära att kraven på att upprätta en formell MKB enligt miljöbalken inte
finns. För större vindkraftsanläggningar (25 MW och uppåt) krävs tillstånd
enligt miljöbalken.
Försvarsmakten administrerar hinderdatabasen och behöver därför i samband
med eventuella ansökningar förses med uppgifter om verkens exakta lokalisering och höjd.
Angående buller, se kapitel 6.2 Buller. Vindkraftverk kan störa inflygningsoch navigeringsutrustning samt radar som krävs för att kunna ta sig mellan
flygplatser. När det gäller fristående luftfartsanläggningar ute i terräng är LFV
sakägare och när anläggningarna tillhör flygplatsen svarar flygplatsen för
utredning om eventuell risk för störning.
Aktuella vindkraftärenden
Vindkompaniet har planerat att uppföra 7 verk på Gerfaståkölen som omfattar en total effekt på 10 MW. Bygglov för detta har lämnats men utbyggnad
är i dagsläget inte aktuellt.
Malungs Elverk har under 2007 uppfört två stycken verk på totalt 4 MW på
Byråsen.
Angränsande till Malung-Sälens kommun, på Kyrkberget i Mora kommun,
drivs ett projekt om att anlägga maximalt elva verk som omfattar en total effekt
på 30 MW.

Allmänna riktlinjer - energi
Uppvärmning av bebyggelse bör företrädesvis ske med vattenburna system.
Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem anpassade till förnyelsebar
energi användas.
Nedgrävning av luftburna kraftledningar är önskvärt i kommunen.
Etableringar av vindkraftverk bör ges en planmässig prövning även om den
formella statusen kan variera. Lokaliseringar i anslutning till känsligare
områden, t ex områden av riksintresse för bevarandeändamål kräver ett
betydligt mer omfattande utrednings- och bedömningsunderlag än områden med färre motstående intressen. Särskilt bör anläggningarnas inverkan på landskapet tydligt utredas genom landskapsbildsanalyser och
visualiseringar
I de delar av fjällområdet och Västerdalälvens dalgång som omfattas av 4
kap 1 § miljöbalken med utgångspunkt i 4 kap 2 och 6 §§ miljöbalken
bör vindkraft ej etableras så att dessa områden visuellt påverkas med
hänsyn till turism och rörligt friluftsliv. Nya vindkraftverk kan övervägas
inom delar av Transtrandsfjällen (E56) förutsatt att de inte innebär påtagligt negativ påverkan på friluftsliv, turism samt Natura 2000-områden. Särskild försiktighet iakttas ur landskapsbildssypunkt beträffande
ev. visuell påverkan sett från Västerdalälvens dalgång. Vindkraftsetableringar i området krävs ett noggrant och samlat bedömningsunderlag.
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4.14 Värdefulla ämnen och material
Jord- och bergarter
Kommunens berggrund består till största delen av granit, porfyr och gnejsgranit (urgranit). I den nordöstra delen av kommunen, dvs. öster om MalungRörbäcksnäs överlagras graniten av Dalasandsten samt basalt och diabas. Den
dominerande jordarten i kommunen är morän. I älvdalgången finns ofta isälvsavlagringar av varierande omfattning. Till exempel i Rörbäcksnäs finns både
mäktiga rullstensåsar och böljande sandkullar och vid Haftahedarna finns ett
isälvsstråk som till stor del täcks av flygsand. Längs Västerdalälven har mäktiga
sandiga och finkorniga älvsediment avsatts.

Grus, morän och berg
Naturgrus (glacifluviala avlagringar) utgör en bristvara och är en ändlig
resurs och uttagen av naturgrus och antalet naturgrustäkter bör därmed minska
till dess att naturgrus bara används till ändamål där alternativ, i första hand
krossberg, inte kan komma ifråga. Grusåsarna utgör en stor resurs för kommunens långsiktiga vattenförsörjning eftersom åsarnas vattenflöden ofta är av
ansenlig storlek och vattenkvalitén hög. Åsarna är ofta delar av sammanhängande komplex av isälvssediment och är geologiskt värdefulla. Återväxten på
dessa marker efter täkt går mycket långsamt. Därför kan lokala ingrepp få omfattande konsekvenser. Stor restriktivitet bör gälla mot nya täkter eller mot
andra typer av ingrepp som kan påverka åsarna som framtida vattentäkt.
SGU har 1993 genomfört en inventering av grus och krossberg i Vansbro
och Malung-Sälens kommuner.
Eftersom berggrundens innehåll av uran i flera områden är hög ska en undersökning av materialets radioaktivitet alltid göras i samband med täkttillstånd för
att säkerställa att material med förhöjd radioaktivitet inte kommer till användning vid byggnation av bostäder.
Befintliga berg- och moräntäkter samt lämpliga områden för sådana täkter
bör, för att möjliggöra för fortsatt eller framtida brytning/utvinning, skyddas
från annan exploatering. Moräntäkter innehåller även mer finfördelade
fraktioner såsom grus som kan utvinnas. Inom kommunen redovisas följande
förekomster:
Försörjningsområden berg och morän
Namn

Typ

Torrberget

Diorit

Tämligen god

Storåsen
Tyngeberget

Porfyr

Mycket god – tämligen god

Porfyrit

God

Mellanberget

Porfyr

God

Faggeberget

Porfyr

God

Gärsbukölen

Porfyr

God

Berga

Basalt

Tämligen god

Pilsätern

Basalt

Tämligen god

Resjövallen

Basalt
Porfyr

Tämligen god
Mycket god

Medskogshögen

Kvalitet

Färdsjövallkojorna Sandig morän
Josvalltjärnen

Sandig morän

Sprängbackarna

Grusig-sandig och sandig morän

Källmyråsen

Grusig-sandig och sandig morän

Onötskölen

Grusig morän
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Riksdagens miljömål
”Naturgrus nyttjas endast
när ersättningsmaterial
inte kan komma i fråga
med hänsyn till användningsområdet.”
Texten är en regional
precisering av det
nationella miljömålet
God bebyggd miljö
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Täktverksamhet av sten, grus, sand lera och kalk
kräver tillstånd enligt 9 kap 6a § miljöbalken. I kommunen finns cirka 24 öppna täkter med täkttillstånd.
Gällande täkttillstånd och områden som bedömts
värdefulla för framtida utvinning av bergkross och
morän framgår av kartor nedan.
Från och med den 1 januari 2008 gäller att husBergtäkt vid Skördrisberget
behovstäkter över 10 000 ton är anmälningspliktiga.
Täkter för husbehov ska i princip alltid anmälas för samråd hos kommunen
enligt 12 kap 6§ miljöbalken, eftersom de påverkar naturmiljön (se kap. 4.9 om
samråd enligt 12 kap 6§ MB). Vid behandling av täktansökningar/samråd enligt
12 kap 6§ miljöbalken ska stor restriktivitet gälla.

Torv
I kommunen finns ett stort antal torvmossar. Inga täkttillstånd enligt 9 kap
6a § miljöbalken finns för torvbrytning i kommunen. Kommunen bedömer det
inte som troligt att det inom överskådlig tid blir aktuellt med torvutvinning
inom kommunen.

Mineraler
Ingen utvinning av värdefulla mineraler finns i kommunen. Enligt kommunens bedömning beräknas utvinnande av mineraler och nyttosten inte erhålla
nämnvärd omfattning i kommunen under det närmaste decenniet varför särskilda ställningstaganden ej görs i översiktsplanen.

Allmänna riktlinjer - värdefulla ämnen och material
Uttagen av naturgrus (glacifluviala avlagringar) och antalet naturgrustäkter
ska minska till dess att naturgrus bara används till ändamål där alternativ, i första hand krossberg, inte kan komma ifråga. Grus och krossmaterial ska så långt som möjligt återanvändas.
Vid behandling av täktansökningar ska stor restriktivitet gälla mot nya grustäkter och utvidgningar av befintliga täkter inom områden med bevarandeintressen för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård samt inom
ekologiskt känsliga områden. Detta gäller särskilt inom områden som
omfattas av 3 kap 1-6 § och 4 kap miljöbalken.
Undersökning av materialets radioaktivitet ska alltid göras i samband med
täkttillstånd.
Generellt bör hellre befintliga täkter utnyttjas än att nya öppnas. I valsituationer där miljökonsekvenserna av en helt ny eller en utökning av en
befintlig täkt är likvärdiga är utökning av befintlig täkt att föredra.
Grustäktverksamheter bör ur landskapsbildssynpunkt styras utanför de stora
älvdalgångarna med sluttningar.
Vid bedömning av täktärenden gäller utöver ovanstående att följande faktorer skall beaktas vid bedömningen av om ett täktföretag kan tillåtas.
- påverkan på landskapsbild
- närhet till bebyggelse – störningsrisker
- inverkan på grundvattennivåer
- transportavstånden
- om förutsättningar finns att efter uttag återanvända ett område för t ex
bebyggelse, industri, upplag, idrottsplats eller annat samhällsnyttigt
ändamål utgör detta en positiv faktor för att tillåta täkt.
Återställning av marken efter täkt är viktigt i de fall området därefter inte är
lämpat för annan markanvändning.
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4.15 Totalförsvar och fredstida kriser
Militära försvaret
För vissa mark- och vattenområden som är av särskilt intresse kan länsstyrelsen förordna, med stöd av 12 kap 4 § PBL, om att få bygglov och förhandsbesked på remiss för att kontrollera att totalförsvarets intressen tillgodoses.
Malung-Sälens kommun berörs av sådant område. Dessa områden redovisas
inte särskilt i översiktsplanen. Område som berörs av 12:4-förordnande finns
angivna på karta som handhas av stadsarkitektkontoret och av länsstyrelsen, och
som beaktas i samband med byggnadsnämndens ärendehantering.

Civila försvaret
Kommunen ansvarar för den civila beredskapen lokalt. Det är viktigt med
beredskapshänsyn vid planering och genomförande av samhällsförändringar.
Med beredskapshänsyn menas att vid förändringar i samhället ta tillvara möjligheterna att göra samhället mer robust, funktionssäkert och flexibelt.

Extraordinära händelser i fredstid
Kommunens uppgifter att hantera fredstida störningar regleras i Lag om
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. I det nya krishanteringssystemet som är på väg att införas ska kommunerna varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. Planerna ska grundas på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste
fungera vid en kris. Kommunerna ska samordna krisberedskapen med landsting,
organisationer, företag och statliga myndigheter som finns i kommunen.

4.16 Mellankommunala intressen
Nedan redovisas en sammanställning över de mellankommunala intressena. I
vid mening kan dock många fler planeringsaspekter vara av intresse för grannkommuner eller ur regional synpunkt. Exempelvis får Sälenfjällens turistanläggningar och den fortsatta utvecklingen i detta område anses beröra hela regionen
inklusive angränsande del av Norge på olika sätt. I nedanstående sammanställning görs därför en viss begränsning och generalisering.
 Turism
 Vägar, utveckling av rv 71 samt norska rv 25 (”Fjällvägen”), E45, E16/rv 16
samt utveckling av Vasaloppsvägen väg 1024 med anslutning till rv 70/80.
 Järnväg, Västerdalsbanan
 Flygplatser (Mora, Borlänge, Torsby, Hagfors, Sälen/Mobergskölen)
 Handel
 Skotertrafik
 Utbildningsfrågor
 Sociala frågor
 Räddningstjänst
 Avfallsfrågor
 Vattenfrågor – påverkan på yt- och grundvatten

Samverkan
Kommunen samverkar med de angränsande kommunerna vad gäller förändringar av mark- och vattenanvändningen inom Malung-Sälens kommun som
kan komma att påverka en långsiktigt god hushållning med naturresurserna i
grannkommunerna. Samverkan sker idag också med Vansbro kommun när det
gäller främst sociala frågor och skolfrågor. Informellt samarbete sker även vad
gäller bl a inköp och den tekniska verksamheten.
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5

TURISTANLÄGGNINGAR
OCH DERAS ANSPRÅK

Sälen och Sälenfjällen ligger i Malung-Sälens kommun och omfattar Transtrandsfjällen väster om Västerdalälven fram mot norska gränsen. Sälen är
Nordens största turistområde med cirka 2 miljoner gästnätter per år och en
omsättning på cirka 2 miljarder kronor.
I Sälen finns anläggningarna Lindvallen, Högfjället, Tandådalen, Hundfjället, Stöten, Kläppen och Näsfjället. Nedan redovisas nuläget för de olika
anläggningarna vad gäller antalet bäddar, liftar och pister, serviceutbud m.m
samt de olika anläggningarnas anspråk på utveckling i form av utbyggnad av
nya bäddar, liftar och pister m.m. En redovisning sker även av anspråk från
övriga intressenter inom Sälenfjällen.

5.1 Turistanläggningarnas generella
anspråk
Turistverksamheten ska utvecklas så att den svarar mot marknadens krav och
efterfrågan. Utvecklingen ska samtidigt ske på ett miljömässigt uthålligt riktigt
sätt. För att ekonomiskt klara denna förnyelse och anpassning krävs en fortsatt
expansion av verksamheten.
Utökad logikapacitet – Utbyggnaden och marknadsanpassningen av logikapaciteten är en av nyckelfrågorna för den fortsatta utvecklingen i Sälenområdet. I nuläget är utnyttjandegraden av logikapaciteten hög under huvuddelen
av vintersäsongen. Det gäller därför både att öka kapaciteten samt att kunna erbjuda boende som svarar mot nya trender och krav från marknaden. Vid en fem
procents volymökning per år, behövs ett utbyggnadsbehov på ca 1500-2000
bäddar per år. Den övervägande delen av de nya bäddarna behöver byggas i
centralt belägna områden nära liftar och serviceanläggningar.
Förbättrade interntransporter – Inom Sälenområdet är det väsentligt med
fortsatt utbyggnaden av sammanhängande liftsystem och andra transportsystem
mellan anläggningarna som minskar behovet av bilresor inom området samt
underlättar för besökare som kommer till Sälen med kollektiva färdmedel.
Ökad sommarturism bidrar till åretruntsysselsättning – Sommarturismen bör öka väsentligt i Sälenområdet. Detta generera fler helårsarbeten.
Aktiviteter som fiske, vandring, kanoting, golf, kulturevenemang etc är grunden
för sommarturismen. Utvecklingen av sommarturismen måste ske i samspel
mellan dalgången och fjället och mellan aktivitetsföretagen och de stora logianläggningarna.
Framförhållning i planfrågor – Det är väsentligt att säkra och planera
områden för en utbyggnad av ytterligare bäddar i området, inte minst i liftnära
lägen. Vidare är det viktigt att planmässigt möjliggöra byggandet av kompletterande nya pist- och liftsystem i området. Turismnäringen måste för sin långsiktiga utveckling tillförsäkras expansionsmöjligheter.
Långsiktig lösning för räddningstjänsten – En väl fungerande räddningstjänst är viktig och nödvändig för turismen i Sälen.
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Utbud i Sälen 2004:
ca1000 årssysselsatta
ca 1500 säsongsanst.
ca 155 km pister,
ca 230 km skidspår
ca 150 km rösade leder
ca 80 restauranger,
caféer och nattklubbar
ca 50 taxibilar
ca 13 matvarubutiker,
ett systembolag
3 fjällkyrkor
läkarstation, tandläkare,
Apotek, förskola,
fritids, grundskola 0-6,
högskola etc.
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5.2 Lindvallen-Sälfjällstorget

Nuläge
Anläggningen i Lindvallen med samlingspunkterna Snötorget och Gustavtorget ägs av Skistar AB. Anläggningarna vid Sälfjällstorget, Sälenstugan m fl
ägs av privata aktörer.
Inom Lindvallen-Sälfjället finns bäddar fördelat på boendeformerna stugor,
hotell och camping. Idag finns ca 10 500 bäddar inom området (A10 och A11).
Lindvallens skidsystem omfattar även Sälenstugans skidområde. I Lindvallens skidsystem finns ett 30-tal liftar med tillhörande pister. Högsta fallhöjd
är 303 meter och längsta pist 2,5 km. I Lindvallen finns flera barnområden,
varav ett som är Nordens största barn- och nybörjarområde. För längdskidåkning finns preparerade spår i Lindvallen: 3, 4 och 6 km. Vid Sälenstugan/Gubbmyren finns preparerade spår: 2, 3, 5, 7 och 10 km.
Lindvallens skidsystem är sammanflätat med Högfjällets skidsystem via
transportliftar. En transport som tar ca 20 minuter. De två systemen bildar
tillsammans Lindvallen–Högfjällets skidområde. Liftkapacitet cirka 42 000
pers/tim.
Inom Lindvallen-Sälfjället finns sportbutik, skiduthyrning, skidskola, matvaruaffär, kiosker, frisör, massör/naprapat, läkare, bankomat, bensinstation,
värmestugor, barnstuga samt ett 15-tal caféer, restauranger och nattklubbar.

Anspråk
Skistar har framfört önskemål om att på sikt exploatera ett större sammanhängande område mellan den nya östra tillfarten till Lindvallen (Expressvägen)
och Hemfjällsvägen (område Ny2 i översiktsplan för Lindvallen Södra) samt
ytterligare mark öster därom. Området bedöms rymma högst 5 000 bäddar fullt
utbyggt. Området var tidigare aktuellt för en utbyggnad av gondollift mellan
Sälens by och fjället. En sådan utbyggnad bedöms av Skistar inte längre vara
aktuell. Däremot behöver mark reserveras för utbyggnad av Västerdalsbanan till
området, även med möjlighet till framtida förlängning till Norge. Ett utrymme
för järnvägsstation med tillhörande anläggningar (resecentrum) behöver tillgodoses inom eller i omedelbar anslutning till den kommande bebyggelsestrukturen. Inom området finns en tjärdal som utgör fornlämning.
Skistar har också önskemål om en utbyggnad av skidområde och bostäder
söder om Lindvallen längs Hemfjällets östsluttning. Konflikter och motstående
intressen utgörs främst av naturvärden. Naturvärdena bedöms enligt länsstyrelsen vara av sådan art att skydd genom naturreservat kan bli aktuellt.
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Skistar har önskemål om att få utveckla en handelsetablering söder om Fjällvägen och öster om bensinstationen. Tillfart till området är tänkt att ske via
rondellen på Hemfjällsvägen som idag bl a utgör tillfart till bensinstationen.
Järnvägsreservatet kan utgöra en komplikation vid etableringen av ett större
handelsområde.
Skistar har planer på att exploatera ett område söder om lift 303 med ca 750
bäddar i stugbyform eller eventuellt med annan typ av tät exploatering. Området
söder om lift 303 innehåller naturvärden.
Skistar har även ytterligare planer på att anlägga ca 500 bäddar i stugbyform
väster om Timmerbyn/Lindvallen Top.
Skistar anlägger fn en upplevelsearena - Experium, på ca 4000 m2 byggnadsarea och 11 000 bruttoarea vid Snöcenter för diverse sportaktiviteter etc.
Färdigställande förväntas ske i slutet av 2009.
Skistar har önskemål om att anlägga en ny camping söder om stugbyn
Söderåsen öst.
Under 2008 har planläggningar påbörjats för ett nytt område med ca 20
tomter för friliggande fritidshus sydväst om Isvägen i Fjällhemsområdet, och för
en omdaning av entrén till området vid Gustavsbacken med bl a ett bilfritt
skidtorg.
Skistar har ytterligare planer på att vid Gustavtorget i Lindvallen flytta den
befintliga stugbyn Bruna byn (ca 300 bäddar) och på platsen istället anlägga ett
nytt hotell/Skilodge på ca 1000 bäddar.
Anläggningar och företag vid Sälfjällstorget har under de senaste åren
intensifierat arbetet med att förbättra och förstärka närmiljön vid torget, bl a har
nya byggrätter tillskapats. Arbetet med förstärkning av torgets attraktivitet
förväntas fortsätta.
Skistar har önskemål om att uppföra en toppstuga på Sälfjället ovanför
Sälfjällstorget.
Det har funnits tidigare planer på att möjliggöra en sammankoppling mellan
fritidsbebyggelse norr om Köarån och Sälfjällets anläggningar. Vägförbindelsen
är teoretiskt möjlig att anlägga eftersom en vägtunnel finns under riksvägen.
Projektet bedöms dock inte längre vara aktuellt eftersom ingen intressent
bedöms vara beredd att bekosta vägförbindelsen.
Området kring Sälfjällstorget (Sälsätern) har problem med vattenförsörjningen.
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5.3 Högfjället-Högfjällscenter
Nuläge
Högfjället, dvs Högfjällshotellet med tillhörande liftanläggningar, ägs av Skistar,
medan det i övrigt finns ett antal privata
markägare. Inom området vid Högfjällshotellet och Högfjällscenter finns bäddar
fördelat på boendeformerna hotell och stugor.
Idag finns cirka 2800 befintliga bäddar inom
området (A14).
På Storfjället finns cirka 15 liftar med tillhörande pister. Högsta fallhöjd är 180 meter
och längsta pist 1,1 km. För längdskidåkning
finns preparerade spår vid Högfjällshotellet: 2
och 4 km.
Högfjällets skidsystem är sammanflätat med Lindvallens skidsystem via
transportliftar, en transport som tar ca 20 minuter. De två systemen bildar
tillsammans Lindvallen–Högfjällets skidområde. Liftkapacitet cirka 42 000
pers/tim.
Inom Högfjället-Högfjällscenter finns sportshop, skiduthyrning, skidskola,
matvaruaffär, kiosk, biograf, galleri, frisör, bad och SPA, samt ett 10-tal caféer,
restauranger och nattklubbar.
Inom området finns utpekade höga naturvärden.
Anspråk
Skistar har planer på en utbyggnad på en befintlig p-yta i direkt anslutning
till Högfjällshotellet med p-däck under mark och med butiker, caféer och
restauranger i bottenvåningen på vilka bostäder föreslås uppföras. Utbyggnaden
omfattar ca 600 bäddar. Planer finns också på en ny livsmedelsbutik i direkt
anslutning.
Inom område omedelbart väster om Högfjällsbyarna finns också önskemål
om utbyggnad av fritidshus/stugby med ett 25-tal tomter motsvarande ca 150200 bäddar.
Skistar har behov av att kunna fortsätta att expandera och utveckla sitt liftsystem mellan Lindvallen och Tandådalen för att åstadkomma ett sammanhängande skidområde med en liftsammankoppling mellan Lindvallen och
Högfjällshotellet och vidare till Tandådalen/Hundfjället. Området omfattar
området söder om Fjällvägen (Storfjället, Högfjället och Östra Kalven) från
Lindvallens toppstuga på Sälfjället i öster till Pulsen i Tandådalen i väster.
Önskemål finns om att anlägga två nya liftar mellan Lindvallen och Högfjällshotellet och sex nya liftar mellan Högfjällshotellet och Pulsen i Tandådalen. Önskemål finns också om att anlägga nya pister för transporter mellan de
olika liftområdena. Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för ovanstående
utvecklingstankar upprättades redan under 1998, men arbetet har efter det att
förslaget gjordes till föremål för samråd legat vilande beroende på bl a naturmiljökonflikter och markägarfrågor. Arbetet med den vilande fördjupade
översiktsplanen bör kunna återupptas, dock måste ny kunskap och förändrade
förutsättningar inarbetas och miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken.
Inom området finns bitvis höga naturvärden.
VA-situationen på Högfjället är idag väl ordnad, med bl a nytt avlopp.
Det finns behov av fler parkeringplatser för dagturisterna samt ett passagebehov för skotertrafiken inom Högfjällsområdet.

121

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009 Kap.5 Turistanläggningar och deras anspråk

5.4 Tandådalen-Hundfjället

Nuläge
Anläggningarna Tandådalen och Hundfjället ägs av Skistar AB. Inom
anläggningarna finns även några andra aktörer bl a Tandådalens Fjällhotell och
husvagnscampingen Caravan Club. Inom Tandådalen-Hundfjället finns bäddar
fördelat på boendeformerna stugor, hotell och camping. Idag finns cirka 8500
bäddar inom området (A16, område för gällande översiktsplan).
I Tandådalen finns ett 20-tal liftar med tillhörande pister. Högsta fallhöjd är
225 meter och längsta pist 1,8 km. För längdskidåkning finns preparerade spår i
Tandådalen: 2,7, 3 och 10,2 km. Tandådalens skidsystem är sammanflätat med
Hundfjällets skidsystem via transportliftar. En transport som tar ca 15 minuter.
De två systemen bildar tillsammans Tandådalen–Hundfjällets skidområde.
Liftkapacitet 35 600 pers/tim.
I Hundfjället finns ett 20-tal liftar med tillhörande pister. Högsta fallhöjd är
240 meter och längsta pist 2,1 km. För längdskidåkning finns preparerade spår i
Hundfjället: 2,5 och 10,2 km.
Tandådalen Östra (Pulsen) ligger idag perifert öster om Tandådalen. Läget
blir dock mer betydelsefullt om Tandådalen kopplas till Högfjällshotellet via en
evenuell förbindelselift österut som då kommer att utgå från Östra Tandådalen.
I Tandådalen och Hundfjället finns skishop, skiduthyrning, skidskola, skidverkstad, köpcentrum, matvaruaffär, bensinstation, spelbutik, kiosk, bankomat,
läkarmottagning, värmestuga, barnstuga samt ett 15-tal caféer, restauranger och
nattklubbar.

Anspråk
En fördjupad översiktsplan finns antagen för Tandådalen-Hundfjället (2002).
Översiktsplanen visar hur bebyggelse, liftar, rekreationsanläggningar m m bör
disponeras. Denna översiktsplan innebär att fritidsboendet ökar kraftigt inom
Tandådalen-Hundfjället. Fullt genomförd innebär planen att bäddkapaciteten
ökar till totalt cirka 13 300 bäddar.
Skistar har efter den fördjupade översiktsplanens antagande framfört önskemål om att få detaljplanelägga vid Tandådalen Östra utan att ny översiktsplan
först upprättas. Även markägaren till Transtrand 1:8 inom del av utredningsområdet U3 och vidare i ett område utanför den fördjupade översiktsplanen
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sydost om Pulsen, Bergvik Skog AB, har framfört exploateringsönskemål. I
gällande översiktsplans rekommendationer för Tandådalen Östra (Pulsen, Cc3
och U3) sägs att …”Mindre utbyggnader som kompletterar befintlig verksamhet
kan göras utan att ny översiktsplan behöver tas fram. Ny detaljplan fordras
dock. Större framtida utbyggnader i eller i anslutning till området kräver
ställningstagande i ny översiktsplan”.
SkiStar har även framfört önskemål om uppförande av fjärrvärmeanläggning
mellan Tandådalen/Hundfjället i anslutning till befintligt serviceområde (Fjällgaraget).
En del trafikproblem finns i området framför allt vid Tandådalens centrum.
Vid högtrafik kan trafikstockningar uppstå i korsningen med Fjällvägen. Korsningen är en fyrvägskorsning med relativt stor trafik även tvärs över Fjällvägen
och bör snarast byggas om till en cirkulationsplats. Vägverket har i december
2007 låtit upprätta en förstudie avseende en sådan lösning. Även fyrvägskorsningen vid Hundfjället centrum kan med tanke på förväntad trafikökning
och behov av framkomlighet behöva byggas om.
I området finns även vissa problem med skoterledsdragning förbi bebyggda
områden.
Genom den nya överföringsledningen till Sälfjällsområdets ledningsnät
avlastas Tandådalens reningsverk från avloppsvatten som kommer från bebyggelse inom Tandådalen och norr om Fjällvägen. Kapacitet finns därmed att
ansluta tillkommande bäddar som redovisats i den fördjupade översiktsplanen.
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5.5 Stöten

Nuläge
Huvuddelen av anläggningen i Stöten ägs av Norlandia Hotels and Resorts.
Verksamheten i Stöten drivs av företagen Stöten Fastighet AB och Stöten i
Sälen AB. Liljefjäll AB exploaterar mark för fritisbebyggelse. Idag finns cirka
4700 bäddar i området (A18) fördelat på boendeformerna stugor, hotell och
camping.
I Stöten finns (2008) 18 st liftar med tillhörande pister. Högsta fallhöjd är
370 meter och längsta pist 2,6 km. För längdskidåkning finns preparerade spår
inom Stöten: 3, 5 och 7 km. Liftkapacitet cirka 18 000 pers/tim.
I Stöten finns skidbod, skidskola, matvaruaffär, kiosk, spa och bad, bowling
samt 11 restauranger/barer.

Anspråk
En fördjupad översiktsplan finns antagen för Stöten som redovisar hur bebyggelse, liftar, rekreationsanläggningar m m bör disponeras.
Recipientkapaciteten i Görälven utgör en begränsande faktor för fortsatt
planering. Reningsverket, som ägs och drivs av Stöten i Sälen AB, har tillstånd
för 7000 pe vilket också utgör ungefärlig utbyggnadsram i gällande fördjupad
översiktsplan. Ett nytt tillstånd för verksamheten har erhållits som medger en
belastning på 11 600 bäddar. Utbyggnaden av Stötens avloppsreningsverk avses
påbörjas under 2008.
Stöten har önskemål om att kommunen övertar huvudmannaskapet för
reningsverket.
Liljefjäll AB har planer på att inom ”Kullen- och Backen”-området (Fs4, del
av Ht1 och HtH1 i gällande fördjupad översiktsplan) uppföra fritidslägenheter
på gemensamma kvarter, en hotelltomt, en tomt för handel/hotelländamål samt
en tomt för centrumändamål. Totalt omfattar utbyggnadsområdena ca 1 000
bäddar. Detaljplanen har antagits våren 2007.
Liljefjäll AB har även önskemål om att exploatera ett reservområde (Fe2)
inom den gällande fördjupade översiktsplanen i nordöstra delen av Stöten med
fritidslägenheter motsvarande ca 800 bäddar. Önskemål finns även om att
anlägga en ny lift som kopplar samman området med backsystemet, för att
området, som ligger utanför den centrala delen av anläggningen, ska bli
intressant att exploatera. En sådan lift innebär intrång i område av riksintresse
för naturvården och Natura 2000-område samt föreslaget naturreservat.
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Stöten har planer på att inom ”Mitt i Pisten”-området (HtH1) väster om
Stöten centrum uppföra ett 50-tal lägenheter på gemensamma tomter. Totalt
omfattar detaljplanen ca 400 bäddar. Detaljplanen har antagits våren 2007.
Idag finns en camping, Stöten Ranch, norr om Stöten centrum (C1). Stöten
har planer på att avveckla campingen och istället uppföra fritidslägenheter med
ca 600 bäddar. En camping ligger även nordväst om älven (C2).
Vidare har Stöten planer på att flytta eller riva lyorna vid Stöten Stugby och
ersätta dessa med större moderna fritidshus motsvarande befintligt bäddantal,
328 bäddar.
Stöten har också framfört önskemål om kompletterande utbyggnader av
centrumanläggningen, med bl a restaurang- och konferenslokaler och ca 150
nya bäddar.
Stöten har ytterligare önskemål om att förtäta redan ianspråktagen mark med
ytterligare bebyggelse. Tänkt utökning till 10 – 12000 bäddar föreslås ske i
huvudsak genom förtätning i befintlig struktur samt genom att utnyttja tidigare
reservområde FE2.
Under 2008 pågår anläggandet av en 18-håls golfbana inom område R3 i
gällande fördjupad översiktsplan.
Bensinstationen bör med hänsyn till störningarna från skotertrafiken flyttas
från de centrala delarna, särskilt när exploateringar sker inom områdena Fs4HtH1 enligt den fördjupade översiktsplanen.
Stöten har önskemål om att få uppföra toppstuga uppe på Granfjällsstöten.
Stöten även önskemål om att på sikt bygga ut ett 10-tal liftar med nedfarter.
En av dessa liftar/nedfarter ligger utmed Granfjällsstötens sydvästsluttning inom
riksintresse för naturvården och Natura 2000-område samt utanför gällande
fördjupad översiktsplan.
Service- och ankomstapparat önskas på sikt flyttas till Hs1.
Skotertrafik med befintlig dragning av skoterled uppfattas störande av
anläggningen eftersom den går över fjällen och igenom centrala Stöten. Utöver
bullerstörningen anses närheten till skidpister vara ett säkerhetsproblem. Det har
tidigare funnits en skoterled öster om planområdet i nord-sydlig riktning. Stöten
anser att en sådan dragning förefaller vara bättre.
Stötenanläggningen har genom Stöten Fastighets AB i samband med översiktsplanens utställelse under hösten 2009 framfört ytterligare önskemål utöver
ovanstående bl.a. utökat boende i Stötens Stugby (+ cirka 270 bäddar), nytt
boende söder och väster om Stötens Stugby, nytt boende i anslutning till Stöten
Mitt och nytt tätt boende med handel och service öster om Stötens centrum
(+ 1 500 bäddar). Volymer som nämns är utveckling av cirka 100 000 m2
bruttoarea och 6 000 nya bäddar.
Av Stöten Fastighets AB framförda önskemål får förutsättas prövas i samband med upprättande och handläggning av en ny fördjupad översiktsplan.
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5.6 Kläppen

Nuläge
Kläppen vid Horrmundberget i Västerdalälvens dalgång ägs av Kläppen Ski
Resort AB. I Kläppen finns bäddar fördelat på boendeformerna stugor och
camping. Idag finns cirka 4600 befintliga bäddar inom området (A4).
Vid Kläppen finns cirka 15 liftar med tillhörande pister. Högsta fallhöjd är
315 meter och längsta pist 3 km. För längdskidåkning finns fyra preparerade
spår med en total spårlängd på 36 km.
I Kläppen finns skidshop/skiduthyrning, skidskola, matvaruaffär, massör,
barnstuga, samt 4 caféer och restauranger samt After Ski.

Anspråk
För området Gusjöbyn-Kläppen finns en antagen fördjupad översiktsplan
(områdesplan) som visar markdispositionen i stort och anger ett uppskattat antal
befintliga och föreslagna bäddar till 4 660 bäddar. För Kläppen har anläggningen själv via konsult låtit upprätta en s k Masterplan över nuvarande och
framtida Kläppen-anläggningen. Den totala omfattningen av den redovisade
visionen i Masterplanen skulle innebära en ytterligare ökning med 10 000
bäddar. Markbehovet för expansion finns i huvudsak rakt i sydlig riktning om
befintlig anläggning. I området finns rödlistade arter medan toppen är mindre
rik på naturvärden.
Masterplanen är ingen juridisk plan som direkt kan ligga till grund för vidare
planläggning. Detaljplaneläggning måste föregås av att fördjupad översiktsplan
tas fram.
För att utnyttja områdets potential vill man utveckla områdets attraktivitet
under den ”gröna perioden” bl a genom anläggande av en 18-håls golfbana.
Kapaciteten hos Kläppens avloppsreningsverk är begränsad och överskrids
eventuellt vid utbyggnad av redan idag planlagda bäddar, vilket medför att
verket kan behöva byggas ut. Reningsverket har sannolikt teknisk potential för
att kunna byggas ut så att det kan hantera ökade volymer.
En detaljplan håller på att tas fram vid Kläppens nedre och övre dalstation. I
anslutning till Kläppentorget föreslås bl a utökad handel- och centrumverksamhet, nytt hotell m.m. Hänsyn behöver tas till ett reservat för eventuell framtida
järnvägssträckning (industrispår till Fiskarheden).
I direkt anslutning till Tranantorget föreslås ny centrumbebyggelse ”ski
lodge” med hotell, lägenheter, butiker, restauranger, pub, caféer, after ski, SPA
etc samt garage i källarvåningen. Den befintliga bebyggelsen vid Tranantorget
avses på sikt att rivas eller flyttas och ersättas med den nya ski-lodgen. Söder
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om Tranantorget föreslås också nya fritidsbostäder/hotellägenheter. Två nya
förbindelseliftar ingår också i förslaget.
Den nya detaljplanen medför sammantaget ett tillskott på ca 1200 bäddar i
området utöver de 4660 befintliga och föreslagna bäddar som finns redovisade i
den fördjupade översiktsplanen.
Kläppen Campings expansionsbehov bedöms vara begränsat till en eventuell
tillbyggnad av affären.
Kläppen har också framfört ytterligare önskemål om uppförande av liftar och
parkeringar inom Kläppenanläggningen, ett aktivitetshus i två plan på totalt
6000 m2 uppfört i tre etapper på fastigheten Gusjön 4:65 och del av Gusjön
6:107 samt utveckling av detaljhandel/bensinstation väster om riksväg 71,
mittemot bolagets reception.
En förtätning önskas vid Horrmundberget med 30-50 tomter. Inom samma
område har företaget Teknikbacken AB inkommit med en mer konkretiserad
framställan om att få planlägga för ca 40 tomter.
Vidare önskar Kläppen en förtätning vid Mitt i Pisten, 25 parhustomter med
8-14 bäddar i varje halva.
En eventuell förlängning av Västerdalsbanan från Malung till Sälen kommer
att passera strax söder om anläggningen. Utrymme för järnvägsdragning samt
station behöver reserveras vid planläggning.

5.7 Näsfjället
Nuläge
Anläggningen Näsfjället ägs av Nya Näsfjället. Näsfjället har stugboende
samt camping med cirka 50 uppställningsplatser. Idag finns cirka 50 befintliga
bäddar. I anslutning till Näsfjället finns också detaljplanelagda områden för
stugbyar och tomter för friliggande hus, samt ett närliggande tomtområde vid
Lekåsen.
På Näsfjället finns en lift med tillhörande pister. Högsta fallhöjd är 200
meter och längsta pist nästan 2 km. För längdskidåkning finns preparerade spår:
2,5, 5 och 7,5km.
Inom anläggningen finns skiduthyrning, skidskola, värmestuga, minilivs
samt restaurang och café.

Anspråk
I enlighet med gällande detaljplan i anslutning till Näsfjället har under 2006
iordningställts ett 40-tal tomter för utbyggnad.
Enskilda intressenter finns för en långsiktig utveckling av Näsfjället. Enligt
denna översiktsplan redovisas en möjlighet att vid behov utöka befintligt tomtområde om 83 tomter med ytterligare ca 100 tomter i norr efter detaljplaneläggning, samt en möjlighet att sydost om centrum planlägga för ca 100 lägenheter i
stugby efter detaljplaneläggning. Vidare redovisas att det är möjligt att kompletterande liftutbyggnad ska kunna ske på Näsfjällets östsluttning.
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5.8 Övriga turistanläggningar
Även om turismens omfattning inte kan jämföras med Sälenfjällen bör en
utveckling kunna ske även inom övriga delar av kommunen. Sälenfjällen spelar
indirekt en stor roll i sammanhanget genom de sekundäreffekter som uppstår.
Det finns förutsättningar att av egen kraft utveckla turistsatsningar i Malung
och Lima. Stora sjö- och skogsområden, med bl a möjligheter till fiske, kanoting och bärplockning, fäbodar, kulturliv, hantverk, snösäker terräng är tillgångar
som är utvecklingsbara.
I kommunen erbjuds ortsbor och turister ett antal återkommande aktiviteter
bl a Malungs marknad, Skinnarspelet, Dansbandsveckan, Västerdalsveckan,
Vasaloppet, Diggilo för att nämna några.
Kommunen anser att en utveckling av turismen även utanför Sälenfjällen är
en mycket angelägen uppgift mot bakgrund av de positiva sysselsättningseffekter som därmed kan skapas.
Tillskotten av turistbäddar i form av hotell och stugbyar utanför Sälenfjällen
beräknas dock bli förhållandevis måttliga, uppskattningsvis i storleksordningen
500-1000 bäddar (exklusive ev. utbyggnad vid Faxfjället) under en 10-årsperiod. Härutöver kan privata fritidshus tillkomma.
Under 2007 har byggts ett nytt hotell i Malung.

Byråsen
Anläggningen Byråsen ligger cirka 3 km väster om Malung.
På Byråsen finns två liftar med tillhörande pister. I direkt anslutning till
anläggningen finns ett långt elljusspår på 30 km, som har anknytning till flera
byar. Inom anläggningen finns skiduthyrning och serveringen Byråsstugan.
Anspråk
Önskemål finns om att uppföra uthyrningsstugor i vattennära lägen inom
någon mils omkrets från Byråsstugan.

Faxfjället
Det lilla fjällområde som ligger mellan Sälenfjällen och Fulufjället kallas för
Skarsåsfjällen och i området ingår de fyra lågfjällen Faxfjället, Skarsåsfjället,
Mellanfjället och Näsfjället.
Inom fastigheten Transtrand Kronopark 1:144 har norska intressenter
uttryckt önskemål om exploatering med turistanläggningar för utveckling av
Faxfjället nordväst om Stöten. Området ligger 3 km från norska gränsen. Planerna benämns Stöten – Destination Faxfjället och består bl a av skidliftar och
nedfarter, ca 3000 bäddar i stugboende och ca 600 bäddar i centrumboende samt
centrumområde med service, aktiviteter och parkeringsplatser etc. Målsättningen är att utveckla ett fritidsområde för både vinter- och sommarturism. För
närmare beskrivning av projektet finns ett av intressenterna särskilt sammanställt material ”Stöten – destination Faxfjället”.
En föreslagen liftutbyggnad i områdets nordvästra del utgör en konstaterad
konflikt eftersom den är redovisad inom Skarsåsfjällens naturreservat.
Avloppsaspekten utgör en begränsande faktor för en utveckling av Faxfjället. Intressenterna uppger att man står öppna för resonemang om hur VAfrågan ska lösas. Intressenterna har redovisat fyra principförslag för lokalt
omhändertagande av avloppsvattnet.
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5.9 Andra aktörer
Anspråk norr om Kläppen
Direkt norr om Kläppens anläggning och öster om rv 71 ligger fastigheten
Gusjön 7:1. Önskemål finns om att exploatera fastigheten med tomter för friliggande fritidshus. Dessa avses, enligt Kläppen, i första hand tillställas åretruntpersonal och i andra hand utnyttjas som fritidsbebyggelse. Gemensamhetsbyggnad för säsongspersonal kan också behövas. Området består av skogsterräng. Området uppskattas preliminärt kunna rymma maximalt ca 40-50 tomter.
Området genomkorsas dock av tre bäckar. En naturinventering behöver därför
tas fram för att bedöma omfattning och lämplighet av en exploatering. Vidare
måste redovisas att vatten och avlopp kan tillgodoses. Endast anslutning till
reningsverk är tänkbart. Kapaciteten hos Kläppens avloppsreningsverk är
begränsad och överskrids eventuellt vid utbyggnad av redan idag planlagda
bäddar, vilket medför att verket kan behöva byggas ut.

Anspråk mellan gamla och nya Fjällvägen
Norr om Fjällvägen ligger ett område som sträcker sig mellan Storfallbäcken
väster om Sälens by och upp mot Östfjällsvägen vid Lindvallen. Området utgörs
till större delen av ett obebyggt skogsområde. I områdets östra del finns dock en
bergtäkt och i de västra delarna ligger ett reningsverk och en återvinningsanläggning. Genom området löper den gamla Fjällvägen som idag enbart används
för att nå befintlig bergtäkt och delar av återvinningsanläggningen.
Kommunen har önskemål att inom området skapa mark för upplagsytor eller
industrihotell. Området är strategiskt beläget och behovet av sådana ytor är
stort, men få lämpliga platser finns inom fjällområdet. Bergtäkten i området kan
på sikt, efter avslutad täktverksamhet, även iordningställas och användas som
mark för verksamheter. Den gamla Fjällvägen kan användas för angöring till
framtida verksamheter. Området föreslås knytas till Nya Fjällvägen i områdets
sydöstra del, i höjd med Expressvägen som löper mot Lindvallen. Korsningen
bedöms kunna utformas som cirkulationsplats.

Anspråk vid Lindvallen-Sälfjällstorget
Nordväst om den nya rondellen (Rv 71) vid Lindvallen ligger fastigheten
Västra Sälen 7:186. Önskemål finns om att exploatera området för handelsändamål på grund av det strategiska läget. De delar som avses bebyggas ligger
huvudsakligen på fast mark och med hänsyn tagen till skyddsavstånd från
riksvägen (30 meter) samt för den luftburna elledningen (kommer att läggas i
kabel). Infart till området avses ske från vägen mot Gubbmyren och således ej
från riksvägen. I första hand önskas handel bedriva inom området, dock ej
handel med livsmedel.

Anspråk norr om Dammkölen
Norr om Dammkölen ligger fastigheten Digernäs 5:5. Önskemål finns om att
exploatera fastigheten med tomter för friliggande fritidshus. Även ägaren till
grannfastigheten i söder och väster, Digernäs 1:45 (Bergvik Skog AB) har
anmält sådant intresse. Området består av skogsterräng som omges av myrmarksområden. Det är beläget inom område av riksintresse för friluftsliv.
En naturinventering har gjorts av Henrik Liliedahl för Digernäs 5:5 och
angränsande skiften i norr och söder. Martebäcken är i de västra delarna klassad
som nyckelbiotop. Resterande del av bäcken i området håller höga naturvärden.
Skälen är gammal ganska orörd skiktad granskog med hög luftfuktighet plus
bäckens effekt som innebär goda förutsättningar för en krävande flora och
fauna. Ett område söder om bäcken består av mycket gammal granskog som
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klassas som nyckelbiotop. Ytorna bör därför undantas
från exploatering. Fyra stycken riktigt gamla tallar har
också punktinventerats inom fastigheten. I övrigt finns
enligt naturvärdesinventeringen inget som hindrar en
exploatering. Tillfartsväg måste minst till vissa delar
dras över myrmark. Stor omsorg bör läggas på lämpligaste placering. Om väg måste dras över bäcken bör
stor trumma läggas som inte innebär vandringshinder
för vattenfauna.
Området uppskattas preliminärt kunna rymma ca
30-40 tomter förutsatt att även de närmaste grannskiftena norr och söder om Digernäs 5:5 inkluderas.
En kartering av djup till fastmark över de delar som
Vid Digernäs 5:5
kan komma att bebyggas behöver även göras innan
exakt tomtantal kan läggas fast.
Den västra delen av fastigheten Digernäs 1:45 inrymmer hängmyrar,
gammal skog och skidspår vilket innebär konflikter med Bergvik Skog AB:s
exploateringsintresse.

Anspråk norr om Gubbmyren
Ca 1,5 km norr om Gubbmyrsområdet och strax sydost om Östfjällets fäbod
ligger fastigheten Digernäs 3:2 som ägs av Transtrands Besparingsskog. Önskemål finns om att exploatera fastigheten med högst 10 tomter för fritidshus.

Anspråk vid Högfjället
Sydost om Högfjällshotellet har ägaren till Västra Sälen 3:3 önskemål om
utbyggnad med ca 100 tomter för liftnära boende med utbredning i östvästlig
riktning. Inom området finns dock höga naturvärden.
Norr om Fjällvägen och i höjd med Högfjällshotellet ligger fastigheten
Västra Sälen 5:203. Önskemål finns om att exploatera den västra delen av
fastigheten med ett 30-tal tomter för friliggande fritidshus. Tillfart kan ordnas i
väster vid området Gruvens fäbod.
Fastigheten är belägen inom område av riksintresse för friluftsliv och inom
område utpekat som ekologiskt särskilt känsligt. Fastigheten ligger också nära
det för rörligt friluftsliv värdefulla området på ömse sidor om Kungsleden.
En naturinventering har tagits fram för Västra Sälen 5:203 av Henrik Liliedahl. I inventeringen noterades att ravinerna i området är av geologiskt intresse
och en yta i områdets nordvästra del har höga värden i form av trädkontinuitet
samt stora mängder av bl a violettgrå tagellav som både är rödlistad samt utgör
en signalart. Särskilt gamla tallar har också punktinventerats inom fastigheten.
Ingenstans återfanns dock sådana värden att en exploatering omöjliggörs. Om
områden med naturvärden undantas vid tomtlokalisering finns inga hinder för
en exploatering av området.
Norr om Bindvidestigen i Östra Färdkällan har Bergvik Skog AB önskemål om att på
fastigheten Transtrand 1:8 tillskapa 10-12
nya fritidstomter. Området är glest bevuxet
beroende på läget nära kalfjället. En annan
aspekt som gör exploatering mindre lämplig
är att kommunalt avlopp saknas vilket innebär att tank/infiltrationslösning eller annan
enskild lösning krävs, samtidigt som att i
detta fall en vattentäkt finns i det omedelbara grannskapet.
Vy från V Sälen 5:203
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Anspråk i Tandådalen
Kommunen är stor markägare i Tandådalen norr om Fjällvägen och mot
bakgrund av den betydande efterfrågan på tomter i nära anslutning till fjällanläggningarna planerar kommunen att detaljplanelägga delar av området för ny
fritidsbebyggelse. Det sammanlagda bebyggelsetillskottet bedöms uppgå till
cirka 200 tomter motsvarande cirka 2500 bäddar och ytterligare cirka 800 – 900
bäddar i stugbyar och hotell.
En naturinventering har tagits fram av Henrik Liliedahl för de områden som
kommunen avser att detaljplanelägga. I inventeringen noterades en nyckelbiotop öster om Orrliden invid Tandån, ett värdefullt naturområde norr om
Fjällsåsen invid Tandån samt flera små ravinsänkor av geologiskt intresse. Om
områden med naturvärden undantas vid tomtlokalisering finns inga hinder för
en exploatering av området.
En skoterled löper centralt genom området längs Tandån och vidare öster om
Bäver-, Björn- och Grävlingstigen i området Orrliden. Skoterledens läge
kommer i konflikt med ett av de föreslagna utbyggnadsområdena, område 7
Lägerdalsbyn. Skoterleden föreslås därför ges ett östligare läge.
Myrflodammens samfällighetsförening har under samrådet framfört önskemål om att inom fastigheten Mornäs 16:2 väster om Myrflodammsvägen
planlägga för ett nytt tomtområde för fritidsbebyggelse. På anslutande fastighet
Rörbäcksnäs 20:74 (markägare kommunen) önskar även kommunen detaljplanelägga delar av området för ny fritidsbebyggelse. Området bedöms
preliminärt kunna rymma totalt ca 50 tomter varav ca 30 på samfällighetsföreningens mark.
Ägaren till äventyrsföretaget Peakpoints som ligger öster om Caravan Club,
norr om Fjällvägen i Tandådalen, har under samrådet framfört önskemål om att
utveckla sin nuvarande verksamhet (hundspannsturer, vildmarksaktiviteter) med
en vildmarksanläggning inrymmande kennelanläggning, receptionsbyggnad,
vildmarkscafé/souvenirbutik och träkåta för ca 50 personer för gruppaktiviteter
och föredrag mm.

Anspråk vid Hundfjället
Vid Joängets Fjällgård inom Rörbäcksnäs 41:1, väster om Hundfjällets
centrum, finns idag en gällande detaljplan som medger ca 200 bäddar. Önskemål har framförts om utbyggnad med ytterligare ca 200 bäddar. Kommunen
bedömer dock att så många bäddar inte kan rymmas inom området eftersom
området närmast Hundfjällsbäcken måste undantas från exploatering, hänsyn
måste tas till gällande byggnadsfritt avstånd från rv 71:s vägområde (30 meter),
utrymme åtgår för markförläggning av befintliga kraftledningar etc. Området
uppskattas kunna rymma ca 300 bäddar, dvs 100 bäddar mer än vad som redovisas i gällande fördjupad översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället. Detaljplaneläggning sker under 2008.

Anspråk i Stöten
Inom fastigheten Kronparken 1:143 ligger två befintliga fritidshus. Önskemål finns om att kunna avstycka ytterligare 5 tomter inom fastigheten med
tomter för friliggande fritidshus. Den gällande fördjupade översiktsplanen anger
att området ska användas för områdesservice etc (Hs).

Anspråk mellan Stöten och Näsfjället
Ägaren till fastigheten Storagen 7:9, belägen mellan Skarsåsens fäbod och
Näsfjället, har under våren 2008 framfört önskemål om att få planlägga för
ca 65 fritidstomter.
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Kap.6 Miljö och rikskfaktorer

MILJÖ OCH RISKFAKTORER

Vid beslut om användningen av mark- och vattenområden måste miljö-,
risk-, och säkerhetsfaktorer beaktas. I kommunen är det främst Räddningsnämnden och Miljönämnden som har tillsyn för dessa frågor.
Länsstyrelsen har tagit fram en Regional risk- och sårbarhetsanlys 2006. De
riskområden som särskilt belyses är: pandemi, ras och skred, el-, tele och
databrott, extremt väder, förmåga till kommunal krisledning samt antagonistiska
angrepp. De risker som i första hand bedöms beröra översiktsplanearbetet är:
 Ras och skred - ny bebyggelse ska inte lokaliseras till platser med
ras och skredrisker
 El-, tele och dataavbrott – infrastrukturen för el-, tele och data kan
behöva förstärkas
 Extremt väder – kan innebära översvämningsrisker, vilket innebär
att ny bebyggelse inte ska lokaliseras till sådana områden. Även risk
för stora snömängder bör beaktas.

Sverige inför klimatförändringarna – hot och
möjligheter
slutbetänkande av Klimatoch sårbarhetsutredningen,
SOU 2007:60, visar på
konsekvenserna av klimatförändringar och extrema
väderhändelser.

6.1 Transporter av farligt gods
Räddningsverket rekommenderar vägnät för transporter av farligt gods i
kartverket Sverigeatlas 2004: Vägval.
Rekommenderade färdvägar för farligt gods
Vägnummer
Sträckning
Kommentar
45
Torsby – Mora
71
Vansbro – Närsjön
Samt förlängning längs väg 1053 till väg
1047 väster om Sälen
311
Sälen – Särna
1024
Fiskarheden – Evertsberg
1047
Torgås – Gränsbo

För transport av farligt gods gäller principen att rekommenderade färdvägar
så långt som möjligt ska väljas. I andra hand ska kortaste vägen till förbrukaren
väljas. Transport av petroleumprodukter är ett undantag från principen då alltid
kortast möjliga väg ska väljas.
Det är möjligt att nyttja plats vid Hantverkshuset i Malung för uppställning
av farligt gods, då Sverigeatlas 2004: Vägval inte redovisar någon sådan i
kommunen.
Några särskilda lokala trafikföreskrifter som reglerar transporter av farligt
gods finns inte i Dalarna (endast rek enligt 157 § Vägtrafikkungörelsen).
Konfliktpunkter mellan vattenskyddsområde och rekommenderat vägnät för
farligt gods finns vid Sälfjällstangen (väg 71) och Sälens by (väg 311). En del
konfliktpunkter har nyligen åtgärdats genom skadereducerande åtgärder, t ex
vid vattentäkten i Tandådalen och i Östra Utsjö har kommunen tillsammans
med Vägverket gjort fysiska åtgärder, tätat diken.
Inga konfliktpunkter finns i kommunen mellan järnväg och vattenskyddsområde. Idag förekommer inte transporter av farligt gods på järnväg. I framtiden kan dock inte sådana transporter uteslutas.
Beslut finns sedan tidigare angående uppställningsplats för farligt gods vid
Hantverkshuset i Malung.

Allmänna riktlinjer - farligt gods
Utmed transportleder för farligt gods bör ett observationsområde på 50 meter
tillämpas där riskbedömningar görs med hänsyn till bl a trafikflöde, hastighet, och
angränsande markanvändning.

132

Sverigeatlas 2004: Vägval
går att ladda ner från
Räddningsverkets hemsida
www.raddningsverket.se.

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

6.2 Buller
Buller är en samlingsbenämning på icke önskvärt ljud. Ofta associeras
begreppet till trafik och andra diffusa ljud t ex från fläktar.
Ljud och buller mäts i enheten decibel som är en logaritmisk skala. Två
typer av bullerbeskrivningar används, dels ekvivalentnivån som är en medelvärdesnivå under en mät- eller beräkningstid, dels maximalnivån som beskriver
en enstaka bullerhändelse. För att beskriva hur örat uppfattar ljud vägs olika
frekvenser genom filter, A eller C, beroende på ljudets karaktär.
Miljöer kan vara utsatta för buller från olika källor. Någon modell för sammanvägning av olika källor finns inte, men särskild hänsyn bör tas till miljöer
som kan antas vara påverkade av olika bullerkällor.

Buller från väg- och järnvägstrafik
Trafikbuller är den vanligaste bullerkällan i bostadsmiljön. Trafikbuller mäts
med A-filter och nivån anges i enheten dBA (decibel A).
Nivåerna kommer från riksdagens beslut 1997 (proposition 1996/97:53) som
utvecklats av Naturvårdsverket m a p områdestyp. Naturvårdsverket har tillsammans med trafikverken och Boverket tagit fram konkretiserande riktvärden.
Väg
Vägverket har regeringsuppdrag att åtgärda alla befintliga bostadsmiljöer
med ekvivalent ljudnivå över 65 dBA utomhus p g a trafiken på det statliga vägnätet. På sikt kan detta uppdrag komma att utökas till att omfatta alla bostadsmiljöer över 60 dBA, så att ljudnivån inomhus blir högst 30 dBA.
Naturvårdsverket anger förslag till riktvärden för buller från vägtrafik i
BRÅD, Buller från vägtrafik.
Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för buller från vägtrafik
Lokal- / områdestyp
Ekvivalent
Maximal
ljudnivå i dBA ljudnivå i dBA
Utomhus
Permanentbostäder, vård- och
55
undervisningslokaler
Rekreationsytor i tätorter
55
Arbetslokaler
65
Inomhus
Bostäder och vårdlokaler
30
45
Undervisningslokaler
30
Arbetslokaler
40
Utomhus i områden med låg bakgrundsnivå
Friluftsområde avsatt i kommunal
40
översiktsplanering
Bostadsområden med låg bakgrunds45 - 50
nivå utan andra aktiviteter än boende

Bullret från vägtrafik bedöms utgöra problem främst längs rv 71 och längs
väg 45 genom Malung på de sträckor där bostadbebyggelse ligger nära vägen.
Gemensamt för dessa vägar är att de exponeras av fjälltrafiken som är särskilt
intensiv under fem månader.
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Bullerplank är ett sätt att åtgärda områden som är särskilt utsatta för trafikbuller

Järnväg
Banverket och Naturvårdsverket har tillsammans utarbetat riktlinjer för
buller från järnvägstrafik, Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik
-Riktlinjer och tillämpning. Riktlinjer för bullernivåer från järnväg anges för
nybyggnad av bana, väsentlig ombyggnad av bana och mindre upprustningsåtgärder av bana i befintlig miljö.
Riktvärdena för buller från järnväg bör inte tillämpas där markvibrationen
uppgår till, eller överstiger 0,5 mm/s. Människor har generellt svårt att avgöra
om störningen orsakas av buller eller vibrationer. I första hand bör vibrationer
åtgärdas och i andra hand bullerstörningen, om den kvarstår.
Banverkets och Naturvårdsverkets riktvärden för miljökvalitet för
nybyggnad av järnväg vid bebyggelse
Lokaltyp eller områdestyp

Ekvivalent ljudMaximal ljudnivå i dBA
nivå i dBA för
”fast”
vardagsmedeldygn

Permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler
Utomhus
55 - 60
Inomhus
Undervisningslokaler
Inomhus
Arbetslokaler
Inomhus
Områden med låg
bakgrundsnivå
Rekreationsområden i tätort
55
Friluftsområden
40

70
45
45
60

Ingen boende ska behöva utsättas för fler än fem störningstillfällen med
maximal ljudnivå i sovrum överskridande 55 dBA under natt (22.00-06.00). I
utemiljö ska heller inga boende behöva utsättas för en ekvivalent ljudnivå över
70 dBA. Nattvärdena bedöms inte vara aktuella i Malung, eftersom det går färre
än fem tåg per natt.
Utbyggnad av järnväg mellan Malung och Sälen diskuteras närmare i kap
4.6.

Allmänna riktlinjer – buller väg- och järnvägstrafik
Ett mer differentierat synsätt bör tillämpas av Vägverket när det gäller
trafikbuller. Hänsyn bör tas till de höga trafikflödena under december
till april vid beräkning av bullernivåer för områden exponerade av
fjälltrafiken.

134

Kap.6 Miljö och rikskfaktorer

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap.6 Miljö och rikskfaktorer

Buller från flygtrafik
Den enskilda bullerhändelsen är ensam inte tillräcklig som beskrivning av
bullerupplevelsen kring en flygplats. Därför används även FBN som väger in
bullrets varaktighet, antalet bullerhändelser och när på dygnet de inträffar. FBN
är ett mått på medelljudnivån under ett år, där en kvällshändelse värderas som
tre daghändelser och en natthändelse värderas som tio daghändelser. Naturvårdsverket har utarbetat följande riktvärden för flygtrafik (även helikoptertrafik):
Naturvårdsverkets definitioner för buller från flygtrafik
Områdestyp
Ekvivalent
Maximal ljudnivå
ljudnivå i dBA
i dBA
för dygn (FBN)
Utomhus
Permanentbostäder,
55
70
fritidsbostäder
Inomhus
Permanentbostäder,
30
45
fritidsbostäder
Undervisningslokaler
30
45
Utomhus där tystnad är en väsentlig del av upplevelsen
Friluftsområde avsatt i
40
kommunal översiktsplanering

Särskilda riktvärden finns även för buller från civil trafik vid flygplatser.
Malungs flygplats/Skinnlanda och Sälens flygplats är inte tillståndsprövade
av länsstyrelsen enligt miljöbalken. En förlängning av banan pågår för närvarande vid Sälens flygplats.
Kring Malungs flygplats/Skinnlanda och Sälens flygplats blir maximalnivån
70 dBA dimensionerande utomhus eftersom trafikmängden är så liten.

Buller i fjällmiljö
Minskat buller i fjällmiljö är ett av delmålen till det nationella miljömålet
Storslagen fjällmiljö. Konflikten är påtaglig i Sälenfjällen på grund av det
intensiva rörliga friluftslivet.
Enligt Miljömålsportalen i Dalarna bedöms 38 % av fjällområdet vara påverkat av buller. Förslag finns om att start och landning med flygfarkoster ska
förbjudas inom skoterregleringsområde.
Inom områden med intensiv turism måste man acceptera en högre nivå av
samhällsbuller från vägar, terrängfordon och flygfarkoster än inom mindre
påverkade områden. Samtidigt är friluftslivets anspråk starkast i Sälenfjällen
och skotertrafiken bör därför regleras hårdare där än i andra områden.
Snöskoter, snökanoner och pistmaskiner
Låga bullernivåer är uttalade mål både i de regionala och i de nationella
miljömålen. Några särskilda riktvärden för buller från skotertrafik finns inte,
annat än genom bullerkrav på den enskilda maskinen, men endast ett fåtal
terrängskotrar lever idag upp till de högt ställda bullerkraven, 73 dBA mätt 15
meter från skotern. I känsliga områden finns möjlighet till reglering av
skotertrafiken enligt Terrängkörningsförordningen, vilket i kommunen gäller för
delar av Sälenfjällen.
Länsstyrelsen i Dalarna föreslår att länsstyrelsen och/eller kommunerna ska
upprätta terrängkörningsplaner och lokala trafikföreskrifter med förbuds
områden, begränsningar och restriktiv dispensgivning för att minska buller,
slitage och avgaser senast 2010.
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Skotertrafiken, med bl a norsk skoterturism är ett växande problem i fjällen
vilket ställer krav på planmässiga överväganden för att erhålla en långsiktigt
godtagbar balans mellan skoter- och andra rekreationsintressen. Inom fjället
finns idag ett skoterledssystem som förbinder bebyggda områden. Inställningen
är för närvarande att detta behöver finnas, men om problemen framgent inte går
att hantera, är kommunen beredd att ompröva ställningstagandet och kan bli
nödsakad att helt eller delvis förbjuda skoteråkning inom bebyggda områden.
Även utanför fjällområdet kan skotertrafik förorsaka bullerproblem. Såväl i
bebyggda som i obebyggda områden bör utvecklingen noga följas och eventuella styrmedel mot negativa effekter övervägas. Se även kap. 4.8 Skotertrafik
och regleringsområden.
Snökanonanläggningarna i backarna består idag huvudsakligen av fasta högtrycksanläggningar. Kanonerna körs i början av säsongen hela nätterna när det
är gynnsam temperatur. Under övriga delar av vintern körs kanonerna kortare
tider när det finns behov av mer snö. I de nedre delarna av skidbackarna används fasta munstycken och i de övre delarna vridbara och mer flexibla munstycken. Moderna fasta snökanonanläggningar är idag relativt tysta, och de fasta
munstyckena är tystare än de vridbara.
I och med att huvudsakligen fasta snökanonanläggningar med låg bullernivå
används bedöms bullerstörningarna bli måttliga. Särskild hänsyn vad gäller tider
när snökanoner körs, typ av snökanoner etc, måste dock tas till de boende inom
de områden som ligger allra närmast backarna där så är möjligt.
Pistning av backarna sker huvudsakligen kvälls- och nattetid efter att anläggningarna stängts. För att de boende ska störas i så liten utsträckning som möjligt
bör åkområdena som ligger närmast bostadsbebyggelsen iordningställas så tidigt
som möjligt på kvällen. Buller från pistmaskiner som går uppe i backarna torde
normalt inte medföra några störningar för de boende.
Flyg
För att minska flygbuller i fjällmiljö har Luftfartsverket och Naturvårdsverket föreslagit ändring av Terrängkörningsförordningen så att start och
landning med flyg förbjuds inom skoterregleringsområde A och B. Regeringen
har därefter uppdragit åt Luftfartsstyrelsen att kartlägga flygverksamheten i Aområden och Nationalparker. Luftfartsstyrelsen bedömer att det inte längre är
aktuellt att diskutera reglering av flygverksamhet i B-områden.
Flygbuller i kommunen är mest störande i fjällen där mer eller mindre regelbunden helikoptertrafik förekommer. I huvudsak består störningarna inte främst
av start och landning utan av överflygning med turister.

Allmänna riktlinjer - buller flygtrafik och fjällmiljö
För att hantera skotertrafikens negativa aspekter inom fjällområdet ska
terrängkörningsplaner och lokala trafikföreskrifter med förbudsområden, begränsningar och restriktiv dispensgivning användas som verktyg.
Kommunens inställning är fn att ett skoterledssytem genom bebyggda
områden behöver finnas. Om skotertrafikens negativa aspekter framgent
inte går att hantera, är kommunen dock beredd att ompröva ställningstagandet och kan bli nödsakad att helt eller delvis förbjuda skoteråkning
inom bebyggda områden på fjället.
Terminaler för skotertrafik bör företrädesvis lokaliseras utanför bebyggelse.
Helikoptertrafik bör begränsas till sådan omfattning att bullernivåer inte
riskerar att överskrida gällande riktvärden.
Särskild hänsyn vad gäller tider när snökanoner och pistmaskiner körs, typ
av snökanoner etc, tas i största möjliga utsträckning till de boende inom
områden som ligger närmast backarna.
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Rikt- och gränsvärden
Försumbart buller
Områden helt utan
samhällsbuller
40 dBA mätt som ekvivalent nivå för den
individuella bullerhändelsen bör inte få
överskridas mer än 10
min per vecka dvs 5 – 10
bullerhändelser
Områden med mycket
begränsat samhällsbuller
40 dBA mätt som ekvivalent nivå för den
individuella bullerhändelsen bör inte få
överskridas mer än 5 min
per dag
Riktvärdena kan användas för att definiera
”försumbart buller” i
Riksdagens miljömål
Storslagen fjällmiljö
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Buller från industri
Externt buller förekommer från de flesta industrier, dels från själva tillverkningsprocessen, dels från transporter och materialhantering.
För externt industribuller gäller riktvärden enligt Externt industribuller –
allmänna råd. Värdena avser frifältsvärden angivna som ekvivalentvärden
utomhus. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser eller hörbara tonkomponenter ska nedan angivna ekvivalentvärden reduceras med 5 dBA.
Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA
dag
kl 07-18

Högsta ljudnivå i dBA

kväll
kl 18-22
samt söndag

natt
kl 22-07

läge ”FAST”
Momentana ljud
nattetid

Arbetslokaler för ej
bullrande verksamhet

60

55

50

-

Bostäder och rekreationsytor i bostäders
grannskap samt
utbildningslokaler och
vårdbyggnader

50

45

401

55

Områden för fritidsbebyggelse och rörligt
friluftsliv där
naturupplevelsen är
en viktig faktor

40

35

35

50

1

gäller ej utbildningslokaler

Få industrier i kommunen bedöms ha en sådan påverkan på sin omgivning
att Naturvårdsverkets gällande riktlinjer för buller överskrids. Så gott som alla
industrier medför visst buller och klagomål på höga bullernivåer förekommer.

Buller från vindkraftverk
Buller från vindkraftanläggningar likställs vid industribuller (se vidare
Energi och teknisk försörjning, Vindkraft).
Vid etablering av vindkraftverk ska bullerpåverkan redovisas.
Energimyndigheten har tidigare rekommenderat ett generellt skyddsavstånd på 400 meter mellan vindkraftverk och bostäder med hänsyn till ljudpåverkan.
Naturvårdsverkets riktvärde anger att bullernivån nattetid från industrier
(vindkraftverk) inte bör överstiga ekvivalentnivån 40 dBA utomhus vid
bostäder, vilket resulterar i ett ungefärligt skyddsavstånd på 700 meter.
För ”tysta områden”, d v s ekvivalentnivån 30 dBA kan ett ungefärligt
skyddsavstånd på 2,5 km krävas.
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Buller från skjutbanor
Naturvårdsverket har utarbetat följande riktvärden för buller från skjutbanor
för finkalibrig ammunition (NFS 2005:15). Riktvärdena är angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning Impuls):
Riktvärden för buller från skjutbanor
Område
Helgfri
måndagfredag
Dag och
kväll
07-22
dBAI
Bostäder för permanent boende
och fritidshus
Nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som
därefter inte väsentligt förändrat
verksamheten
Banor byggda före 1982 med
obetydlig störningspåverkan
Vårdlokaler
Nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som
därefter inte väsentligt förändrat
verksamheten
Banor byggda före 1982 med
obetydlig störningspåverkan
Undervisningslokaler och
friluftsområden 1)
Nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som
därefter inte väsentligt förändrat
verksamheten
Banor byggda före 1982 med
obetydlig störningspåverkan

lördag, söndag och
helgdag

Natt 2)

Dag
09-19
dBAI

Kväll
19-22
dBAI

Natt mot vardag
22-07 samt mot
lör-, sön- och
helgdag 22-09
dBAI

65-70

65-70

60-65

55-60

65-75

65-75

60-70

55-65

65-80

65-80

60-75

55-65

60-65

60-65

55-60

55-60

60-70

60-70

55-65

55-65

60-75

60-75

55-70

55-65

60-65

60-65

60-65

-

60-70

60-70

60-70

-

60-75

60-75

60-75

-

1

Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och
där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra
störande aktiviteter förekommer som t ex större trafikleder, motorbanor, fritidsbåtstrafik eller
skoterleder.
2
Avser endast militär övningsverksamhet.

Ovanstående riktvärden bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid
skjutning med de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemissionen.
Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana bör det lägre värdet i
tabellen eftersträvas. Vid skjutbanor med lågt utnyttjande bör det högre riktvärdet i riktvärdesintervallerna kunna få gälla. För skjutbanor som endast utnyttjas under några få dagar per år bör även överskridande av det högre riktvärdet kunna godtas.
För banor byggda före 1982 och som därefter inte väsentligt förändrat verksamheten bör det högre riktvärdet under dag och kväll för nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av bana få överskridas med 5–10 dBAI. Överskridande
med 10 dBAI bör endast gälla banor med obetydlig störningspåverkan och
oftast med liten verksamhet.
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Vid banor för hagelskytte där bullerbegränsande åtgärder inte kan genomföras bör det högre riktvärdet för nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av
bana få överskridas med 5 dBAI.
I kommunen finns cirka 15 skjutbanor. Många av dessa är jaktskyttebanor
som oftast endast används under kortare del av året, medan andra används av
t ex Hemvärnet och skyttegillen.
Då det är tekniskt svårt att begränsa bullernivåerna, minskas störningarna
enklast genom att reglera skjuttider och användningen av vapentyper.
Skjutbanor i Malung-Sälens kommun
Område
Östra Näsberget
Andersviksberg
Öje
Västra Utsjö
Yttermalung
Lindsberg
Mobyn (Hismon)
Gärdås
Västra Fors
Östra Fors
Tandö
Torgås
Fiskarheden
Rörbäcksnäs
2 st
Sörsjön
Uppgifter från Miljökontoret

Typ av skjutbana
Älgskyttebana
Älgskyttebana samt övrigt skytte
Älgskyttebana
Älgskyttebana
Älgskyttebana
Övrigt
Älgskyttebana
Jaktskyttebana
Älgskyttebana
Älgskyttebana
Älgskyttebana samt övrigt skytte
Jaktskyttebana
Jaktskyttebana samt övrigt skytte
Älgskyttebana
Älgskyttebana samt övrigt skytte

Buller från motorbanor
Naturvårdsverket har utarbetat följande riktvärden för buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för prövning av motordrivna fordon
(NFS 2004:16). Riktvärdena är angivna som maximala ljudnivåer i dBA
frifältsvärde (tidsvägning Fast):
Riktvärden för buller från motorbanor
Område
Helgfri
måndaglördag kl 07-19
dBA ”Fast”
Bostäder för permanent boende och 60
fritidshus (vid fasad)
Vårdlokaler (vid fasad)
55
Undervisningslokaler (vid fasad)
55
Friluftsområden1)
55

Kväll kl 19-22
samt sön- och
helgdagar kl 07-19
dBA ”Fast”
55
50
50
50

Natt kl 22-07

Nattetid bör
bullrande
verksamhet inte
förekomma vid
motorsportbanor

1

Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och
där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra
störande aktiviteter förekommer som t ex större trafikleder, motorbanor, fritidsbåtstrafik eller
skoterleder.

Motorbanorna i kommunen är miljöprövade och utgörs av Lima Motorsällskaps bana öster om Torgås och Malungs Motorklubbs bana vid Håarnavägen.
Banor för Gocart och miniskotrar förekommer bl a i Sälenfjällen och kräver
anmälan till miljökontoret. Banor för halkkörning finns men ger ej mer buller än
normal biltrafik.
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Buller från vattenskoter
Vattenskoter är idag endast tillåten att brukas i allmänna farleder samt i
andra vattenområden som länsstyrelsen bestämmer. Några sådana vattenområden finns idag varken i kommunen eller i Dalarnas län som helhet, men
länsstyrelsen har genom en förfrågan till kommunerna i länet efterfrågat
information om var sådan verksamhet inte förorsakar oacceptabla störningar
och därmed ändå kan vara lämplig.

Allmänna riktlinjer – buller vattenskoter
Kommunen har en restriktiv inställning till att släppa fram vattenskoteråkning på sjöar och andra vattenområden i kommunen med hänsyn till
de allmänna rekreations- och naturvårdsintressena och ser helst att
sådan verksamhet inte tillkommer.

Hantering av bullerfrågor vid planläggning och lovgivning
I PBL 5 kap 7 § stadgas att bestämmelser om högsta tillåtna värde för bullerstörningar får redovisas i en detaljplan. Samtidigt anges dock att planen inte får
göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den.
Enligt kommunens bedömning är det i de flesta fall inte motiverat att föra in
riktvärden som planbestämmelser för att tillgodose just detta sektorsintresse.
Det är i gengäld viktigt att det i kommunen finns fungerande rutiner i samband
med hantering av bygglov och byggsamråd så att bl a bullerfrågor inte ”glöms
bort” vid hanteringen. De olika bullerriktvärdena föreslås således finnas med i
en checklista över vad som ska beaktas i samband med prövning av om en
byggnation får komma till stånd, och i samband med byggsamråd.

Allmänna riktlinjer – buller planläggning
Riktvärden för buller bör föras in som planbestämmelser i detaljplan endast
om behovet är uppenbart påkallat. De olika riktvärdena bör i gengäld
alltid beaktas i samband med hantering av bygglov och byggsamråd.
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6.3 Föroreningar i luft och vatten
Luftföroreningar
Luftföroreningar är orsaken till många negativa effekter på hälsan, som luftrörsbesvär, cancer, allergier och orsakar även dödsfall. Skogsträd och jordbruksgrödor skadas av luftföroreningar, och nedbrytningen av olika material påskyndas. Riksdagen har antagit gränsvärden för luftföroreningar i Miljökvalitetsnorm för utomhusluft (SFS 2001:527) och anger gränsvärden för följande
ämnen:
kväveoxider
svaveldioxid
kolmonoxid
bly
bensen
partiklar
ozon
Föroreningarna kommer till stor del från vägtrafik, arbetsmaskiner och förbränning av biobränslen, som vedeldning. Den lokala situationen påverkas
också starkt av luftföroreningar som förs med vindarna från andra länder. De
huvudsakliga föroreningskällorna i kommunen utgörs av vägtrafiken, motorredskap och skotrar, förbränningsanläggningar samt industrier.
Luftföroreningar i kommunen
Det är kommunens uppgift att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för
luftföroreningar uppfylls, bl a vid upprättande av detaljplaner.
Länsstyrelsen har gjort mätningar av luftföroreningar i kommunen under
2001-2006, både i centrala Malungs tätort och i Sälenfjällen. Mätningarna visar
att luftkvalitén i kommunen generellt är god men att förbättringar kan göras.
Luftföroreningar i Malung-Sälens kommun
Ämne
Malungs
Hundfjället*
Dalarnas miljömål
tätort
6,38 µg/m3
NO2
13,6 µg/m3**
20 µg/m3 (senast år
3***
23,7 µg/m
2010)
Bensen

3,21 µg/m3

2,4 µg/m3

1 µg/m3 (generations-

Miljökvalitetsnormer
40 µg/m3 (2006) 30 µg/m3

(landsbygd)
5 µg/m3 (2010)

mål om 25 år)
*

Årsmedelvärde
** vintermedelvärde 2005-2006
***
Punktvärde vecka 8 2006
Källa: Dalarnas luftvårdsförbund, Länsstyrelsen Dalarna

Malungs tätort är den ort i kommunen som har mest förorenad luft. Ändå
uppfylls både Dalarnas miljömål och miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i
centrala Malungs tätort. Även bensenhalten understiger dagens miljökvalitetsnorm men överstiger däremot Dalarnas miljömål. De något höga bensenhalterna
kan till del bero på skotertrafiken i tätbebyggda områden. Luftföroreningarna i
Sälenfjällen är lägre än de i Malungs tätort även under högsäsong men varierar
mycket med väderlek och belastning.
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Luftföroreningar
Svaveldioxid
5 mikrogram/m3 som
årsmedelvärde
Kvävedioxid
20 mikrogram/m3 som
årsmedelvärde och
60 mikrogram/m3 som
timmedelvärde
(i huvudsak uppnådda
2010)
Marknära ozon
120 mikrogram/m3
som åtta timmars
medelvärde
(i huvudsak uppnådda
2010)
Halterna utgör delmål
till nationella miljömålet
Frisk luft
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Inga gator eller vägar i kommunen bedöms idag av länsstyrelsen överstiga
något av gränsvärdena för riksdagens miljökvalitetsnormer. Detta gäller även
den mer intensiva fjälltrafiken under december till april.

Vattenföroreningar
Många verksamheter har påverkan dels på grundvatten, dels på ytvatten.
Utsläpp i älvarna kan spridas långa sträckor med havet som slutlig recipient.
Detta gäller främst miljögifter och stabila ämnen från utsläppskällor inom t ex
processindustrin. I kommunen utgörs utsläppen till åar och älvar främst av
närsalter från hushåll och hotellverksamhet i fjällen via reningsverk. Denna typ
av utsläpp upptas av växter i vattnet och kan resultera i syrebrist vid nedbrytningsprocessen. Utsläpp kan även påverka fiskbestånden vilket drabbar bl a
fritidsfisket.
Avloppsreningsverken beskrivs under avsnitt 5.12 Teknisk försörjning och
energi.

Allmänna riktlinjer - föroreningar i luft och vatten
Även om gränsvärden inte uppnås ska generellt eftersträvas en så ren och
utsläppsfri luft som möjligt såväl inom bebyggda miljöer som inom
rekreationsområden.
För att hantera skotertrafikens negativa aspekter ska terrängkörningsplaner
och lokala trafikföreskrifter m.m. användas som verktyg. Se vidare under
avsnitt 6.2 Buller i fjällmiljö.

E 45 i Malung
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Levande sjöar och
vattendrag
Sjöar och vattendrag
skall vara ekologiskt
hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer
skall bevaras. Naturlig
produktionsförmåga,
biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska
och vattenhushållande
funktion skall bevaras
samtidigt som
förutsättningar för
friluftsliv värnas
Grundvatten av god
kvalitet
Grundvattnet skall ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar
och vattendrag.”
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6.4 Radon m m
Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon sönderfaller
i sin tur i s k radondöttrar vilka utgör den egentliga hälsorisken. När radonhaltig
luft inandas fastnar radondöttrarna i luftvägarna. När radon sönderfaller bildas
radioaktiv strålning som påverkar människans cellvävnader, vilket innebär en
förhöjd risk för cancerogena sjukdomar. Det enda sättet radon kan upptäckas på
är genom mätning eftersom radon varken syns, luktar eller smakar.
Radon i inomhusluft kan komma från mark, byggnadsmaterial eller hushållsvatten och halterna går att minska genom ventilations- eller ombyggnadstekniska åtgärder. Markradon är den allvarligaste radonkällan. Felaktigt utförda
ventilationsåtgärder kan leda till förhöjda radonhalter. Rikt- och gränsvärdena
gäller permanentbostäder och går inte att direkt tillämpa på fritidsbostäder pga
den kortare exponeringstiden.
När det gäller radonhalt i dricksvatten finns två regelverk beroende på
vattentäktens storlek. För enskilda brunnar och mindre anläggningar gäller
Socialstyrelsens riktvärde där vattnet bedöms som otjänligt om radonhalten
överstiger 1000 Bq/l. För vattenverk och brunnar som har mer än 50 användare
som levererar mer än 10 m3 per dygn eller om det tillhandahållna dricksvattnet
ingår i en kommersiell verksamhet gäller Livsmedelsverkets riktvärden. Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt vatten med anmärkning för radon är >100
Bq/l och för otjänligt >1000 Bq/l. Radon i vatten utgör ett problem då gasen
avgår till inomhusluften och orsakar förhöjda halter. En tumregel är att en
radonhalt på 1000 Bq/l bidrar med 100-200 Bq/m3 till inomhusluften.
En uppdelning av marken kan göras i högradon-, normalradon- och lågradonmark inom vilka radonsäkert, radonskyddat respektive traditionellt
byggande bör tillämpas.

Radon i kommunen
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att undanröja hälsorisker i inomhusmiljön, både genom byggnadens tekniska utförande och genom radonmätning. Miljökontoret har tillsynsansvar för hälsoskyddsfrågor, bl a genom att
förmedla radonmätare. Det är också kommunens ansvar att vid lokaliseringsprövningar genom plan klarlägga om marken är lämplig för bebyggelse med
hänsyn till bl a radonhalten. I kommunen har mätning av radonhalt i inomhusluft gjorts på befintliga byggnader inom vissa riskområden.
Inom kommunen bedöms att risker för förhöjda markradonhalter speciellt
finns ovanför berggrund som innehåller radioaktiva ämnen. Dessa förekomster
bedöms dock vara begränsade och berör sannolikt endast i marginell utsträckning områden med befintlig eller trolig framtida bebyggelse. Berggrunden i
kommunen består ofta av sandsten och Öjediabas med erfarenhetsmässigt låga
halter, men även de graniter och porfyrer som finns har vid stickprovskontroller
visat sig ge låga halter med enstaka undantag. Dalagraniten öster om Yttermalung kan ge upphov till förhöjda radonhalter.
Generellt sett är radonrisken större på grusåsar än på andra marktyper eftersom åsarna är genomsläppliga för gaser. Berggrunds- och jordartskartorna över
Kopparbergs län kan ge viss ledning. Kartorna finns tillgängliga på kommunens
miljökontor.
Under 1989 utfördes mätningar av markradonhalterna inom två exploateringsområden (Skerbackarna, Malung och Sälen) samt för ett område vid Granfjällsstöten. Samtliga mätresultat visar på lågradonmark, d v s traditionella
grundläggnings- och byggnadsmetoder kunde användas.
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Radonhalten för skolor
och förskolor ska vara
lägre än 200 Bq/m3
senast 2010
Radonhalten i bostäder
ska vara lägre än 200
Bq/m3 senast 2020
Målet hänför sig till det
nationella delmålet God
inomhusmiljö inom
ramen för miljömålet
God bebyggd miljö

Gräns- och riktvärden
Radon i luft
200 Bq/m3
Högsta radonhalt i bostäder, lokaler använda
för allmänt ändamål samt
vid nybyggnad
400 Bq/m3
Högsta radonhalt på
arbetsplatser
Radon i vatten
100 Bq/l
Dricksvatten tjänligt med
anmärkning från vattentäkt >50 pers
1000 Bq/l
Dricksvatten otjänligt
från vattentäkt >50 pers
Risk för hälsoeffekter
från mindre gemensamma och enskilda
vattentäkter
Värdena hänför sig
Socialstyrelsens,
Boverkets samt
Livsmedelsverkets
författningssamlingar
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I Finnmarken har en stor andel av bostadsfastigheterna förhöjda radonhalter i
dricksvattnet. I övriga delar av kommunen har bara enstaka hus förhöjda värden. Ägare av fastigheter med egen brunn kan med fördel låta analysera sitt
vatten både med avseende på radon och på uran.

Allmänna riktlinjer - radon
I samband med upprättande av detaljplaner för permanent bostadsbebyggelse eller för bebyggelse där människor kommer att vistas stadigvarande
behöver översiktlig radonundersökning utföras endast om det bedöms
nödvändigt med hänsyn till tidigare erfarenheter inom området. Motsvarande princip bör gälla även för större fritidsbebyggelseprojekt.
I samband med bygganmälan eller byggsamråd bör byggherren informeras
om lämpligt utförande med hänsyn till radonrisken. I de fall där krav på
särskilt utförande finns bör en mätning utföras för att påvisa att gällande
rikt- eller gränsvärde för radonhalt inte överskrids.
Vid ny- eller tillbyggnad av bostad på grusås bör åtgärder övervägas för att
sänka radonhalten i inomhusluften. Mätning bör ske innan ställningstagande.
Vid all nybyggnad som ansluts till egen borrad brunn bör mätning av radonhalt i vatten göras. Detta gäller särskilt i Finnmarken.
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6.5 Övrig strålning
I strålskyddssammanhang indelas ofta strålning i joniserande och icke-joniserande strålning. Radon hör till den joniserande strålningen, som omfattar
gammastrålning där även röntgenstrålning ingår.
Den icke-joniserande strålningen har så låg energi att den inte kan jonisera
det material som den passerar. När det gäller joniserande strålning finns god
kunskap om hur den kan skada oss, men kunskapen om icke-joniserande strålning är mindre. Båda formerna av strålning finns såväl naturligt som producerad
av människan.
Joniserande strålning
Joniserande strålning är strålning med större energi än synligt ljus, infraröd
och ultraviolett strålning. Denna strålning är så energirik att den sliter loss
elektroner från atomerna den passerar och förvandlar dem till joner. Jonisering
kan innebära bestående förändringar eller skador hos det som bestrålats, till
exempel hos arvsmassan i kroppens celler. Stråldoser vid joniserande strålning
mäts i sievert (Sv).
En del av Lisshåberget väster om Malung har uranförekomst och är olämpligt för stadigvarande vistelse.
Radioaktiviteten bör uppmätas i bergtäkter för att undvika att material med
förhöjd halt inte kommer till användning vid byggnation av t ex bostäder. Även
uranhalten i privata vattentäkter kan med fördel mätas eftersom uran är ett
toxiskt ämne som kan påverka njurarna.
Icke joniserande strålning
Den icke-joniserande strålningen har så låg energi att
den inte kan jonisera det material som den passerar (dvs
den förmår inte slå sönder atomer och molekyler så att
joner uppstår). Den icke-joniserande strålningen
omfattar både statiska fält, kraftfrekventa och
radiofrekventa fält, synligt ljus och UV-strålning.
Elektromagnetiska fält som omger t ex transformatorer,
spolar, motorer, TV-apparater och databildskärmar är
icke joniserande strålning. Radiovågor är ett annat
exempel på andra typer av icke-joniserande strålning.
När det gäller joniserande strålning finns god
kunskap om hur den kan skada oss, men kunskapen om
icke-joniserande strålning är mindre. Båda formerna av
strålning finns såväl naturligt som producerad av
människan. Referensnivåer anges för olika typer av ickejoniserande strålning
Lågfrekventa elektromagnetiska fält
Lågfrekventa elektromagnetiska fält är en typ av icke-joniserande strålning.
Överallt där elektrisk ström finns, dvs utmed kraftledningar, kring transformatorstationer, kring järnvägar m m finns två typer av fält, de elektriska fälten
och de magnetiska fälten. Magnetfält är svåra att skärma av och går obehindrat
genom väggar och tak, men avtar snabbt i takt med att avståndet ökar.
Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst magnetfält. Dessa mäts i enheten
tesla (T). Eftersom det är en stor enhet används vanligen mikrotesla (µT), en
miljondels tesla.
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Exempel på referensvärden som idag anges för lågfrekventa elektromagnetiska fält:
Frekvens Referensvärde
(µT)

Hushållsel

50 Hz

100

Järnvägsel

16,7 Hz

300

Magnetfältet från järnvägen, på avstånd 1 meter från järnvägen, ligger betydligt under referensvärdet även när tåget passerar och magnetfältet är som störst.
Radiofrekventa elektromagnetiska fält
En annan typ av icke-joniserande strålning är radiofrekvent strålning. Radio,
TV, mobiltelefoner och trådlösa datornätverk är exempel på användningsområden för radiofrekvent strålning. Frekvensen för radiovågor är högre än för
hushållsel och järnvägar (men våglängden är betydligt kortare).
SSI har genomfört mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika
utomhusmiljöer. Slutsatsen av dessa är att allmänhetens exponering för radiofrekventa fält ligger långt under referensvärden. Det är endast på korta avstånd
framför basstationens antenner som referensvärdet kan överskridas. Dessa
platser är i princip aldrig tillgängliga för allmänheten.
Ett flertal referensvärden gäller för radiofrekventa elektromagnetiska fält,
bl a:

Radio

Frekvens

Referensvärde (µT)

Referensvärde (W/m2)

100 MHz

0,092

2

Tv

600 MHz

0,113

3

GSM 900

900 MHz

0,138

4,5

GSM 1800

1,8 GHz

0,195

9

WLAN

2,4 GHz

0,20

10

Hälsoeffekter
Många människor känner oro för att magnetfält är farliga för hälsan. Man vet
att mycket starka magnetfält (som allmänheten aldrig kommer i kontakt med)
kan ha omedelbara negativa effekter på människan, men man vet fortfarande lite
om hur svaga magnetfält påverkar människan. Det finns misstankar om att
svaga magnetfält under lång tid kan innebära hälsorisker.
För närvarande har Sverige inte några gränsvärden för lågfrekventa eller
radiofrekventa elektromagnetiska fält, varken i arbetsmiljön eller för allmänheten. Men både Arbetarskyddsstyrelsen och Strålskyddsinstitutet förbereder
föreskrifter och allmänna råd för sådana gränsvärden. I andra länder, t ex i
Tyskland, har myndigheter anvisat högsta tillåtna nivåer för dessa fält. Även
EU-kommissionen har antagit rekommendationer för en begränsning av befolkningens exponering för elektriska och magnetiska fält.
Befintliga gränsvärden tar endast hänsyn till risken för s.k. termiska effekter.
Det som väcker oro är möjligheten att de aktuella elektromagnetiska fälten
skulle kunna verka genom någon annan hittills okänd mekanism. Det pågår en
intensiv forskning inom området.
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Riktvärden
Misstankarna om samband mellan magnetfält och cancer gör att Statens
strålskyddsinstitut, SSI rekommenderar en viss försiktighet. Därför bör följande
beaktas vid samhällsplanering och byggande, om det kan göras till rimliga kostnader.
 Sträva efter att utforma eller förlägga nya kraftledningar och elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfälten begränsas.
 Undvik att placera nya bostäder, skolor och daghem etc nära befintliga
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om det finns alternativa
placeringar.
 Sträva efter att begränsa fält som avviker starkt från vad som kan anses
normalt i befintliga hem, skolor och på arbetsplatser.
Elöverkänslighet
Elöverkänslighet beskrivs ofta som hudrodnad, stickningar, klåda, yrsel,
huvudvärk och hjärtklappning i närheten av elektrisk utrustning eller i samband
med högfrekvent strålning. Benämningen har uppstått eftersom de drabbade
själva förknippar obehagen med närhet till elektromagnetiska fält.
Strålningsminimerade zoner
För att minska riskerna för elöverkänslighet har ett antal kommuner i landet
infört så kallade ”lågstrålande zoner”. Ett flertal rättsfall har visat att det inte går
att hänvisa till strålningsrisker i samband med bygglovprövning av mobilmaster.
Kommunen bedömer utifrån detta att man i dagsläget inte bör avsätta några
strålningsminimerade områden i kommunen.
Miljömål
SSI, är ansvarigt för det sjätte miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Målet för
Säker strålmiljö är att: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska
skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Det innebär bl a
att:
 Stråldoser begränsas så långt det är rimligt möjligt.
 Riskerna med elektromagnetiska fält kartläggs så långt som möjligt och
nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att risker identifieras.
Miljöbalkens försiktighetsprincip ska följas vilken innebär att alla som
bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder ska utföra de skyddsåtgärder,
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga,
förhindra och motverka olägenheter för människans hälsa eller miljön. Bästa
möjliga teknik ska användas i den utsträckning det inte anses orimligt.

Allmänna riktlinjer - övrig strålning
Vid nyetablering av mobilmaster bör dessa i första hand samlokaliseras med
andra aktörers master.
Nya kraftledningar och elektriska anläggningar bör utformas eller förläggas
så att exponering för magnetfälten begränsas.
Nya bostäder, skolor och daghem etc bör inte placeras nära befintliga elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om det finns alternativa
placeringar.
Kommunen tillämpar normalt att byggnader där människor vistas stadigvarande inte ska placeras närmare än 50 meter till högspänningsledning. Undantagsvis kan byggnader få placeras ned till 30 meter från 1020 kV-ledning.
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6.6 Rasrisk
I Västerdalälvens dalgång förekommer siltiga sediment särskilt mellan Lima
och Transtrand (delvis upp till Sälen). Silt är en skredkänslig jordart. I Sörnäs
finns mark, som i kombination med Västerdalälvens flöde kan ge upphov till ras
på grund av errosion, vilket skett vid något tillfälle. Detta bör uppmärksammas
vid lokalisering av tillkommande bebyggelse.
Tandö
Vissa markrörelser har upptäckts men någon direkt rasrisk föreligger inte.
Sörnäs
För cirka tio år sedan skedde ett större ras vid älven. Åtgärder har
vidtagits för att säkra vägen till Rörbäcksnäs.

Allmänna riktlinjer - rasrisk
I samband med lovgivning och planläggning ska hänsyn tas till den långsiktiga rasrisken längs Västerdalälven, särskilt mellan Lima och
Transtrand, samt andra större vattendrag.

6.7 Markföroreningar
Enligt miljöbalken är den, som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller
som vidtagit åtgärd som bidragit till förorening av byggnader eller mark,
ansvarig för efterbehandling. Miljöbalkens ansvarighetsregler innebär att markägare som övertar en förorenad fastighet kan bli ansvarig för att marken saneras.
Vid nedläggning av verksamheter bör tillsyningsmyndigheterna därför agera för
att ansvarsfördelningen klarläggs. Efterbehandling av förorenade områden
syftar till att förhindra ytterligare spridning av föroreningar till mark, vatten och
luft. Arbetet som utförs på olika sätt beroende på föroreningens art kan bestå i
inneslutning, förbränning eller jordtvättning.
Länsstyrelsen genomförde 1998-99 en översiktlig kartläggning av förorenade områden i Dalarna. Merparten av områdena utgörs av avfallsdeponier eller
som skjutbanor, men även garverier, bilskrotar, sågverk, ytbehandlare och
bensinstationer förekommer. Länsstyrelsen har sedan 2001 med hjälp av Naturvårdsverkets MIFO-modell (Metodik för inventering av förorenade områden)
inventerat ett flertal branscher som kan ha gett upphov till föroreningar av
mark- och eller vattenområden. Hittills har 125 områden (2007) identifierats i
kommunen. Inom dessa områden finns en risk för att mark och/eller vatten kan
vara förorenad, men provtagningar krävs för att kunna fastställa eventuella
föroreningar. Inom massa- och pappersindustrier, träimpregneringsanläggningar
samt sågverk har fyra objekt i kommunen identifierats i riskklassen 2. inom
fastigheterna Fiskarheden 6:11, Östra Fors 6:30, Mobyarna 48:5 samt Östra
Tandö. Dessutom har två garverier på fastigheterna Huden 1 samt Holen 3:8
och 41:1 pekats ut i riskklass 2. Övriga objekt utgörs av objekt i riskklass 3
(5 st) och 4 (4 st) samt objekt (övriga) som enbart har identifierats, men där
ingen riskklassning har skett.

Allmänna riktlinjer - markföroreningar
Vid önskemål om exploateringar inom områden där föroreningar finns/kan
finnas krävs provtagningar som kan fastlägga förekomst/omfattning av
ev. föroreningar och därmed behov av åtgärder innan exploatering kan
ske.
Kommunen tillämpar principen att om det finns eller om man misstänker att
farligt avfall (t ex asbest, bly, pcb etc.) kan förekomma i byggnaden ska
en rivningsanmälan med rivningsplan lämnas in till byggnadsnämnden,
oavsett var rivningsobjektet är beläget.
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6.8 Översvämningsrisk
Höga vattenstånd som kan förorsaka översvämningar
med skaderisker för bebyggelse, vägar, jordbruksmark
m.m. som följd förekommer främst i Görälven – Fuluälven
– Västerdalsälvens vattensystem. Höga vattenstånd har inträffat bl a åren 1916, 1959, 1966 och 1995. Nivåer vid
dessa tillfällen har inte dokumenterats vid alla platser vilket
föranleder restriktivitet i tillståndsprövning och planläggning för dessa delar. Västerdalälven uppvisar inte samma
fluktuationer som många reglerade älvar, vilket minskar
problemen.
Vårfloden i Malung 1986
Enligt klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande, SOU 2007:60, kommer Sverige att bli varmare och
blötare. Förändringarna beträffande frekvensen av dagens 100-årsflöden utifrån
ett framtida klimat bedöms dock variera i olika delar av landet. Enligt Klimatoch sårbarhetsutredningen så kommer dagens 100-årsflöden att inträffa mindre
ofta utmed Västerdalälven. Kommunen bedömer dock att det är av stor vikt att
även fortsättningsvis tillämpa nedanstående högvattennivåer och att
kontinuerligt följa kunskapsutvecklingen vad gäller förändring av riskerna för
översvämning.
Följande högvattennivåer i Västerdalälven används av kommunen som
dimensionerande flöden för beredskapsplanering samt byggande m.m. (höjdsystem RH 70):
- Sälens by +352,9 möh
- Malung +300,7 möh
- Fuluälven-Sörsjöns by +404,13 möh
För övriga älvsträckor finns underlag om dimensionerande högvattennivåer
på kommunens tekniska kontor.
SMHI och Räddningsverket har 1998 gjort en översiktlig kartering av översvämningsriskerna längs Västerdalälven från Malung till sammanflödet med
Österdalälven (s.k. 100-årsflöden), se kartor på föregående sidor. Det kan t ex
för Malungs centralort konstateras att stora arealer med nivåer upp till ca + 304
möh har tagits med i karteringen, vilken således måste användas med urskiljning. SMHI:s underlag kan enligt tekniska kontoret delvis ifrågasättas.
Betydande översvämningar kan utsätta vattentäkter för förgiftningsrisk, då
otjänligt vatten kan blandas med dricksvattnet sprida sjukdomar. Bl a vattentäkten i Östra Utsjö där borrören ligger
på 1916 års nivå. Detta föranleder en
översyn av vattentäkternas översvämningssårbarhet.
För att förhindra översvämningar i
Malungs tätort har låglänta partier vallats
in. Järnvägsbanken fungerar här som en
form av vall som förhindrar översvämning. Vid f.d. lokstallarna finns även
pumpar som vid högvatten i bäcken, som
löper genom Södra Mon, pumpar tillbaka
vattnet ut i älven igen.

Pumpning vid f.d. lokstallarna i Malung
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Dammar
Dammar utgör en potentiell översvämningsrisk. En riskassocierad klassning
har därför gjorts för dammar i kommunen enligt RIDAS konsekvensklassificering (1-3) i samband med Lagen om skydd mot olyckor. Sex klassade dammar
finns i kommunen där de av klass 1 och 2 särskilt bör uppmärksammas, då de
beskriver risker för människoliv, personskador, samhällsanläggningar samt
miljöskador.
Dammar
Namn
Limadammen
Kviensdammen
Kvien

Ägare
RIDAS-klass
Fortum Generation 1A
Malungs Elnät AB
1B
Fortum Generation 1B
Hydro
Tisjödammen
Enl ovan
1B
Holmsjödammen
Enl ovan
1B
Källa: Länsstyrelsens samrådsmeddelande

Nummer
9
27
??

Övrigt

14
24

3 dammar

Ett projekt med samordnad beredskapsplanering pågår för Dalälven. Syftet
med det gemensamma planeringsunderlaget är att utgöra gemensam grund för
den samordnade beredskapsplaneringen för dammbrott. Arbetsgruppen för
projektet leds av Dalälvens Vattenregleringsföretag. Övriga deltagare är samtliga länsstyrelser och kommuner i Dalälvens område, Fortum samt Vattenfall.

Allmänna riktlinjer - översvämning
I samband med planläggning och bygglovsprövning ska översvämningsriskerna beaktas. Bygglov kan inte medges för byggnader eller anläggningar under högsta högvattenyta. Vid denna bedömning ska 1916 och
1959 års nivåer eller vid ev. annat tillfälle mest ogynnsamma (högsta)
uppmätta vattennivån användas som riktmärke. I de områden där
noggrannare dokumentation saknas kommer en restriktiv inställning till
ny bebyggelse att iakttas där risk för översvämning föreligger. Undantag
kan göras endast för byggnader av ringa ekonomiskt värde, eller
anläggningar som kan tåla tidvis översvämning (t ex p-platser, enklare
idrottsanläggningar o dyl).
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6.9 Försurning och övergödning
Försurning
Försurningen av markerna är till del en naturlig process, men den markanta
försurning som kan ses på många håll i landet är ett resultat av bl a svavel- och
kväveutsläpp. Försurningen orsakas främst av nedfall av försurande luftföroreningar genom utsläpp från transporter, energianläggningar, industri och jordbruk. Skogsmarken försuras även av skogsbruket. En av försurningens allvarligaste effekter är att den stressar skogen och gör den mer känslig för andra
störningar.
Försurningssituationen i kommunen kan beskrivas som att väster om Västerdalälven och öster om Yttermalung är vattnen kraftigt försurade. Värdet för pH
ligger under 5,0 och alkaliniteten är 0 - 0,05 mekv/l, vilket är klart otillfredställande. Västerdalälven och sjöarna österut är måttligt försurade eller neutrala
med pH på 5 - 6,9 och alkalinitet på 0,06 - 0,35 mekv/l. Horrmundsjön ligger i
ett område med bättre alkalinitet.

Riksdagens miljömål
Bara naturlig
försurning
De försurande effekterna
av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande
ämnen skall heller inte
öka korrosionshastigheten i tekniska material
eller kulturföremål och
byggnader.

Kalkning
Kalkningen är ett sätt att neutralisera de försurande ämnena eftersom berggrunden i kommunen generellt har en mycket liten buffrande förmåga. I
kommunen sköter miljökontoret kalkningsverksamheten i samarbete med
länsstyrelsen och varje år sprids ca 5000 ton kalk. Länsstyrelsen reviderar
kalkningsplanen årligen efter uppföljning med provtagning. Utöver kalkning av
skog och mark förekommer även kalkning av vatten för att förbättra situationen
för vattenlevande organismer. I kommunen finns 16 kalkstationer (doserare).
Det försurande nedfallet minskar vilket man också kan se på att mängden
spridd kalk minskar. Dock kommer kalkning att ske under lång tid framöver pga
att vattnens buffrande förmåga har minskat till följd av den kraftiga försurning
som varit.

Övergödning
Generellt är övergödningsproblemen små i kommunen.
Problemen med övergödning finns mest i södra Sverige, men tecken finns
även i fjällområdena. Övergödning orsakas av höga halter av närsalterna kväve
och fosfor. Nedfallet av kväve i Sverige kommer till 75-80 % från utländska
källor. Kväveoxiderna härstammar till stor del från trafik och energiproduktion,
medan ammoniak till ca 90 % kommer från jordbruket.
Nedfallet kväve lagras upp i marken i skogar och ängs- och betesmarker.
Detta leder till att växtligheten successivt förändras och ökar risken för ökat
kväveläckage till vattendrag och grundvatten. Arter som är anpassade till
näringsfattiga miljöer trängs undan. Övergödning av skogs-, hed- och myrmark
orsakas till stor del av luftburna kväveföreningar.
Skogsbruket påverkar bl a genom att markberedning och avverkning vilket
leder till att mindre kväve tas upp av växtligheten. Användningen av skogsgödning bedöms av kommunens miljökontor vara måttlig.

Allmänna riktlinjer - försurning och övergödning
Skogsbruk bör anpassas till växtplatsens försurningskänslighet för att
minska försurningen av mark och vatten.
Kommunen ska fortsätta kalkningsverksamheten.
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Halterna av gödande
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6.10 Räddningstjänst
Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. Genom lagen
ökar kommunernas möjlighet att anpassa räddningstjänstorganisationen efter
lokala förhållanden. Lagen reglerar fastighetsägarens skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder på anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka
ska orsaka allvarlig skada på människor eller miljön.
 Alla fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader m.m. är
skyldiga att hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning
samt vidta åtgärder för att förebygga och begränsa brand.
 Vissa fastighetsägare ska lämna in en skriftlig redogörelse av sitt
systematiska brandskyddsarbete och göra en riskbedömning. Det gäller
byggnader och anläggningar för tillfälligt boende för många människor
samtidigt, vårdlokaler, förskoleverksamhet, utbildningslokaler,
samlingslokaler m fl.
 För anläggningar med farlig verksamhet ska det göras en riskanalys.
Ägaren eller verksamhetsutövaren är skyldig att i skälig omfattning hålla
eller bekosta beredskap med personal och i övrigt vidta nödvändiga
åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och
miljö. Länsstyrelsen fattar beslut om vilka anläggningar som omfattas av
denna skyldighet. Det gäller bl a dammanläggningar och Malungs
flygklubb.
Kommunen har upprättat ett handlingsprogram för det skadeförebyggande
arbetet och räddningstjänstverksamheten i kommunen. Handlingsprogrammet
ska antas varje mandatperiod av kommunfullmäktige.
Säkerhetsarbetet ska i första hand ske genom olycksförhindrande åtgärder
så att olyckor förhindras. I andra hand genom skyddsinriktade åtgärder för att
i förväg begränsa konsekvenserna av olyckor. När olyckor inträffar ska ett
snabbt och effektivt ingripande kunna ske för att begränsa konsekvenserna.
Kommunens riskbild har gåtts igenom. När det gäller riskbilden är Sälenfjällsområdet speciellt. På fjället bor knappt 200 personer permanent, men under
perioden 1 december – 30 april är det uppskattningsvis 500 000 – 600 000
besökande i området. Under perioden maj-november vistas cirka 120 000
besökande i området.
I juni 2006 trädde även lag om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LMLN) i kraft.
Lagen innebär att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som
kan inträffa och ställa samman resultatet i en risk- och sårbarhetsanalys. I
kommunen finns därför en krisledningsnämnd som ansvarar för förberedelse för
och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid. En plan för hantering
av extraordinära händelser i kommunen har tagits fram och fastställts av
kommunfullmäktige 2007-04-16. Arbetet med olika katastrofscenarier, t ex att
Sälenfjällen drabbas av oväntade händelser mitt under högsäsongen, kommer att
intensifieras utifrån denna plan.
Hittills har räddningstjänsten i kommunen varit organiserad med en huvudbrandstation i Malung, två bibrandstationer, en i Transtrand och en vid Tandådalen, samt ett räddningsvärn i Tyngsjö. Brandstationen vid Tandådalen
planeras att flyttas till en ny enhet vid Lindvallen.
I kap 7.10 redovisas särskilt viktiga byggnadstekniska restriktioner att ta
hänsyn till vid bebyggelselokalisering och utformning.
I Dalarnas län finns ett avtal mellan kommunernas räddningstjänster om
gränslöst samarbete. Kommunen har även ett visst samarbete med Trysils
kommun.
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Nationellt övergripande
mål
För att skydda människors liv och hälsa samt
egendom och miljön ska
kommunen se till att
åtgärder vidtas för att
förebygga bränder och
skador till följd av bränder samt, utan att andras
ansvar inskränks, verka
för att åstadkomma
skydd mot andra olyckor
än bränder.
Kommunens
övergripande mål
I Malungs kommun ska
alla människor ha en
trygg och säker miljö.
Brand- och olycksriskerna ska fortlöpande
minskas. Detta ska
särskilt gälla skador på
människor, miljö och
oersättliga värden.

Extra ordinär händelse
Med extra ordinär händelse avses en sådan
händelse som avviker
från det normala, innebär
en allvarlig störning eller
överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma
insatser av en kommun
eller ett landsting.

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Malungs räddningsstation

För att säkerställa att en bra lösning erhålls för brandvattenförsörjning vid
detaljplaneläggning, bygglovshantering etc har kommunens räddningsnämnd
fastställt riktlinjer för brandvattenförsörjning. Riktlinjer redovisas bl a vad
gäller brandvattenförbrukning, reservoarvolymer, vattentryck och tillgång till
brandposter utifrån olika bostads- och verksamhetstyper. I planer och utredningar ska redovisas om och hur riktlinjerna uppfylls eller om det finns ett
godkännande från räddningsnämnden att göra avsteg från dessa.
När det gäller riktlinjer för tillgång på brandposter sägs ex. följande.
Kommunens brandpostsystem är uppbyggt som ett så kallat ”alternativt
system”. Det innebär mindre än 1000 meter till närmsta brandpost, klenare ledningsdimensioner och tankbilskapacitet på minst 9 m3. Alternativsystemet är
tillräckligt för småhusområden och flerbostadshus innehållande permanentbostäder med färre än fyra våningar, för att kunna ge samma effekt vad gäller
släckvattenförsörjning som ett konventionellt system. För större objekt så som
hotell, industrier, vårdanläggningar, skolor, handelsområden etc gäller att
avståndet högst får uppgå till 150 meter till sk ”prioriterad brandpost”. Inom
fjällområdet tillämpas beträffande alla objekt där uthyrning bedrivs som föranleder krav på hotelltillstånd, med undantag för småhus med högst två lägenheter, principen att sk prioriterad brandpost skall finnas inom 150 meter.
I vissa glesbebyggda områden i kommunen med permanentboende, t ex
Tyngsjö med flera finnmarksbyar och Sörsjön, saknas ett helt utbyggt brandpostsystem. Här måste öppna vattentag, som ex. sjöar användas vid släckningsinsats. Vid nybyggnation i sådana områden måste släckvattenproblematiken vägas in.

Allmänna riktlinjer - räddningstjänst
Den geografiska placeringen av brandstationer och brandvärn i kommunen
innebär att en insats i de flesta fall påbörjas inom 10-40 minuter
beroende av typ av risk och bebyggelse.
Riskbedömning görs från fall till fall. En första översiktlig bedömning görs i
detaljplan och följs sedan upp i bygglov/bygganmälan.
Räddningsnämndens fastställda riktlinjer för brandvattenförsörjning ska
följas vid framtagande av planer- och utredningar samt vid bygglovgivning. Behov av avsteg från dessa måste godkännas av räddningsnämnden.
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7
LOKALISERING OCH
UTFORMNING AV BEBYGGELSE
I detta kapitel finns en genomgång av planer samt de vanligaste bestämmelser som gäller i samband med lokalisering och utformning av ny bebyggelse.
Tillämpliga delar av texten i detta kapitel utgör riktlinjer i likhet med de
allmänna riktlinjer som redovisas i översiktsplanens övriga kapitel.

7.1 Planer
Detaljplanelagda områden
Detaljplaner (tidigare kallade stads- eller byggnadsplaner) reglerar markens
användning och bebyggelse. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument
som reglerar de rättigheter och skyldigheter som råder mellan markägare och
samhället och mellan olika markägare. Inom de detaljplanelagda områdena är
markanvändning, byggnadsrätter, ersättningsprinciper m.m. reglerat i detalj.
Detaljplanerna finns tillgängliga hos byggnadsnämnden.
Områden med detaljplaner finns i huvudsak i Sälenfjällsområdet samt i
Malungs centralort. Totalt finns ca 320 detaljplaner i kommunen.
Bestämmelserna om i vilka situationer detaljplan ska upprättas innan lov kan
ges framgår av faktaruta.
När fråga uppkommer om detaljplaneläggning hanterar kommunen detta
genom att avge ett förhandsyttrande där beslut tas om detaljplaneläggning kan
få påbörjas.
Detaljplanen ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål
för planen, om det inte är onödigt. Översiktsplanen kan ge ett sådant stöd för
upprättande av detaljplan att program bedöms vara onödigt.

Principer för planläggning av fritidsbostäder i Sälenfjällen
Kommunen är inom Sälenfjällsområdet restriktivt inställd till planändringar
inom områden med fritidstomter eller stugbyar som syftar till att dela tomter,
höja byggrätter på enstaka fastigheter eller att komplettera med ett fåtal byggrätter. För att en planändring ska kunna diskuteras bör den normalt omfatta ett
större område.
Den vanligast förekommande byggrätten på fritidstomter i Sälenfjällen är
max 120 m2 byggnadsarea på en tomtareal av min 1200 m2, således motsvarande 10 % av tomtytan. En viss variation finns med såväl lägre som högre
exploateringsgrader. En tätare exploatering har t ex ibland bedömts motiverad i
lägen nära anläggningscentra.

Detaljplan
5 kap. 1 § PBL
Prövning av markens
lämplighet för bebyggelse och reglering av
bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom
detaljplan för:
- ny sammanhållen
bebyggelse
- ny enstaka byggnad
vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska
förläggas inom ett
område där det råder stor
efterfrågan på mark för
bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte
kan prövas i samband av
ansökan om bygglov
eller förhandsbesked
- bebyggelse som ska
förändras eller bevaras,
om reglering behövs i ett
sammanhang.
Första stycket ska
tillämpas också i fråga
om andra anläggningar
än byggnader, om
anläggningarna kräver
lov enligt 8 kap. 2 § PBL.
Detaljplan behöver inte
upprättas i den mån
tillräcklig reglering har
skett genom områdesbestämmelser.
Med ny sammanhållen
bebyggelse avses sådan
bebyggelse som ställer
krav på gemensamma
anordningar och/eller
behöver få flera frågor
lösta i ett sammanhang.

Rävstigen i Hållbrändan (foto Bergslagsbild)

157

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009 Kap. 7 Lokalisering och utformning av bebyggelse
I praktiken blir exploateringsgraden ofta något högre än vad planbestämmelserna formellt medger, beroende på dels att en begränsat stor ytavvikelse
(sk mindre avvikelse) ibland kan lämnas för utrymmen av typen förråd,
balkonger och skärmtak, dels att vissa byggnadsåtgärder på vissa villkor kan få
utföras utan bygglov på tomter avsedda för en- och tvåbostadshus (av typen
friggebodar, tak över entréer och uteplatser).
Den med planbestämmelser reglerade byggrätten på ca 10% har enligt
kommunens uppfattning generellt sett visat sig fungera ganska väl, bl a med
avseende på bebyggelsemiljön.
Planläggning inom nya områden
I Sälenfjällen har redan sedan början av 1990-talet, i ett antal planläggningar
i Lindvallenområdet, och i Hundfjällsområdet, tillkommit nya planområden med
en byggrätt av 150 m2 byggnadsarea/300 m2 bruttoarea + ett tillägg på 25 m2
byggnadsarea för balkonger och skärmtak, på tomtytor av som minst ca 900 m2.
Den ”förhöjda” byggrätten har kunnat motiveras med goda lägen i anslutning
till anläggningscentra och liftar. Då det gäller planläggning av helt nya områden, finns från kommunens sida inga principiella betänkligheter mot sådana förhöjda, eller t o m ännu högre byggrätter förutsatt att tomtareorna står i en rimlig
proportion till byggrätterna, och att utformningen av stora byggnadskroppar vid
behov blir reglerade med lämpligt utformade planbestämmelser. Dessa större
byggrätter får i huvudsak antas tillkomma i lift- eller centrumnära lägen. För att
lägga ut hög byggrätt i ett mer ocentralt område, eller inom ett område med i
övrigt lägre byggrätt, bör det i så fall finnas väl underbyggda argument.
Vid planläggning av områden där det är värdefullt att spara naturmark, kan
ett alternativ till ”normalstora” tomter vara att lägga ut små tomter med relativt
hög exploatering men med sparad naturmark i form av gemensamhetsanläggning.
Planläggning inom äldre områden
Även förfrågningar om höjda byggrätter i redan planlagda och huvudsakligen utbyggda områden förekommer. Ett sådant område är i Sälsätern, där
förfrågningar vintern 2008 inkommit dels från Sälfjällstorgets Samfällighetsförening, och dels från tomtägare vid Trågvägen i Lindvallen.
Vid förfrågningar om att få höja byggrätten gäller för det första ovan
angiven princip att en planändring normalt inte medges för enstaka tomter. Om
förfrågan avser ett större område kan en planändring tas under övervägande, och
omständigheterna i varje enskilt fall får avgöra om en planändring bedöms
lämplig.
Det som kan tala för förtätning av fritidshusområden är att detta innebär en
hushållning med markresurser, eftersom nya byggrätter tillskapas inom redan
ianspråktagna tomtytor. Det kan även finnas olika slag av positiva ekonomiska
aspekter. Faktorer som dock manar till försiktighet med förtätningar i befintliga
stugområden (gäller både tomtområden och stugbyar) är bl a följande.

Områdets karaktär kan förändras negativt när byggnader uppförs på
bekostnad av befintlig vegetation.

Det kan vara svårt att utnyttja en förhöjd byggrätt på ett lämpligt sätt på
alla fastigheter i ett befintligt utbyggt område. Detta kan innebära orättvisor fastighetsägare sinsemellan.

Vissa fastighetsägare kan anse att en förtätning leder till försämringar för
deras del pga minskad utsikt, ökad störning eller allmänt negativ inställning till höjd exploatering. Om en planändring syftande till förtätning
ska övervägas, bör därför en helt övervägande majoritet av fastighetsägarna först ha ställt sig bakom tanken.

Om områdets avlopp är löst med enskilda anordningar kan fler bostadshus anses olämpligt.
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Mot bakgrund av att det finns ett stort antal detaljplaner i Sälenfjällen med
byggrätter på max ca 120 m2 byggnadsarea per tomt (ett 70-tal), bedömer
kommunen att en återhållsam inställning till att starta planläggningsinsatser i
avsikt att höja byggrätten i redan planlagda och utbyggda områden behöver
iakttas. Ett skäl är att om denna typ av planändring skulle få stor omfattning
så kan flera tusen tomter beröras, och den adderade effekten av ökad byggnation, med därav följande ökat utnyttjande, ökad VA-belastning, ökad trafik
etc kan bli svåröverskådlig. Förfrågningar om utökade byggrätter bör hanteras
enligt följande grundprinciper:

Endast i huvudsak lift- och anläggningsnära befintliga tomtområden bör
komma ifråga.

Beträffande områden i Fjällvägsområdet innebär detta att områden söder
om väg 1050 (Fjällvägen) genom Sälsätern, och i övrigt söder om rv 71
(Nya Fjällvägen) kan övervägas. Avstånd till lift eller nedfart bör inte
avsevärt överstiga 200 meter. Tomtområden med starka marklutningar
som generellt är svåra att exploatera på ett skonsamt sätt bör ej ifrågakomma. Vatten- och avloppsfrågor ska kunna lösas.

Även beträffande områden i Stöten och i Kläppen, bör kravet på relativ
närhet (ca 200 m) till lift eller nedfart gälla. För båda områdena finns
behov av att inom en icke alltför avlägsen framtid upprätta nya fördjupade översiktsplaner som visar var bl a ytterligare nya boendeområden
kan tillkomma. För att åstadkomma helhetsgrepp över olika utbyggnader, belastningar på VA, vägnät m m synes det i första hand önskvärt
att här redovisade förtätningsresonemang redovisas och behandlas i
fördjupade översiktsplaner innan detaljplaneinsatser sker.
I de fall planändring för att höja byggrätter från 120 m2 i redan utbyggda
områden medges, bör tills vidare, dvs till dess säkra erfarenheter kunnat dras av
denna typ av förtätning, som grundprincip gälla att byggrätten får höjas till max
150 m2 byggnadsarea, jämte ett eventuellt tillägg på max ca 25 m2 för balkonger, skärmtak m m, och detta oavsett vilken minsta tomtstorlek som gäller (varierar normalt mellan 900 och 1500 m2). Som ytterligare tumregler bör gälla att
bruttoarean inte får överstiga 300 m2 per tomt, dvs i princip ett utnyttjande av
två hela våningsplan, och att taklutningen inte får överstiga 30°. En ändring av
minsta tillåtna tomtstorlekar kan övervägas endast för särskilt stora befintliga
tomter, varvid ca 1200 m2 bör utgöra ny nedre gräns. Vad gäller bedömningen
av om tillägg kan få göras för balkonger, skärmtak o dyl och bedömningen av
andra mer detaljerade bestämmelser som byggnadshöjd, antal våningar, antal
byggnader per tomt, och antal lägenheter per tomt bör dessa lämpligen bestämmas i varje enskilt planläggningsfall bl a beroende på hur de äldre bestämmelserna är utformade och hur befintliga utbyggnader faktiskt skett.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan
för att reglera mark- och vattenanvändningen och bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen
eller för att tillgodose riksintressen. Endast en områdesbestämmelse finns idag
för anläggande av ny väg till Södra Lindvallen (Expressvägen).
Kommunen bedömer att det vid påkallat behov i första hand kan bli aktuellt
med områdesbestämmelser för begränsning av fritidshusarea inom fjällområdet
(definition se 7.4) och för utökning av lovplikten i kulturhistoriskt värdefulla
miljöer.
Behovet av en reglering av fritidshusens storlek är i första hand motiverat i
fjällområdet där bebyggelsetryck råder. Till övervägande del är den fjällan-
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knutna fritidsbebyggelsens byggrätt reglerad genom detaljplanebestämmelser.
Emellertid finns ett antal smärre områden, bl a några fäbodar och utspridda
enstaka fritidshus, där reglering helt saknas. Det kan konstateras att 120 m2
byggnadsarea är den normalt förekommande byggrätten på fritidstomter inom
detaljplaneområden längs Fjällvägen. Vid behov bör därför områdesbestämmelser kunna införas med en maximering av byggrätten på fritidstomter till 120
m2 byggnadsarea för ej detaljplanelagda fritidsbebyggelseområden och fäbodar
inom centrala fjällområdet inklusive randområde (beträffande denna begreppsdefinition se kap. 7.4).

Områden med antagna fördjupningar av översiktsplanen
Utöver denna kommuntäckande översiktsplan finns följande gällande
fördjupade översiktsplaner:

Områdesplan för Skerbackarna från 1983, antagen som fördjupad
översiktsplan1990-12-18

Områdesplan för Öjesjön från 1984, antagen som fördjupad översiktsplan
1990-12-18

Områdesplan för Västra Ärnäs från 1985, antagen som fördjupad
översiktsplan 1990-12-18

Områdesplan för Gusjön-Fiskarheden från 1987, antagen som fördjupad
översiktsplan 1990-12-18

Fördjupad översiktsplan för Granfjällsstöten, antagen 1989-08-29

Fördjupad översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället, antagen 2002-05-27
Övriga fördjupade översiktsplaner som har gällt enligt föregående översiktsplan upphör att gälla, i och med att denna översiktsplan antas och vinner laga
kraft. De planer som upphör att gälla är:










Områdesplan för Sörsjöns by från 1980, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Områdesplan för Näsfjället från 1980, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Områdesplan för Södra Mon från 1981, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Områdesplan för Gusjön från 1982, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Områdesplan för Sälens by från 1983, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Områdesplan för Fjällvägen från 1983, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Områdesplan för Gudmundsätra från 1984, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Områdeplan för Rörbäcksnäs från 1985, antagen som fördjupad översiktsplan 1990-12-18
Fördjupad översiktsplan för Lindvallen Södra, antagen 1995-03-28

Öjesjön, ett område med fördjupad översiktsplan
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7.2 Bygglov, rivningslov och marklov
Bygglov
Bygglovprövningen är sedan den 1 juli 1995 begränsad till att avse en prövning av:

lokaliseringen (etableringen)

placeringen på tomt

yttre utformningen (fasader, handikappfrågor på tomt, säkerhetsfrågor på
tomt m m)
Bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra användningen är exempel på
åtgärder som nästan alltid kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus har införts
vissa lättnader i bygglovplikten (t ex friggebodar) och då framförallt utanför
samlad bebyggelse där även mindre tillbyggnader och komplementbyggnader,
som inte dominerar i förhållande till ursprungsbebyggelsen, har undantagits.
Inom så kallad samlad bebyggelse (se faktaruta) är lovplikten högre än på
landsbygden i övrigt.
Inom detaljplanelagt område är den generella bygglovplikten mer omfattande än inom icke planlagda områden. Lovplikt gäller även för bl a färga om
byggnader, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och för andra
ändringar som avsevärt påverkar byggnadernas yttre utseende. För en- och tvåbostadshus gäller dock att det inom detaljplan inte krävs bygglov om dessa
åtgärder inte väsentligt ändrar byggnaderna eller områdets karaktär.
Observera att de lättnader i bygglovsplikten som avser en- och tvåbostadshus inte gäller för andra byggnationer t ex industrier, handelsfastigheter etc.
Bygglovplikten kan minskas eller utökas genom bestämmelser i detaljplan
eller med områdesbestämmelse. Kontakta byggnadsnämnden för att få besked
om lov krävs.
Direkta avvikelser från en detaljplan ryms inte i den rätt till bygglov som en
sökande har. Byggnadsnämnden kan dock medge vissa avsteg från detaljplanebestämmelserna. Förutsättningarna för sådana avsteg är dels att det är mindre
avvikelser från detaljplanen, dels att avvikelserna är förenliga med planens
syfte. Båda förutsättningarna måste vara uppfyllda.
Bygganmälan
Utöver bygglov krävs bygganmälan för tillsyn och kontroll av de tekniska
egenskapskraven som byggherren ansvarar för. Bygganmälan ska göras minst
tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Även för de flesta bygglovbefriade
åtgärder krävs bygganmälan.
Vid ändring av befintliga byggnader krävs även bygganmälan när det gäller

Stötens tomtområde
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Samlad bebyggelse
Byggnadsnämnden har i
beslut 1987-05-08
avgränsat ett 90-tal
områden i kommunen
som är att betrakta som
samlad bebyggelse enligt
bestämmelserna i PBL.
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konstruktionens bärande delar eller avsevärd ändring av planlösningen. Installation av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation kräver också bygganmälan, liksom väsentlig ändring eller installation av vatten och avlopp inom byggnaden
eller tomten.
Förhandsbesked
Förhandsbesked är ett beslut av byggnadsnämnden i fråga om en åtgärd som
kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs om dess lämplighet och
planmässighet. Har tillstånd meddelats är detta bindande från byggnadsnämndens sida i två år.

Rivningslov
Inom område med detaljplan krävs rivningslov för att riva
hela eller delar av byggnad, om inte annat har bestämts i
planen. Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att
rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov krävs dock inte för sådana byggnader som
inte kräver bygglov (t ex så kallade friggebodar).
Rivningsanmälan
Rivning av byggnader eller delar av byggnader ska anmälas till byggnadsnämnden, förutom om det gäller komplementbyggnader eller ekonomibyggnader. Rivningsanmälan
ska lämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före rivningsarbetena påbörjas. En rivningsplan ska samtidigt överlämnas. Byggnadsnämnden kan i enskilda fall besluta om att en rivningsplan ej
behövs.
Kommunen tillämpar principen att om det finns eller om man misstänker att
farligt avfall (t ex asbest, bly, pcb,etc.) kan förekomma i byggnaden ska en
rivningsanmälan med rivningsplan lämnas in till byggnadsnämnden, oavsett var
rivningsobjektet är beläget.

Marklov
Inom detaljplanelagt område krävs marklov för schaktning eller fyllning som
ändrar tomtens eller markens höjdläge avsevärt. Om ett visst höjdläge för markytan anges i planen krävs dock inte marklov för att genomföra denna förändring. I detaljplan kan kommunen även besluta att marklov krävs för trädfällning
eller skogsplantering.

Samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken
Se kap. 4.9.

7.3 Övriga bestämmelser
Nedan redovisas några bestämmelser som har direkt samband med bygglovprövning. Listan är inte hetäckande utan behandlar endast några av de viktigaste
bestämmelserna.

Strandskydd
Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§
miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för rörligt
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet.
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Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100 m från strandlinjen vid
normalt vattenstånd. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 300
meter, men i kommunen finns inget utvidgat strandskydd.
Ingen bebyggelse eller andra anläggningsarbeten får ske inom strandskyddsområdet. Byggnader för de areella näringarna är undantagna från förbudet.
Dispens kan dock ges om det finns så kallade särskilda skäl: Kommunen har av
länsstyrelsen fått delegation att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna
om särskilda skäl föreligger. Naturvårdsverket har besvärsrätt över beviljade
strandskyddsdispenser.
Enligt Naturvårdsverkets kan följande omständigheter utgöra särskilt skäl för
dispens:
 Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
 Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden.
 Uppförande av ersättningsbyggnad.
 Den aktuella platsen är avskuren från stranden av t ex en större väg eller
järnväg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
 "Lucktomt" som förlorat sin betydelse för allmänheten. Dock inte giltigt
skäl inom högexploaterade områden.



Anläggning avsedd för det rörliga friluftslivets behov, eller i varje fall inte
inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden.
Skälen ovan gäller inte om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt
När dispens från strandskyddsbestämmelserna lämnas eller vid upphävande
av strandskydd ska både konsekvenserna för friluftslivet och för djur och växter
redovisas.
I samband med detaljplaneläggning gör kommunen, om strandskydd berörs
en särskild framställan till länsstyrelsen om hävande av det generella strandskyddet för hela eller delar av detaljplanen. Normalt brukar strandskyddet
upphävas för den kvartersmark och gatumark som ingår i detaljplanen men inte
för parkmark och dylikt.
I områden med starka rekreationsintressen, t ex nära sjöar bör fritidstomter
inte göras större än ca 1500 m2.
Kommunens generella ställningstagande till strandskyddsbestämmelserna
Kommunen har som uttrycklig ambition att syftena med strandskyddsbestämmelserna inte ska motverkas. Kommunen vill dock hävda att det i vissa fall
bör kunna vara möjligt att inom detaljplaneområden upphäva strandskyddet i
något vidare mån än vad en strikt tillämpning av de så kallade särskilda skälen
medger. En förutsättning i dessa fall bör dock normalt vara att allmänhetens
tillträde till själva strandremsan garanteras.
Kommunen ställer sig också tveksam till den långtgående tolkning som länsstyrelsen i Dalarnas län gör av vad som ska avses vara ”vattendrag”. I Dalarna
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tolkas den nedre gränsen för var generellt strandskydd råder ner till mycket små
bäckar och till och med diken. Flera andra länsstyrelser har, enligt uppgift i
utredningen ”Ett förnyat strandskydd”, redan beslutat att upphäva strandskyddet
för vissa vattendrag och mindre sjöar med stöd av 7 kap. 15 § första stycket
miljöbalken.
Kommunen anser att det finns ett stort behov av att länsstyrelsen i
Dalarna antingen tar ett belut om definitionen av vad som anses utgöra
vattendrag, där det klart framgår att vattendrag under viss storleksgräns och
diken ej omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna, eller fattar beslut om att upphäva strandskyddet för vissa vattendrag och mindre sjöar.
Kommunen anser att det i samband med bygglov och detaljplaneläggning
oftast kan prövas lämpligt att bygga närmare små bäckar och diken än 100
meter, utan att rekreationsintresset påverkas eftersom dessa vattendrag har
begränsat intresse för friluftslivet och ur ekologisk synpunkt är oftast endast ett
mindre avstånd kring vattendraget av intresse.
Kommunen anser också att strandskyddslagstiftningen, åtminstone för den
typ av inlandskommuner med stor tillgång till måttligt bebyggda stränder som
Malung-Sälen representerar, borde ändras så att det i vissa fall blir möjligt att
bygga något närmare vatten.
En departementsskrivelse har varit ute på remiss angående förslag till
ändringar vad gäller strandskyddsbestämmelserna (Stranden – en värdefull
miljö). Enligt förslaget kan kommunen redovisa områden för utveckling av
landsbygden i strandnära lägen och där vissa lättnader i strandskyddet kan
komma att gälla. Kommunen anser dock bl a mot bakgrund av att arbetet med
en sådan redovisning får antas komma att bli relativt omfattande att ett sådant
arbete får avvakta tills slutligt förslag föreligger.

Fornminnen m.m.
Enligt Lagen om kulturminnen (KML) utgörs fornminnen av fasta fornlämningar eller fornfynd.
Fasta fornlämningar är bland annat lämningar efter människors verksamhet
under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt t ex gravar, lämningar av boplatser och arbetsplatser, fäbodar anlagda
före 1800, milstolpar och sockenstenar, färdvägar och broar.
Fasta fornlämningar inklusive ett skyddsområde runt fornlämningen har ett
automatiskt lagskydd. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från
länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.
Enligt 2 kap 12 § KML får länsstyrelsen lämna tillstånd till ingrepp i fornlämningen endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står
i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse. Även oregistrerade fornlämningar är skyddade enligt lagen om kulturminnen.
En arkeologisk undersökning inleds som regel med en arkeologisk förundersökning som närmare ska klargöra fornlämningens art och betydelse samt bilda
underlag för beräkning av omfattning och kostnad för en eventuell nödvändig
särskild undersökning.
Vid exploatering i område där tidigare kända fornlämningar saknas, men där
fornlämningar bedöms kunna finnas, kan länsstyrelsen kräva en arkeologisk
utredning som första steg i en arkeologisk tillåtlighetsprövning.
Om fornlämning påträffas vid t ex grävningsarbeten ska arbetet omedelbart
avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.
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Vägar – byggnadsfritt avstånd
För allmänna vägar gäller att inom ett avstånd på 12 meter från vägområdet
ska prövning av bygglov och förhandsbesked ske med särskild hänsyn till
trafiksäkerhet. Alla bygglov som innebär önskemål om avsteg från den bygg
nadsfria zonen enligt 47 § väglagen ska av kommunen skickas på remiss till
Vägverket. För icke bygglovpliktiga anordningar inom detta område krävs
tillstånd från länsstyrelsen. Inom detaljplan gäller inte 47 § väglagen.
Länsstyrelsen har utökat det byggnadsfria området till 30 meter för:
 väg 45
 väg 71 upp till länsväg 1053 (vid avfarten mot Stöten)
 länsväg 1053 (mellan väg 71, avfart mot Stöten, och Rörbäcksnäs)
För anslutning av enskild väg eller utfart till allmän väg krävs tillstånd av
Vägverket. Även uppsättande av skyltar inom ett avstånd på 50 meter från
vägområdet kräver tillstånd av länsstyrelsen.
För uppsättande av reklamskyltar utomhus krävs tillstånd. Ansökan om
vägvisning från allmän väg ställs till Vägverket. Enligt väglagen får inte skyltar
sättas upp inom vägområdet utmed allmän väg. Inom detaljplan krävs bygglov
från byggnadsnämnden för reklamskyltar, medan länsstyrelsen ansvarar för
tillståndsgivning utanför detaljplan och vägområde.
Oordnad skyltning längs främst rv 71-Västerdalsvägen och Fjällvägen utgör
idag ett problem både ur trafiksäkerhets- och gestaltningssynpunkt. Kommunen
anser därför att kommun, Vägverk och näringsliv har anledning att samarbeta
för att minimera olovlig skyltning utmed allmänna vägar. Detta är även viktigt
för att besökarna ska få ett positivt intryck av turistområdet.
I anslutningar mellan allmänna vägar samt väg och järnväg är den byggnadsfria zonen utökad. Prövning av lov ska ske med hänsyn till avkörningsrisk och
siktmöjlighet.
Vägverket ger rekommendationer för placering av mobilmaster, vindkraftverk och golfbanor i anslutning till vägar.

Järnvägar – byggnadsfritt avstånd
Kravet på friområdets bredd mellan järnväg och gata, byggnader eller andra
anordningar påverkas och styrs av:

gällande säkerhetsbestämmelser rörande elektriska högspänningsanläggningar

det "fria utrymmet", som är det utrymme som behövs för tåg, vagnar och
last. (I de flesta fall en fråga om järnvägens egna anläggningar, mycket
sällan någon konflikt med andras anläggningar.)
Det område som omfattas av elsäkerhetsbestämmelser är minst cirka 9 meter
från spårmitt på den sida där kontaktledningsstolpen står och cirka 6 meter på
sidan utan kontaktledningsstolpe. Inom detta område får inte byggnader eller
andra konstruktioner uppföras och inte heller träd planteras.
Med hänsyn till buller och vibrationer bör ett observationsområde på 30-50
meter tillämpas mellan järnvägen och bebyggelsen. Närmare än 30 meter kan
det vara svårt att åstadkomma en god miljö. Buller kan vara ett problem även
utanför 50 meters avstånd. Bebyggelsen och eventuella garage/förråd kan
placeras så att bullret skärmas av. Uteplatser, sov- och boningsrum bör placeras
på ”tysta sidan”.
Risk och säkerhetsfrågor kan behöva studeras även utanför observationsområdet. Banverket har ett övergripande sektorsansvar för miljöfrågor för all
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Reklamskyltar vid väg
- för att placera en skylt
inom vägområdet, som
omfattar körbana,
diken och slänter,
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väghållningsmyndigheten (Vägverket eller
kommunen)
- en placering av skylt
inom ett område av 50
meter från vägområdet
kräver tillstånd från
länsstyrelsen
- inom område med
detaljplan krävs tillstånd från kommunen
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spårburen trafik. Kontakt ska alltid tas med Banverket när det gäller planering
av nya byggnader i närheten av järnvägen.
Vid järnvägssträckor med mycket låg trafikering får bedömning göras om
lämpligt skyddsavstånd, vilket bl a beror på antalet tågrörelser och om trafik
endast sker dagtid.
Lovprövning och fastighetsbildning kommer att behandlas restriktivt om
trafikförsörjningen förutsätts ske via enskild väg, som har obevakad plankorsning med järnväg och om lokaliseringen bedöms försvåra ett framtida borttagande av plankorsningar.
Med syftet att undvika skador på uppställda fordon på grund av avfallande
last och isblock från tågtrafiken bör en uppställningsplats för fordon inte förläggas närmare spårmitt än 15 meter. Köryta inom parkeringsområdet kan dock
förläggas 9 meter från spårmitt.

Höjdbegränsade områden
Runt alla flygplatser finns områden som begränsar byggnadshöjder för att
flygsäkerheten inte ska äventyras. Dessa områden ska skyddas genom att inte
tillåta vegetation eller byggnadsverk att överskrida höjdbegränsningarna. Alla
byggnadsverk, såväl fasta som temporära berörs.
Runt varje flygplats finns en ”höjdbegränsande yta”, som täcker området
närmast flygplatsen (se www.transportstyrelsen.se under luftfart). Utöver denna
yta finns ytterligare tre ytor som kan påverkas av byggnadsverk: cirkulationsyta,
racetrackytan samt MSA-ytan (Minimum Sector Altitud). Till dessa ytor, som är
höjdrelaterade, kommer också säkerhetszoner för luftfartsradioanläggningarnas
verkningsområde.
Inom landet förs en hinderdatabas där ansvaret för utveckling, drift och
hantering ligger på Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsverket). För att
databasen ska vara tillförlitlig ska alla objekt över 20 meter utanför tätort
respektive 45 meter i övrigt anmälas till databasen. När ett bygglov för objekt
över 20 respektive 45 meter har beviljats ska därför byggherren lämna in en
Flygsäkerhetsanmälan till Transportstyrelsen senast 30 dagar innan byggstart.
Ytterligare information finns på Transportstyrelsens hemsida.
Kommunen berörs i sin sydöstra del av område med höjdrestriktioner för
Mora-Siljan flygplats (MSA-ytor). Se karta på sid 148-149.

Skyddsområde kring vattentäkt
För de vattentäkter som har fastställda skyddsområden finns föreskrifter om
vilken form av verksamhet som kan tillåtas i området. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Kraftledningar
De bestämmelser som finns för bebyggelse vid kraftledning regleras av
elsäkerhetsbestämmelser för starkströmsledningar. Krav på avstånd till byggnad
är 5-10 meter från ledning beroende på spänningsnivå. Det innebär att behovet
av byggnadsfri zon varierar beroende på utformningen av ledningsstolpar och
därmed upphängningen av ledningar.
Kommunen tillämpar normalt att byggnader där människor vistas stadigvarande inte ska placeras närmare än 50 meter till högspänningsledning. Undantagsvis kan byggnader få placeras ned till 30 meter från 10-20 kV-ledning.
När det gäller elektromagnetisk strålning finns referensvärden från Strålskyddsinstitutet, se kapitel 6.5 Övrig strålning.
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Landskapsbildsskydd
I kommunen finns ett områden med landskapsbildsskydd enligt 19 § (gamla
lydelsen) naturvårdslagen. Landskapsbildskyddet omfattar området GranfjälletStornärfjället. Bestämmelsen syftar till att ge staten bättre kontroll över förändringar inom berört område. I miljöbalken, som ersatt naturvårdslagen, finns inte
denna bestämmelse kvar, men gamla förordnanden enligt 19 § naturvårdslagen
fortsätter att gälla.

7.4 Begreppsdefinitioner inom Fjällområdet
Det är av betydelse i den fortsatta planredovisningen att definiera vissa
begrepp inom fjällområdet. Ur planläggningssynpunkt finns ett behov av att
dela upp fjällområdet i zoner med olika förutsättningar. Se karta nedan.
Med Centrala fjällområdet avses fjällanläggningarna och deras direkta
närområden. Vidare inkluderas själva fjällen med sluttningar. Näsfjället och
Kläppen-Horrmundberget ingår i begreppet.
Med randzon kring Centrala fjällområdet avses en yttre zon som ligger i
sådan närhet till fjällanläggningarna att den på olika sätt är påtagligt influerad.
Således ingår bl a Rörbäcksnäs och Sörsjöns byar med omgivningar och
Västerdalälvens dalgång t o m Lima Kyrkby i söder.
Med Sälenfjällen avses Centrala fjällområdet och randzonen sammantagna.
Begreppen Centrala fjällområdet och randzon kring Centrala fjällområdet
avses i första hand användas ur planeringssynpunkt, vid utformning av olika
riktlinjer för bebyggelsereglering, mark- och vattenanvändning och planläggningsinsatser.
Begreppet Sälenfjällen avses i första hand användas som en samlande
benämning för att beskriva det område som på olika sätt och i vid bemärkelse
berörs av fjällproblematik.
Observera att vid beskrivning av delområden, inventeringsfakta o dyl
används de korrekta geografiska benämningarna för de olika fjällen, nämligen
Transtrandsfjällen (vari ingår Granfjället, Hundfjället, Hemfjället m fl) och
Näsfjället-Mellanfjället (som är utlöpare till Faxfjället).
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7.5 Lokalisering av permanentbostäder
Nedan redovisas kommunens ställningstagande till var och hur permanentbostäder får uppföras i det centrala fjällområdet, fjällområdets randzon och i
övriga kommundelar. Det är ur strikt juridisk synpunkt egentligen inte möjligt
att skilja på permanent- och fritidsbebyggelse. Uppdelningen är därför i viss
mån något trubbig.

Centrala fjällområdet och fjällområdets randzon
Kommunen anser att permanentbebyggelse för åretruntbruk främst bör tillkomma i orterna Sälen och Rörbäcksnäs, samt i anslutning till annan etablerad
permanentbebyggelse i dalgångarna (ex Sörsjön, Vörderås, Torgås, dvs inom
randzonen till centrala fjällområdet). Härigenom underlättas avsevärt kommunens planering för barn- och äldreomsorg, skolor etc.
Behov av att uppföra personalbostäder i nära anslutning till fjällanläggningarna finns dock för att tillgodose behovet av bostäder för fjällanläggningarnas
personal. Kommunen anser att denna form av boende främst bör inriktas på
lägenheter för ett fåtal personer.
Kommunen avser att aktivt arbeta för att en så stor andel som möjligt av de
anställda inom turistnäringen mantalsskrivs i kommunen. Det främsta styrmedlet är härvid ytterligare insatser på en redan inledd utveckling med säsongsförlängande åtgärder varigenom ytterligare helårssysselsättning tillskapas.

Övriga kommundelar
Kommunen anser att ny permanentbebyggelse ur samhällsekonomisk
synpunkt främst bör tillkomma inom eller i nära anslutning till orter/byar med
redan uppbyggd och mer komplett samhällsservice. Generellt kan vidare sägas
att av såväl miljömässiga motiv som med hänsyn till önskemål om hushållning
med markresurserna och av kommunalekonomiska skäl, bör permanentbebyggelse samlas till grupper av hus. Vid nylokalisering ska således eftersträvas lägen
som på ett naturligt sätt kompletterar befintliga husgrupper. Nylokalisering av
enstaka permanenthus inom tidigare ej ianspråktagna områden bör undvikas i
lägen där förutsättningar för framtida kompletteringar av bebyggelse saknas.
Detaljplanelagd och byggklar mark för permanentbostäder finns i Malungs
centralort, Sälens by samt i några större byar.
Detaljplaneinsatser för ny permanentbebyggelse utgör en rullande process
där kommunen avser att initiera planläggning vid uppkommande behov. Dessa
insatser kommer främst att göras i centralorten och i de större byarna.
Begränsade bebyggelsetillskott med okomplicerade planförhållanden kan
normalt prövas utan detaljplaneläggning.

Risätra
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Omvandling från fritidsboende till permanentboende
Övergång från fritidsbosättning till permanentbosättning kan medföra oönskade kommunala kostnadsåtaganden i de fall den aktuella fritidsbebyggelsen ej
ligger inom det etablerade upptagningsområdet för den kommunala servicen.

7.6 Lokalisering av turistanläggningar i
Sälenfjällen
Nedan redovisas kommunens ställningstagande till var och hur turistanläggningar får uppföras i Sälenfjällen.
Generellt kan uttalas att tillkomsten
av helt nya turistanläggningar eller
utveckling av befintliga anläggningar i
helt nya områden ska föregås av att
fördjupad översiktsplan upprättas med
därpå följande detaljplaneläggning.
Inom randzonen till centrala fjällområdet bör i princip restriktivitet råda
mot etablering av helt nya turistanläggningar. Utrymme bör emellertid finnas
för projekt med goda naturliga förutsättningar och välgenomtänkta affärsidéer och som innebär en välmotiverad
förstärkning av Sälenfjällens aktivitets- Toppstuga Kläppen
utbud.
I de fall sammankopplande liftar kan
övervägas med bl a hänsyn tagen till värdefulla naturområden, landskapsbild,
det rörliga friluftslivet etc ska prövningen alltid ske genom att ny fördjupad
översiktsplan upprättas och som vid behov åtföljs av detaljplaneläggning.
En utökning av befintliga anläggningsområden med nya liftar och nedfarter
förutsätts lösas i fördjupade översiktsplaner, alternativt genom detaljplaneläggning. Generellt bör dock utökningar av liftkapaciteten i första hand ske
genom kompletteringar och effektivitetshöjningar inom redan ianspråktagna
utförsåkningsområden där så är möjligt.
Anläggande av toppstugor med en till platsen anpassad byggnadsutformning
kan få ske. Ett absolut krav är emellertid att vatten- och avloppsfrågorna löses
på ett godtagbart sätt och att hänsyn tas till värdefulla naturområden, landskapsbild, det rörliga friluftslivet etc. Detaljplan erfordras och endast i helt okontroversiella fall kan bygglovprövning utan föregående planläggning övervägas.
Bevarandevärden kontra utbyggnadsintressen
Kommunen anser att det är viktigt att eftersträva en balans mellan utvecklingen av turistnäringen kontra bevarandevärden såsom natur- och kulturintressen liksom att ex. utbyggnad av VA-system sker i sådan takt att negativa miljöeffekter inte uppstår, vilket blir allt viktigare ju längre utbyggnaden av Sälenfjällen fortskrider. Kommunen bedömer dock inte att ett tillräckligt underlag
finns redan nu för att göra en mer utförlig redovisning och analys av den eftersträvade balansen i översiktsplanen. Kommunen anser däremot att det framgent
är viktigt att, som en särskild arbetsuppgift, t ex i projektform genomföra en
mer noggrann analys.
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7.7 Lokalisering av fritidsbostäder
Nedan redovisas kommunens ställningstagande till var och hur fritidsbostäder får uppföras i det centrala fjällområdet, fjällområdets randzon och i
övriga kommunen. Det är ur strikt juridisk synpunkt egentligen inte möjligt att
skilja på permanent- och fritidsbebyggelse. Uppdelningen är därför i viss mån
något trubbig.
Med fritidsbostäder avses här alla förekommande boende- och upplåtelseformer, dvs såväl enskilda fritidshus som stugbyar och hotell. Den närmare
lokaliseringsprövningen av nytillkommande fritidsbäddar görs i fördjupade
översiktsplaner, detaljplaner och vid bygglovprövning.

Centrala fjällområdet
Kommunen anser att den fortsatta utvecklingen i detta
område i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på
principen förtätningar och kompletteringar inom och i
omedelbar anslutning till redan ianspråktagna områden. En
restriktiv inställning råder mot bebyggelse som ianspråktar
helt nya markområden som inte är redovisade i denna
översiktsplan.
Fritidsbebyggelse som uppförs nära turistanläggningarnas
centra bör företrädesvis erhålla en högre exploateringsgrad,
och vara disponibelt för korttidsuthyrning där så är möjligt.
Fjällvillor i Tandådalen
Grundläggande krav i övrigt för tillkomsten av ny fritidsbebyggelse är att räddningstjänstens krav uppfylls, att tillgänglig kapacitet finns
hos avloppsledningsnät och reningsverk samt att tillfredsställande vattenförsörjning kan ordnas.
Utbyggnad inom helt nya områden ska föregås av en noggrann prövning där
olika motstående intressen ska ställas mot exploateringsintresset.

Fjällområdets randzon
Detta område är kraftigt influerat av närheten till stora turistanläggningar. En
kontrollerad utveckling av nytt fritidsboende erfordras. I Västerdalälvens,
Görälvens och Fuluälvens dalgångar finns även starka skäl till återhållsamhet
med att använda de begränsade markresurserna för omfattande ny fritidsbebyggelse.
I fjällområdets randzon föreslås en återhållsam inställning till nya fritidshus
på egna avstyckade tomter. I princip bör endast kompletteringar till befintlig
fritidsbebyggelse tillåtas där planförhållandena bedöms lämpliga. I dalgångarna
bör stor restriktivitet råda mot ny fritidsbebyggelse mellan väg och älv.
Även någon eller några helt nya boendeanläggningar av måttlig storlek (1050 lgh) kan övervägas där detta särskilt kan gynna sysselsättning, serviceunderlag för butiker eller det lokala näringslivet. Ställningstagande till storlek
och typ av exploatering (stugby eller tomtområde) görs i samband med beslut i
kommunen om detaljplanearbete får påbörjas.
Utanför detaljplanelagt område på redan ianspråktagna fritidstomter, liksom
i omedelbar anslutning till helårsbostadshus, är komplettering med enstaka gäststugor möjlig där planförhållandena är lämpliga. Sådan komplettering innebär
inte att ny mark tas i anspråk, och kan även vara gynnsam för de helårsboendes
försörjning.
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Övriga kommundelar
Utanför de direkt fjällinfluerade områdena behövs i flera fall en mindre stark
kontroll av hur ny fritidsbebyggelse ska lokaliseras. Som grundprincip gäller
dock motsvarande inställning som beträffande helårsbebyggelse.
Ny fritidsbebyggelse bör där så är möjligt samlas till grupper av hus. Nylokalisering av enstaka fritidshus inom tidigare ej ianspråktagna områden bör
undvikas, särskilt om uttalade konflikter med andra intressen finns.
Kommunen ser i dessa delar av kommunen mer generöst på lokalisering av
ensamt liggande små enkla fritidshus av typen jakt-, fiske- och skogskojor, med
en storlek av max 15 m2, förutsatt att lokaliseringen inte är nära ett attraktivt
vatten eller inom område med starka bevarande- eller rekreationsintressen, eller
är direkt olämplig ur skogsbrukssynpunkt. En sådan liten och enkel byggnad
som går att använda som tillfällig bostad är bygglovpliktig, och ska normalt inte
grunda rätt att avstycka en särskild tomt och utgör därmed ingen etablering som
långsiktigt påverkar annan markanvändning.
En särskilt noggrann bedömning av nytillkommande fritidsbebyggelse bör
göras vid lokalisering på eller i direkt anslutning till jordbruksmark, inom
område med dokumenterat bevarandeintresse för naturvård, friluftsliv eller
kulturminnesvård, inom eller i nära anslutning till område med permanentbebyggelse i de fall marken i första hand behöver reserveras för nya permanentbostäder eller i de fall marken behöver hållas fri från bebyggelse för att tillgodose kravet på närrekreationsytor. Stort avseende ska vidare fästas vid att de
sanitära förhållandena kan lösas på ett godtagbart sätt, särskilt ska beaktas
föroreningsrisker vid sjöar och vattendrag.
Inom sjönära områden med friluftsintresse och med befintlig fritidsbebyggelse kan det vara möjligt att komplettera befintliga husgrupper med nya hus.
Även helt nya grupper av fritidsbebyggelse kan i vissa fall övervägas om det
allmänna intresset av att hålla ett område obebyggt som friluftsområde inte
väger tyngre än bebyggelseintresset. Spridd enstaka ny bebyggelse bör undvikas
i denna typ av områden.
Kommunen ser positivt på privata initiativ att skapa grupper av hus
(10-15 hus) i sjönära lägen där konflikterna inte är för stora med hänsyn
till strandskydd och andra intressen. Detaljplaneläggning erfordras. I
okontroversiella fall kan det även vara möjligt att pröva anläggande av mindre
grupper av hus (2-3 hus) utan detaljplan.

Omvandling från permanentboende till fritidsboende
Övergång från permanentbosättning till fritidsbosättning får generellt anses
mindre lämplig i de mest centrala delarna av kommunens byar och samhällen
och då särskilt orter med utbyggd kommunal service där ett renodlat helårsboende är att föredra.
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7.8 Lokalisering av industriell verksamhet
Nedan redovisas kommunens ställningstagande till principer för var och hur
industriella verksamheter får uppföras.

Centrala fjällområdet
Fjällexploateringarna framkallar ett visst behov av ytor för industriella verksamheter, upplag m m med anknytning till turistnäringen. En del av dessa
verksamheter måste på grund av funktionskrav få förläggas i direkt anslutning
till fjällanläggningarna.
Verksamheter som inte har dessa särskilda funktionskrav ska lokaliseras
utanför fjällanläggningarna i anslutning till den permanenta bebyggelsen eller i
anslutning till övergripande vägnät. Generellt gäller att miljöaspekter och
omgivningspåverkan särskilt skall beaktas.
Ett exempel på ett område som ligger utanför anläggningarna och i anslutning till övergripande vägnät är område norr om Fjällvägen mellan Storfallbäcken väster om Sälens by och upp mot Östfjällsvägen. Här finns goda möjligheter att skapa mark för upplagsytor eller industrihotell. Området är strategiskt
beläget och behovet av sådana ytor är stort, men få lämpliga platser finns inom
fjällområdet. Bergtäkten i området kan på sikt, efter avslutad täktverksamhet,
även iordningställas och användas som mark för verksamheter. Den gamla
Fjällvägen kan användas för angöring till framtida verksamheter. Området bör
dock även knytas till Nya Fjällvägen i områdets sydöstra del, i höjd med
Expressvägen som löper mot Lindvallen. VA-försörjningen måste säkerställas.

Fjällområdets randzon
Tillgången på lämplig mark utgör ett problem i främst Sälenområdet där en
stor efterfrågan föreligger. Västerdalälvens trånga dalgång med flera konkurrerande markanvändningsintressen försvårar möjligheterna att finna välbelägen
industrimark. Utöver de begränsade ytor som kan komma fram underhand på
grund av privata initiativ, finns ett behov av att få fram ytterligare planlagd
mark för verksamheter, upplag etc i den norra kommundelen. Längs sträckan
mellan Fiskarheden och Osanden finns endast ett fåtal inventerade ytor som fn
bedöms som möjliga för verksamheter och/eller upplag; två områden i Fiskarheden, ett område vid Södra Brändan, några mycket begränsade områden i Sälens
by och ett område i Osanden. Dessa är dock inte detaljplanelagda för verksamhetsändamål. Det större område norr om Fjällvägen mellan Storfallbäcken
väster om Sälens by och upp mot Östfjällsvägen vid Lindvallen, som nämnts
ovan, borde kunna hjälpa till att minska trycket på upplags- och industriytor i
dalgången. I denna översiktsplan redovisas även ett möjligt mindre område för
upplags- och industriytor väster om reningsverket i Sälens by.

Övriga kommundelar
Industrimarkreserven i Malungs centralort är god (2008). I Bu-Limedsforsen
finns detaljplanelagd mark för småindustriändamål. En antagen områdesplan
redovisar vidare ytor lämpade för industrietableringar i Ärnäs.

Bu industriområde
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7.9

Lokalisering av handel och service

Nedan redovisas kommunens ställningstagande till var och hur handel och
service får uppföras i det centrala fjällområdet, fjällområdets randzon och i
övriga kommunen.

Centrala fjällområdet och Fjällområdets randzon
Sälens by utgör basorten för turismen i Sälenfjällen. Kommunens ambition
är att förstärka denna roll och göra byn attraktiv för serviceetableringar genom
att medverka till en medveten satsning på turismen i byn. Vidare understödjer
kommunen servicesatsningar i Rörbäcksnäs, Sörsjön och andra etablerade
servicecentra i dalgången Sälen-Lima.
Tidigare har en restriktiv inställning iakttagits
till större livsmedelsbutiker och även andra större
butikslokaler för enskilda företag på fjället. Inställningen har varit att utbudet bör begränsas till
dagligvarubutiker av måttlig storlek, kiosker,
servicebutiker för skid- och friluftsutrustning,
souvenirbutiker m m som tillgodoser det dagliga
servicebehovet. Då det gäller servicefunktioner
som vänder sig direkt till turisterna så som restauranger, rekreations- och nöjeslokaler, konferenslokaler, stugbokning etc har ingen motsättning
funnits i att dessa ska kunna få utvecklas inom
turistanläggningarna. Med den mycket omfattande
Sälens centrumhus
utbyggnaden av fritidsboende som skett på fjället
följer ett så stort behov av kommersiell service att
kommunen finner anledning att i viss utsträckning frångå tidigare restriktiva
hållning. Ett skäl till omvärderingen är även att Sälens by under den senaste 15årsperioden utvecklats i så positiv riktning att behovet av att särskilt värna om
byns konkurrenskraft inte längre är fullt lika stort.
Således bör dagligvaruhandel och annan specialvaruhandel, restauranger etc
få utvecklas så att den motsvarar behoven i respektive delområde. Viktigt är
emellertid att den kommersiella servicen främst bör tillåtas utvecklas som
förstärkning av redan etablerade centrumbildningar, inom eller i direkt anslutning till redan etablerade centra. Med etablerade centra menas härvid Lindvallen, Sälfjällstorget, Högfjällshotellet-Högfjällscenter, Tandådalen, Hundfjället (och området längs Stjärnvägen mellan dessa båda anläggningar), Stöten,
Näsfjället och Kläppen.
Önskemål finns dock om att få utveckla handelsetableringar i två idag
halvexterna lägen norr om Lindvallen, som gränsar till redan etablerade centra.
Det ena området ligger nordväst om rondellen på Fjällvägen (fastigheten Västra
Sälen 7:186) och det andra området ligger söder om Fjällvägen och öster om
bensinstationen. Områdena ligger trafikmässigt bra till med angöringsmöjligheter via rondellen på Fjällvägen respektive via rondellen i korsningen med
gamla Fjällvägen. Området söder om Fjällvägen kan även på sikt bindas ihop
med Lindvallens framtida utbyggnadsområde Lindvallen Östra (A8). Det ligger
idag halvexternt men kommer efter Lindvallens utbyggnad inom Lindvallen
Östra att bli mer integrerat med anläggningen. Båda områdena bedöms kunna få
prövas för etablering av handel.
Mindre servicebyggnader för nyckelutlämning/ reception eller motsvarande
för interna behov kan få tillåtas inom befintliga stugområden utanför anläggningarnas centra. Vidare kan anläggande av skoterterminaler o dyl som inte
lämpligen lokaliseras bland övrig bebyggelse få tillåtas utanför anläggningarnas
centra. Det bör dessutom vara en strävan att dessa läggs i utkanten av fjällområ-
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det, utanför anläggningarna och i anslutning till väg. Dessa typer av anläggningar prövas dock restriktivt från fall till fall.

Malungs tätort och övriga kommundelar
Det är av vikt att välbelägna byggrätter för service, handel och verksamheter
kan tillskapas i Malung liksom förbättringar och justeringar av trafiknätet.
Kommunen bedömer det vidare som möjligt att få pröva handelsetableringar
av olika slag även i halvexterna lägen inom Malungs tätort. Etableringarna bör
dock lokaliseras så att de har goda förutsättningar att på ett bra sätt hänga
samman med Malungs centrum. Vidare understödjer kommunen servicesatsningar i Öje, Malungsfors, Yttermalung och Tyngsjö.

7.10 Bebyggelselokalisering och utformning
Särskilda byggnadstekniska restriktioner för bebyggelselokalisering och utformning
I detta avsnitt redovisas några särskilt viktiga byggnadstekniska restriktioner
att ta hänsyn till vid lokalisering och utformning av ny bebyggelse.
Räddningstjänst
Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom rekommenderat avstånd
från den befintliga räddningstjänsten med hänsyn till insatstider. Lägen som
hamnar utanför rekommenderad insatstid med hänsyn till bebyggelsens art
medför särskilda krav på placering och brandteknisk utformning av nya byggnader.
I de fall räddningstjänsten inte förväntas kunna ingripa inom normal insatstid
(10-30 minuter) kan särskilda krav på brandskyddsåtgärder ställas. Byggnaden
ska kunna utrymmas på avsett sätt så att människor inte kommer till skada och
branden ska inte kunna spridas till närliggande byggnader.
För att säkerställa att en bra lösning erhålls för brandvattenförsörjning vid
detaljplaneläggning, bygglovshantering etc har kommunens räddningsnämnd
fastställt riktlinjer för brandvattenförsörjning. Riktlinjer redovisas bl a vad
gäller brandvattenförbrukning, reservoarvolymer, vattentryck och tillgång till
brandposter utifrån olika bostads- och verksamhetstyper. I planer och utredningar ska redovisas om och hur riktlinjerna uppfylls eller om det finns ett
godkännande från räddningsnämnden att göra avsteg från dessa.
När det gäller riktlinjer för tillgång på brandposter sägs ex. följande. För
större objekt så som hotell, industrier, vårdanläggningar, skolor, handelsområden etc gäller att avståndet högst får uppgå till 150 meter till sk ”prioriterad brandpost”. Inom fjällområdet tillämpas beträffande alla objekt där uthyrning bedrivs som föranleder krav på hotelltillstånd, med undantag för fritidshus
med högst två lägenheter, principen att sk prioriterad brandpost ska finnas inom
150 meter. Vilka brandposter som är prioriterade tas fram i samråd mellan
vattenleverantören och räddningstjänsten. Tekniska kontoret har ansvar för
tillsynen över det kommunala brandpostsystemet.
I detaljplaner bör det framgå vilken typ av verksamhet som får förekomma.
Detta är av betydelse eftersom byggnader för korttidsuthyrning och byggnader
som enbart används för permanent- och fritidsbostad behandlas olika i byggprocessen.
I Sälenfjällen förekommer att fritidshus görs till föremål för korttidsuthyrning. Om sådan uthyrning överstiger viss omfattning (minst 5 rum eller minst
9 bäddar i byggnad-/er på samma fastighet som hyrs ut över 4-5 veckor under
året) finns krav på hotelltillstånd från polismyndigheten och att tekniska krav
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som kan ställas av räddningstjänsten för sådan verksamhet är tillgodosedda. Det
är fastighetsägarens skyldighet att tillgodose detta. Byggnadstekniska krav
behandlas lämpligen i ett bygganmälanförfarande.
Tillgänglighet
När det gäller byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga innehåller Boverkets byggregler
(BBR) föreskrifter och allmänna råd relaterade till:
 2 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
(BVL)
 12 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVF)
Enligt 12 § ska byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller
lokaler till vilka allmänheten har tillträde, vara projekterade och utförda på ett
sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan användas av
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det är befogat med
hänsyn till terrängen behöver dock inte kravet på tillgänglighet till byggnaden
uppfyllas när det gäller en- och tvåbostadshus.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om; 1. arbetslokaler, om
det är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet för vilken lokalerna är
avsedda, och 2. fritidshus med högst två bostäder. I den utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på tillgänglighet ska byggnader vara försedda med
hiss eller annan lyftanordning. Kravet att bostäder ska vara tillgängliga genom
hiss eller annan lyftanordning gäller inte byggnader som har färre än tre våningsplan. Om sådana byggnader innehåller bostäder som inte nås från marken,
ska de dock vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att hiss eller annan
lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vind där det finns en bostad eller
huvuddelen av en bostad räknas som våningsplan.
Boverket har också tagit fram föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i befintliga lokaler dit allmänheten
har tillträde och på befintliga allmänna platser (BFS 2003:19 HIN). Föreskrifterna trädde i kraft 1 december 2003 och innebär att det numera ställs krav på att
enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i
befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på
befintliga allmänna platser. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara mindre
nivåskillnader, kontrast- och varningsmarkeringar, skyltning, belysning, balansstöd, brister i markbehandling, biluppställningsplater för handikappfordon etc.
Utgångspunkten är att alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt.
Regeringen skriver dock i propositionen 2000/01:48 att "aktörerna bör få en
rimlig tid på sig för att vidta erforderliga åtgärder och att åtgärderna bör ha
genomförts senast vid utgången av 2010".
Beträffande hotell och korttidsuthyrning som kräver hotelltillstånd i Sälenfjällen ska enl. den praxis som byggnadsnämnden inom kommunen tillämpar
minst 10 % göras tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga samt även för personer med allergier. Detta gäller när bostaden ingår i
en hotellbyggnad eller i gruppbyggda fritidsbostäder och som i huvudsak
kommer att användas för uthyrningsverksamhet. Kraven ska uppfyllas för att
tillförsäkra personer med olika funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet,
en förutsättning för detta är att miljön är tillgänglig.
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Geotekniska förhållanden
I samband med detaljplaneläggning ska en bedömning av de geotekniska
förhållandena göras. Detaljeringsgraden förutsätts anpassas till omständligheterna. En mer detaljerad utredning kan komma att erfordras vid mer osäkra
geotekniska förhållanden som underlag för ställningstaganden i planen.
I samband med bygglovprövning inom områden med redan fastlagda detaljplaner eller inom områden som saknar detaljplan kan krav behöva ställas på
byggherren att en noggrann grundundersökning tas fram för att kunna bestämma
lämpligt grundläggningssätt.
Översvämningsrisker
Höga vattenstånd som kan förorsaka översvämningar med skaderisker för
bebyggelse, vägar, jordbruksmark m m som följd förekommer främst i Görälven-Fuluälven-Västerdalälvens vattensystem. Höga vattenstånd har inträffat
bl a åren 1916, 1959, 1966.
I samband med planläggning och bygglovprövning ska översvämningsriskerna beaktas. Bygglov kan normalt inte medges för byggnader eller anläggningar under högsta högvattenytan. Vid denna bedömning ska 1916 och 1959
års nivåer, eller den vid eventuellt annat tillfälle mest ogynnsamma högsta
uppmätta vattennivån användas som riktmärke. I de områden där tillförlitliga
kunskaper om högvattennivåer saknas kommer en restriktiv inställning till ny
bebyggelse att iakttas där risk för översvämning föreligger. Undantag kan göras
endast för byggnader av ringa ekonomiskt värde, eller anläggningar av sådant
slag att de kan tåla tidvis översvämning.
Markradon
I samband med upprättande av detaljplaner för permanent bostadsbebyggelse
eller för bebyggelse där människor kommer att vistas stadigvarande bör en
översiktlig radonundersökning utföras, om det inte är onödigt med hänsyn till
tidigare erfarenheter inom området. Motsvarande princip bör gälla även för
större fritidsbebyggelseprojekt.
Vid bygglovprövning bör en särskild radonmätning utföras som stöd för val
av byggnadstekniska åtgärder om misstanke om förhöjd radonhalt föreligger. Se
även kap 6.4 Radon m.m.
Klimat, energifrågor
Vid nylokalisering av bebyggelse bör klimatfrågorna beaktas vid byggnaders
detaljplacering och utformning. Faktorer som kan bidra till ett minskat energibehov är lämplig placering med hänsyn till solinfall, vindförhållanden, vegetationsskärmar m m.
I Boverkets byggregler (BBR) finns föreskrifter om hur byggnader ska vara
utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt
kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning samt effektiv elanvändning.
Byggnadsnämnden har tagit ett principbeslut om att även fritidshus på fjället
som har samma standard som byggnader för helårsboende ska omfattas av
energibestämmelserna i BBR. Se även Kap. 4.13, avsnittet Energi.
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Särskilda gestaltningsprinciper för bebyggelselokalisering
och utformning
I detta avsnitt redovisas några särskilt viktiga gestaltningsprinciper att ta
hänsyn till vid uppförande av ny bebyggelse eller vid renovering och ombyggnad av befintlig bebyggelse på landsbygden och i byar, på fjället och inom
fäbodmiljöer.
Landsbygd och byar
Skriften Bygga på landsbygden och i byar har utarbetats av de åtta nordligaste kommunerna i länet. Den visar hur bebyggelse bör utformas på landsbygden och i äldre bymiljöer. Nedan redovisas en kort sammanfattning av
skriftens innehåll.
Välja lämplig byggplats
- Eftersträva en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse
- Eftersträva en inpassning i landskapet nära träddungar, skogsbryn etc
- Följ byns mönster. I allmänhet är det lättare att acceptera ett nytt hus
inne i en sammanhållen byklunga än utanför
- Hänsyn till andra intressen, exempelvis värdefull kulturmiljö, jordbruket.
Hur tomten bör ordnas
- Tomtplatsen bör avgränsas naturligt längs en gärdesgård, ett skogsbryn
eller en väg etc. Tomten bör helst ha en storlek på 1500 m2. I områden
med starka rekreationsintressen, tex nära sjöar bör fritidstomter inte
göras större än ca 1500 m2.
- Eftersträva gårdsbildning
- Placera husen efter vad som är karaktäristiskt för byn
- Anpassa huset till terrängen
- Spara så många som möjligt av de träd som redan finns

Gårdsbildning

Våningsantal

Byggnaders utformning
- Ett enplanshus med förhöjt väggliv eller tvåvåningshus är att föredra
- Sadeltak med en taklutning kring ca 30° är normalt att föredra
- Fasad av trä eller puts
- Yttertak av lertegel eller tegelfärgade betongpannor. I mindre känsliga
miljöer kan plåt accepteras och pannplåt eller falsad plåt är då att föredra. Plåt som imiterar taktegel bör undvikas i äldre miljöer
- Fasadkulör i form av Falu rödfärg, linoljefärg som brutits mot ockra eller
ljusgrått
- Använd få färger och material
- Fönster bör placeras symmetriskt på väggytan. Rutorna ges helst ett
kvadratiskt eller stående format
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Fönsterutformning

Färger och material

Renovering och ombyggnad
- Bevara husets egenart vad gäller materialval, färgsättning och detaljutformning
- Ta vara på befintligt tegeltak, tak med falsad plåt, gamla fönster etc och
undersök först om det går att byta ut skadade eller förstörda delar.
Fjället
Detaljerade utformningsprinciper bedöms inte behöva läggas fast för hela det
samlade begreppet Sälenfjällen. En attraktiv utformning av området Sälenfjällen
som helhet måste inte självklart åstadkommas via enhetliga utformningsprinciper som kan leda mot likriktning. Mer utvecklade resonemang om utformning skulle i stället med fördel kunna föras i fördjupade översiktsplaner och i
samband med detaljplaneläggning. De ställningstaganden beträffande gestaltning som görs i denna översiktsplan begränsas därför till några få elementära
principer som redovisas nedan.
Hur marken bör ordnas
- Planerad bebyggelse och vägar bör så långt möjligt lokaliseras till fastmarksområden samt anpassas till terrängen för att minimera ingreppen.
- Befintlig vegetation bör sparas i största möjliga utsträckning. Det är
särskilt viktigt att ”gammelskogen” och äldre solitärträd bevaras.
- Under byggtiden bör åtgärder vidtas så att påverkan på
vegetationsskiktet begränsas.
- Vägbankar bör utformas och planeras så att de i möjligaste mån ansluter
till det omgivande landskapet.
- Dragning av VA-ledningar genom naturområden bör minimeras.
Byggnaders utformning
- Fasad av trä
- Jordnära fasadkulör är normalt att föredra.
- Yttertak som är mörka och matta.
- Sadeltak med en taklutning kring ca 20-30° är normalt att föredra.
Taklutning över 30° bör generellt undvikas men kan undantagsvis
övervägas för speciella byggnader, eller avgränsade projekt.
Motiven för rekommendationer om taklutning är i huvudsak följande.
Resonemang om hur rekommendationen bör tillämpas får föras i varje enskild
planeringssituation:
- I princip all traditionell bebyggelse i Västerdalarna har taklutningar som
ej avsevärt överstiger ca 30°.
- När fjällområdet bebyggts i modern tid har den maximala taklutningen
30° hållits med mycket få undantag, som beträffande vissa solitära byggnader (ex fjällkyrkor) eller avgränsade projekt med speciella förutsätt-
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ningar (ex Vintergatan i Lindvallen). Taklutningen bedöms som väl anpassad till fjällkonturer, landskapsbild och byggnadstradition i området.
- Enligt kommunens uppfattning bör inom fjällområdet, ett områdes gestaltningsmässiga särdrag i första hand åstadkommas med andra medel
än med branta taklutningar. Principen är viktigare i ett område med
öppen landskapsbild än i ett mer slutet sammanhang.
Utemiljön vid fjällanläggningar
Då det gäller utemiljön vid fjällanläggningar med avseende på andra aspekter än byggnadsutformning, t ex vegetation, skyltning, belysning har ett arbete
med sådan inriktning startats upp av Sälens Turismintressenter under 2008,
inom ramen för projektet ”Sälen i Världsklass”. Arbetet kommer att bedrivas i
samråd med kommunens stadsarkitektkontor, Vägverket m fl.
Fäbodmiljöer
Placering av bebyggelse
- Återhållsamhet med nya byggnader, som dock kan
komma ifråga om bebyggelsen utgör komplettering till
den befintliga äldre bebyggelsen och på platser som
smälter in i fäbodmiljön. Tillkommande bebyggelse bör
i första hand placeras på äldre tomtplatser. Sambandet
mellan fäbodbebyggelsen och den omgivande öppna
vallen är viktig. De öppna ytorna (fäbodvallen/täkten)
bör hållas fri från bebyggelse.
- Befintliga äldre hägnadssystem bör bevaras och vårdas,
liksom fägator
- Byggnaderna bör placeras så att de underordnas naturförhållandena på platsen. Schaktning och fyllning bör
undvikas.
Fägata i Hålia fäbod
Utformning av bebyggelse
- Befintlig bebyggelse ska vårdas och underhållas så långt som möjligt
med traditionella färger, material och byggnadsmetoder
- Ny- och ombyggnader ska anpassas till det traditionella bygnadsskicket
med avseende på storlek, proportioner, tak- och fasadutformning,
material och färgsättning samt tomtplatsens disposition
- Nya byggnader ska normalt uppföras som mindre stugor i en våning.
- Slogbodar (timrade
skärmskydd) är olämpliga inom
fäbodar
- Om kulturhistoriskt värdefulla
objekt berörs ska samråd ske
med länsantikvarien
- Ledningar för el och tele bör
förläggas i mark. Tekniska
installationer såsom antenner,
solceller, vindkraftverk m m
bör undvikas

Femtbergets fäbod
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7.11 Stora opåverkade områden
Enligt 3 kap 2§ miljöbalken ska stora mark- och vattenområden som inte alls
eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär.
I Länsstyrelsen Rapport Dalarnas miljömål 2007-2010-remissversion
redovisas förslag till en regional anpassning av miljökvalitetsmålen. För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö:s första delmål redovisas i rapporten ett
regionalt miljömål för Stora opåverkade områden. ”Senast år 2010 ska fysisk
planering och samhällsbyggande i Dalarna grundas på program och strategier
för hur stora naturområden, som endast obetydligt är påverkade av olika ingrepp
i miljön, så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
påverka områdenas karaktär”.
I kommunen finns flera större sammanhängande områden som kan anses
vara obetydligt påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Dessa områden redovisas på karta på nästa sida. Områden/orter påverkade av
bebyggelse utöver enstaka spridd bebyggelse, vägar, stora kraftledningar etc
liksom fjällområden som kan anses vara influerade av fjällturismen bedöms inte
som opåverkade.
Bestämmelserna i 3 kap 2§ miljöbalken syftar bl a till att hushålla med mark
för att på lång sikt ha handlingberedskap att tillgodose behoven för nya samhällsintressen. Enligt kommunens bedömning innebär bestämmelserna inget
hinder för t ex etablering av vindkraft som har krav på specifika förutsättningar
som höjdlägen och goda vindförhållanden, måttligt stora täktföretag, utveckling
av befintliga mindre byar samt uppförande av smärre nya bebyggelsegrupper
eller verksamheter.

Vid vandringsleden Heden-Gräsbrickan
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Kap. 8 Översiktsplanens delområden

ÖVERSIKTSPLANENS
DELOMRÅDEN

8.1 Sammanställning av utbyggnadsmöjligheter i Sälenfjällen
Enligt översiktsplanen uppskattas sammanlagt maximalt ca 25 000 bäddar
(Planförslag - hög) komma att byggas ut i Sälenfjällen under planperioden
(t.o.m. 2020-2025) jämfört med nuläget (2007) och maximalt ca 14 000 bäddar
utöver nollalternativet. Nollalternativet utgörs, utöver pågående mark- och
vattenanvändning, av vad som kan komma att ske med stöd av gällande planer
och tillstånd samt den bebyggelseutveckling som bedöms kunna ske utan stöd
av ny översiktsplan eller nya detaljplaner. Vid en något lägre utbyggnadstakt
(Planförslag - låg) uppskattas sammanlagt ca 15 000 bäddar komma att byggas
ut i Sälenfjällen under planperioden (t.o.m. 2020-2025) jämfört med nuläget
(2007) och maximalt ca 2 500 bäddar utöver nollalternativet. Dessa bäddar
ligger huvudsakligen inom i översiktsplanen redovisade A- och B-områden.
Utbyggnaden av bäddar inom olika delområden beskrivs mer i detalj under
översiktsplanens kapitel 8.3 och konsekvenserna av en utbyggnad enligt Planförslag - hög redovisas mer utförligt i översiktsplanens Del 2 – Miljökonsekvenser och andra konsekvenser.
Nedan redovisas en sammanställning av antalet bäddar som kan komma att
byggas ut i Sälenfjällen under planperioden inom olika delområden enligt
Planförslag - hög respektive Planförslag - låg.
ANTAL BÄDDAR I SÄLENFJÄLLEN
NULÄGE

Område
Stöten (A18)
Faxfjället (A19)

Befintliga
bäddar

0-ALTERNATIV

Outbyggda
bäddar i
gällande DP

Utbyggt 0alternativ

PLANFÖRSLAG - hög
Bedömd
utbyggnad
exklusive
gällande DP

Totalt antal
bäddar i
planperiodens
slut

5300

3300

8600

1400

10000

0

0

0

0-2000

0-2000

Näsfjället – Sörsjön (A20, B19)
Tandådalen – Hundfjället(A16,
A17, del av A15)

900

2450

3350

0

2000

20000

2400

22400

5000

26500

Rörbäcksnäs (B21)

1100

300

1400

0

1300

Högfjället (A14, del av A13)

7100

600

7700

1500

8500

Sälsätern (A10, A11, del av A13)

13100

2700

15800

4500

18000

Östfjället (E57)

100

0

100

Hemfjällstangen (E56)

1600

100

1700

0

1700

(Lindvallen) Hemfjället (A12)
Sälens by m m (A7 m m.)
Kläppen, Lima m m (A4, A5, A6
m fl)

0
2300

0
50

0
2350

0-1000
200

0-1000
2500

6000

600

6600

3400

10000

57500

12500

70000

186

100

PLANFÖRSLAG - låg
Bedömd
utbyggnad
exklusive
gällande DP

Totalt antal
bäddar i
planperiodens
slut

Någon fördelning på olika
områden har ej skett eftersom
det bedöms omöjligt att förutse
var utbyggnaderna sker under
en ev. lågkonjunktur

80500-83500
Total ökning ca + 25000
bäddar
Ökning utöver 0-alternativ +
14000 bäddar

72000
Total ökning ca + 15000
bäddar
Ökning utöver 0-alternativ +
2500 bäddar

Planeringstal 2020-2025 =
82000 bäddar

Planeringstal 2020-2025 =
72000 bäddar
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8.2 Indelningsgrund
En betydande del av kommunens yta har givits särskilda rekommendationer
beträffande bebyggelseutveckling och övrig mark- och vattenanvändning. I
princip har all mark med mer omfattande permanent bebyggelse, mark som
nyttjas för fritidsexploateringar och även mark som omfattas av någon form av
dokumenterat bevarandeintresse eller nytt exploateringsintresse fått särskilda
rekommendationer. Följande grova indelning av rekommendationsområdena har
gjorts. Indelningen ger en antydan om graden av förändringar i framtiden.

A

Områden med starka bebyggelseintressen

Här ingår Malungs centralort, anläggningar och fritidsbebyggelse i centrala
fjällområdet samt områden med tätbebyggelse inom randzon kring fjällområdet.

B

Bebyggelseinfluerade områden

Områden med bebyggelseintressen t ex byarna i älvdalgången, där bebyggelsetrycket är mindre än i ”A-områdena”, och där viss utveckling av bebyggelse
kan ske utan starka motstående intressen. Här ingår även markreservområden
för bebyggelseutveckling på längre sikt.

C
Områden där större förändringar, dock ej bebyggelse,
kan komma till stånd
Här avses områden där det på grund av speciella naturbundna förutsättningar
(eller av annan orsak) kan komma till stånd en större förändring, t ex vindkraft,
vägar, järnväg, täkter m.m.

D

Randområden

Områdena omfattar älvdalgångarna och fjället som inte är bebyggda i någon
större omfattning. Områdena omfattar bl a de områden för turism och friluftsliv
som utpekas enligt 4 kap 2§ miljöbalken.

E
Områden där skydds- och bevarandeintressen
prioriteras
I dessa områden finns utpekade bevarandeintressen vad gäller natur, kultur
och/eller friluftsliv. I dessa områden utgör bevarandeaspekterna en väsentlig
utgångspunkt vid utformningen av rekommendationerna.

F

Övriga områden

Områdena utgör resterande del av kommunen som inte ingår i områden A-E.
De består av skogsmark som huvudsakligen utnyttjas för virkesproduktion men
det ingår ett stort antal, ofta mindre, områden med höga naturvärden t ex biotopskydd, nyckelbiotoper m m.
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A

Områden med starka bebyggelseintressen
A1
A2
A3
A4
A 4a
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20

B

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Malungs centralort
Södra Mon
Skerbackarna
Gusjöbyn – Kläppen
Gusjön – Höknäs
Kläppen expansionsområde
Fiskarheden
Sälens by
Lindvallen östra
Område mellan Sälens by och Östfjällsvägen
Lindvallen södra
Lindvallen västra – Sälfjällstorget
Hemfjället norra
Köarskär – Gubbmyren – Digernäsområdet
Östra Kalven – Högfjället – Storfjället
Myrflodammen – Gusjösätern – Färdkällan – Gruven
Tandådalen – Hundfjället – Pulsen
Salbäcksheden, Orrliden, Kvillan m m
Granfjällsstöten
Faxfjället
Näsfjället

193
194
194
195
196
197
198
200
206
207
209
210
211
211
213
216
218
219
223
225
226

Bebyggelseinfluerade områden
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21
B 22

Tyngsjö
Sillerö
Yttermalung
Utsjö – Tällbyn – Grimsåker m m
Öjesjön
Västra Öje
Område kring Lybergsvägen och Håarnavägen
Romarhedens by – Mobyarna – Vallerås – Gärdås m m
Malungsfors
Tandö – Ofors – Lillmon – Limedsforsen m m
Västra Ärnäs
Åkra – Biskopsbyn m m
Skålmo – Torgås – Sörnäs m m
Bolheden
(vakant)
Transtrand – Norra Brändan m m
Dalgången Osanden-Resjövallen
Gudmundsätra (Skärbäcksstranden)
Sörsjöns by
Storagen – Idloken
Rörbäcksnäs
Närsjön – Transtrandsfjällen väst
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229
230
230
231
231
232
233
234
235
235
236
237
238
239
239
240
241
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C
Områden där större förändringar, dock ej bebyggelse,
kan komma till stånd
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

D

Skalet
Fageråsen
Digerberget
Lyberget
Gerfastokölen
Järnvägs- och vägreservat Bjuråker – Lugnet
Järnvägsreservat Malungsfors – Lindvallen
Ombyggnad av väg 311 vid Horrmundvalla
Mobergskölen

244
244
244
244
245
245
246
246
247

Randområden
D1
D2
D3
D4

Södra Randområdet
Västra Randområdet
Östra och Norra Randområdet
Nordöstra Randområdet

248
249
250
251

E
Områden där skydds- och bevarandeintressen
prioriteras
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 10b
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
E 16
E 17
E 18
E 19
E 20
E 21
E 22
E 23
E 24
E 25
E 26
E 27
E 28

Fräkensjömyrarna
Vattaå
Upprämmen – Upprämmsälven
Kvien
Rysjön
Svenmyran, Haftahedarna och Haftakölen
Östra och Västra Vikukölarna
Västra Rotsjön
Västerdalälven
Kappsjöarna
Klamberget
Kvarnberget i Östra Utsjö
Friluftsområde öster om Malung
Hättsjön
Jugåskölen – Lödersjön – Pellkölen
Byråsenområdet
Örarbäcken
Kallbergstjärnen
Rönnhällsjön – Niställingens vattensystem
Häggebokölen och Södra Uvbergskölen
Område i anslutning till Femten
Femten
Tandövala
Västra Vallsjön-områdets myrar
Nedre Resjön
Ogströmmen – Lyån – Liss-Lyån
Ofors – Råberget
Lybergsåsen – Gravbergskölen – Storkölen
Lybergsgnupen
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E 29 Fenningberget
E 30 Mattsåsen – Dretkölen m fl
E 31 Olsmyran
E 32 Ytternäs
E 33 Sörbäcken
E 34 Hässjön
E 35 Mosätern
E 36 Bergsätern
E 37 Stora Almsjön
E 38 Tisjölandet
E 39 Tisjön – Grycken
E 40 Risberget
E 41 Norra Almsjön
E 42 Örsjön (vid Märrberget)
E 43 Örsjöberget
E 44 Resjön
E 45 Kvarnvallsjön – Kvarnvalla
E 46 Ärån – Havalla
E 47 Gesjöflöten
E 48 Märrbäcksflöten
E 49 Kinnvalla
E 50 Tandsjön
E 51 Örsjön (vid Örsjöklacken)
E 52 Norra och Södra Lötsjön och Löten, Lötån
E 53 Völsjökomplexet
E 54 Hamrarna
E 55 Vasaloppsspåret
E 56 Transtrandsfjällen
E 57 Flatfjället m m
E 58 Syndalen – Stornärfjället
E 59 Högstrand
E 60 Område väster om Billingsjön
E 61 Resjövallen
E 62 Brunnkölen
E 63 Görälven
E 64 Skarsåsfjället
E 65 Fuluälven
E 66 Horrmundsjön
E 67 Idbäcksklitten och Svartviksberg
E 68 Särkån
E 69 Västra Hållkölen
E 70 Öjsjön
E 71 a-t Fäbodar och fäbodvallar
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8.3 Delområden med rekommendationer
A

Områden med starka bebyggelseintressen

A 1 Malungs centralort
Området motsvarar i princip den detaljplanelagda delen av Malungs centralort. I området finns köpcentrum, allmän service, industrier och andra verksamheter samt bostäder. Fritidsanläggning finns vid Bullsjön. Malungs kyrka i
Backbyn.
Områdets östra delar ingår i riksintresse för
kulturminnesvård som omfattar Hättsjön med
omgivningar. Större delen av riksintresseområdet
ingår i E13.
I södra delen av området ligger delar av Storbyn
som är klassad som kulturhistoriskt värdefull miljö.
I anslutning till Ryhagens industriområde och
väster om kommunens avfallsanläggning ligger ett
område där planläggning för industri kan komma att
aktualiseras.

Gågatan i Malung

Rekommendationer
Förutsättningarna för bebyggelse regleras i gällande detaljplaner. Vid
behov av större avvikelser från gällande planbestämmelser eller önskemål om ändrad användning krävs detaljplaneändring. Smärre ej detaljplanelagda områden bör på sikt planläggas. Planläggningar med måttliga konsekvenser ska anses förenliga med översiktsplanen.
Det är av vikt att välbelägna byggrätter för service, handel och verksamheter kan tillskapas i samhället liksom förbättringar och justeringar av
trafiknätet (bl a sammanhängande gång- och cykelvägar).
Kommunen bedömer det som möjligt att få pröva handelsetableringar av
olika slag även i halvexterna lägen inom Malungs tätort. Etableringarna
bör dock lokaliseras så att de har goda förutsättningar att på ett bra sätt
hänga samman med Malungs centrum.
I Malungs centrum bör möjligheter till attraktivitetshöjande åtgärder
beaktas. Ett särskilt gestaltningsprogram bör tas fram.
Ny bebyggelse som kan försvåra ombyggnaden av rv 45 bör ej tillkomma.
Fördjupad översiktsplan för Malungs centralort bedöms för närvarande inte
nödvändig men kan initieras om behov av större förändringar uppstår.
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta högvattenyta (+300,7 möh), undantaget mindre byggnader av ringa ekonomiskt
värde.
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A 2 Södra Mon
I området ingår dels tätare detaljplanelagd bebyggelse i söder, dels något
glesare by- och villabebyggelse i norr. I norra delen av området ligger delar av
Mobyarna som är klassat som kulturhistoriskt värdefull miljö. Området innehåller täta byklasar i ett öppet odlingslandskap. De norra delarna utgör även
värdefullt odlingslandskap (Västerdalälven, Fors-Mobyarna).
För Södra Mon finns en relativt detaljerad fördjupad översiktsplan (områdesplan) antagen 1981-05-21 som redovisar förtätningar med bostäder i den norra delen. En sådan förtätning
bedöms inte vara helt aktuell längre samtidigt som den södra
delen av området redan är detaljplanelagd. Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) utgår därför och ersätts med riktlinjer i denna översiktsplan. Om önskemål i framtiden uppstår att
planlägga för nya bostäder av någon omfattning får ett detaljplaneprogram tas fram utifrån då aktuella förutsättningar.
Södra Mon

Rekommendationer

Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) upphävs och ersätts med
rekommendationer i denna översiktsplan.
Nyexploatering som omfattar mer än några enstaka hus ska föregås av att
planprogram upprättas med därpå följande detaljplaneläggning. Om
enstaka byggnationer sker så ska de kulturhistoriska intressena beaktas.
Vid ombyggnad och restaurering av bebyggelse inom kulturhistoriskt värdefulla områden bör bebyggelsens karaktär bibehållas.
Mellan älven och järnvägsbanken bör ny bebyggelse ej tillkomma utanför
befintliga byklasar.
Nya verksamhetsområden bör ej tillkomma i området. Icke störande småindustri och hantverk bör dock kunna bedrivas inom befintliga bostadsområden.
Starka jordbruksintressen saknas för närvarande inom området. Öppen mark
som ej tagits i anspråk för bebyggelse bör dock om möjligt hållas hävdad.
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta högvattenyta (+300,7 möh), undantaget mindre byggnader av ringa ekonomiskt
värde.

A 3 Skerbackarna
Skerbackarna utgörs av ett skogsområde norr om Malungs tätort. För Skerbackarna finns en fördjupad översiktsplan (områdesplan) antagen 1983-06-28
som redovisar ett utvecklingsområde för permanentbebyggelse under de närmaste decennierna. Totalt ryms 300-500 bostadslägenheter. Även om utbyggnadstakten i Malungs centralort i flera år varit låg, bedöms det viktigt att ha planberedskap inför ett ev ökat bostadsbyggnadsbehov. Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) är därför i allt väsentligt aktuell utom i dess nordöstra
del som undantogs i och med antagandet av den gamla kommuntäckande
översiktsplanen från 1990. Riktlinjerna i den kvarvarande delen fortsätter därför
att gälla.

Rekommendationer
Bebyggelse inom området skall föregås av detaljplaneläggning.
Riktlinjer enligt den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) fortsätter
att gälla inom avgränsad del.

194

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Skogsbruk bedrivs till dess exploatering aktualiseras. Skogsbruket bör
anpassas med hänsyn till den framtida bostadsmiljön.
Flyttning av skjutbana bör på sikt övervägas.
Kommunen tillämpar normalt att byggnader där människor vistas stadigvarande inte ska placeras närmare än 50 meter till högspänningsledning
(10 kV och högre). Undantagsvis kan byggnader få placeras ned till 30
meter från 10 kV-ledning.

A 4 Gusjöbyn – Kläppen
Vid Gusjöbyn-Kläppen finns en stor skidanläggning, stugbyar, fritidshus och
campingplats. För området finns en fördjupad översiktsplan (områdesplan)
antagen 1987-04-28 som visar markdispositionen i stort och anger ett uppskattat
antal befintliga och föreslagna bäddar till 4 660 bäddar samt redovisar hur mark
reserveras för en ev. framtida järnväg. Den fördjupade översiktsplanen redovisar järnväg till Sälens by. Planeringsinriktningen idag är dock att station anläggs
vid Kläppen samt att industrispår anläggs norrut till Fiskarheden. Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) gäller som beslutsunderlag tills vidare
men bör dock inom en icke alltför avlägsen framtid ersättas av en ny fördjupad
översiktsplan där Kläppen redovisar den framtida utvecklingen av området.
Hela området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för
turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till treriksröset, utpekat i 4
kap 1-2§§ miljöbalken. Områdets västra delar är av riksintresse för naturvård
och friluftsliv (Västerdalälven med Görälven) samt utgör värdefullt odlingslandskap (Västerdalälven, Baggbäcken-Tandö).
För Kläppen har anläggningen själv via konsult låtit upprätta en s k Masterplan över nuvarande och framtida Kläppenanläggningen. Den totala omfattningen av den redovisade visionen i Masterplanen skulle innebära en ytterligare
ökning med 10 000 bäddar. Markbehovet för expansion finns i huvudsak rakt i
sydlig riktning om befintlig anläggning (se A5). Masterplanen är ingen juridisk
plan som direkt kan ligga till grund för vidare planläggning. Detaljplaneläggning måste föregås av att fördjupad översiktsplan tas fram.
För att utnyttja områdets potential vill anläggningen utveckla områdets
attraktivitet under den ”gröna perioden” bl a genom anläggande av en 18-håls
golfbana.
En detaljplan håller på att tas fram vid Kläppens nedre och övre dalstation. I
anslutning till Kläppentorget föreslås bl a utökad handel- och centrumverksamhet, nytt hotell m.m.
I direkt anslutning till Tranantorget föreslås ny centrumbebyggelse med
restauranger, pub, caféer, after ski etc. Söder om Tranantorget föreslås också
nya fritidsbostäder/hotellägenheter. Två nya förbindelseliftar ingår också i
förslaget.

Övre dalstationen i Kläppen
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Kläppen har också framfört ytterligare önskemål om exploatering av liftar
och parkeringar inom Kläppenanläggningen, ett aktivitetshus i två plan på totalt
6000 m2 uppfört i tre etapper på fastigheten Gusjön 4:65 och del av Gusjön
6:107 samt utveckling av detaljhandel/bensinstation väster om riksväg 71,
mittemot bolagets reception.
En förtätning önskas vid Horrmundberget med 30-50 tomter. Inom samma
område har företaget Teknikbacken AB inkommit med en mer konkretiserad
framställan om att få planlägga för ca 40 tomter. Tomtantalet synes enligt
kommunens preliminära bedömning högt tilltaget.
Vidare önskar Kläppen en förtätning vid Mitt i Pisten, 25 parhustomter med
8-14 bäddar i varje halva.

Rekommendationer
Gällande fördjupad översiktsplan (områdesplan) nyttjas som beslutsunderlag tills vidare. Ny fördjupad översiktsplan behöver dock på sikt tas fram
för förändrad markanvändning och som ersätter den gamla fördjupade
översiktsplanen (områdesplanen).
Önskemål om förtätningar inom befintlig struktur kan få prövas genom
detaljplaneläggning om trafikmatning av området kan ske på ett godtagbart sätt, naturinventering visar att området är lämpligt att bebygga
och under förutsättning att planproblematiken är begränsad. Vid oklara
förutsättningar krävs detaljplaneprogram. Vatten- och avloppsförhållandena ska särskilt beaktas, se VA-utredning Sälenfjällen. Frågor med
större komplexitet kräver fördjupad översiktsplan. Vissa prövningsprinciper för planläggning av fritidsbostäder framgår av avsnitt 7.1.
Vid framtagande av en ny fördjupade översiktsplan för Gusjön-Fiskarheden
ska utrymme reserveras för ev framtida järnvägsspår (Västerdalsbanans
förlängning till Sälen) med tillhörande järnvägsstation samt för ett ev
framtida industrispår till Fiskarheden.
Vid exploatering ska särskild hänsyn ska tas till ekologiskt känslig bäck
(Höknäsvalla).

A 4a Gusjön-Höknäs
Direkt norr om Kläppens anläggning och öster om rv 71 ligger fastigheten
Gusjön 7:1. Önskemål finns om att exploatera fastigheten med tomter för friliggande fritidshus. Dessa avses, enligt Kläppen, i första hand tillställas åretruntpersonal och i andra hand utnyttjas som fritidsbebyggelse. Gemensamhetsbyggnad för säsongspersonal kan också behövas. Området består av skogsterräng som genomkorsas av tre bäckar, bl a Höknäsvalla. Området uppskattas
preliminärt kunna rymma maximalt ca 40-50 tomter.
Hela området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för
turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset, utpekat i 4
kap 1-2§§ miljöbalken. Större delen av området utgör värdefullt odlingslandskap (Västerdalälven, Baggbäcken-Tandö).
Området genomkorsas av tre bäckar. Det är inte osannolikt att höga naturvärden kan finnas i anslutning till bäckarna. En naturinventering behöver därför
tas fram för att bedöma omfattning och lämplighet av en exploatering.
Vidare måste redovisas att vatten och avlopp kan tillgodoses. Endast anslutning till reningsverk är tänkbart. Kapaciteten hos Kläppens avloppsreningsverk
är begränsad och överskrids eventuellt vid utbyggnad av redan idag planlagda
bäddar, vilket medför att verket kan behöva byggas ut.
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Rekommendationer
Detaljplanering för området bedöms kunna ske med stöd av denna översiktsplan. En naturinventering erfordras dock för att bedöma omfattning och
lämplighet av en exploatering. Vid exploatering ska särskild hänsyn ska
tas till ekologiskt känsliga bäckar (Höknäsvalla).
VA-förhållandena ska särskilt beaktas, se VA-utredning Sälenfjällen.

Höknäsvalla

A 5 Kläppen expansionsområde
Kläppen har via konsult låtit upprätta en s k Masterplan över nuvarande och
framtida Kläppenanläggningen (A4+A5). Den totala omfattningen av den
redovisade visionen i Masterplanen skulle innebära en ytterligare ökning med
ca 10 000 bäddar. Markbehovet för expansionen finns huvudsakligen inom detta
område.
Masterplanen är ingen juridisk plan som direkt kan ligga till grund för vidare
planläggning. Ny fördjupad översiktsplan måste tas fram som omfattar nya
expansionsområden. Enligt skogsstyrelsen finns nyckelbiotops- och sumpskogsområden inom område som önskas planläggas. Vid framtagande av ny
fördjupad översiktsplan behöver därför resonemang föras kring hur naturvärden
ska hanteras gentemot exploateringar och om kompensationsåtgärder eventuellt
skulle kunna vidtas.

Rekommendationer
Ny fördjupad översiktsplan behöver tas fram som omfattar nya expansionsområden.
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A 6 Fiskarheden
Det avgränsade området motsvarar de centrala delarna av den fördjupade
översiktsplanen (områdesplanen) för Gusjön-Fiskarheden antagen 1982-03-25,
undantaget ett mindre område i söder och två större områden öster om bebyggelsen vid Höknäs respektive Fiskarheden. Den södra delen av denna har tidgare
ersatts. Den fördjupade översiktsplanen upphävs i samband med antagandet av
denna översiktsplan och ersätts av rekommendationer i översiktsplanen.
I Fiskarheden finns permanentbebyggelse och verksamheter, bl a Fiskarhedens såg, främst koncentrerat till områdets norra del.
Fiskarheden Trävaru AB är ett sågverk som bedriver träförädling av olika
slag. Verksamheten avses utvidgas och området har hittills saknat detaljplan.
Detaljplaneläggning pågår fn som syftar till att dels ge planmässigt stöd för
befintlig industriverksamhet, dels möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten för sågverket. Bl a finns planer på att inom en relativt nära framtid (ca 5
år) uppföra en ny fabriksbyggnad för trävaruförädling samt utöka timmerupplaget. På längre sikt kan ett kraftvärmeverk för omhändertagande av restprodukter och produktion av värme och elkraft för områdets behov komma att
uppföras. Områdena närmast väg 71 planeras för icke störande verksamheter.
Ett område öster om väg 71 berörs också vilket planeras för handel och småindustri.

Fiskarhedens såg

I anslutning till vägkorsningen rv 71/1024 finns detaljplan för handelstomt
och norr om vägkorsningen finns detaljplan för bostäder. I områdets östra del
finns en skjutbana.
Om spåranslutning av Fiskarhedens såg ska kunna ske i samband med
återupprättande av järnväg Malungsfors-Sälenområdet torde den äldre järnvägssträckningen behöva utnyttjas i Höknäs. Detta innebär att mark på en sträcka
behöver reserveras för ombyggnad av rv 71 väster om befintlig bebyggelse.
Längre norrut behöver industrispåret svänga av västerut mot sågverksområdet.
Området väster om riksvägen ligger inom riksintresse för friluftsliv och
naturvård (Västerdalälven-Görälven). Områdets västra delar är även utpekat
som värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas
bevarandeprogram för odlingslandskapet.
Fisktjärnen i områdets nordvästra hörn ingår i Natura 2000-område för
Görälven-Västerdalälven.
En grundvattentäkt med tillhörande skyddsområde ligger öster om
bebyggelsen i Fiskarheden.
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Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) upphävs och ersätts med
rekommendationer i denna översiktsplan.
Komplettering av befintlig bebyggelse kan få ske öster om riksvägen under
förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte
påverkas negativt, att grundvattentäkten inte hotas samt att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Vid mer omfattande bebyggelseanspråk erfordras detaljplan. Försiktighet med ny fritidsbebyggelse.
Det är angeläget att Fiskarhedens såg ges möjlighet att expandera och
utveckla sin verksamhet, vilket får prövas genom detaljplaneläggning.
Bebyggelse eller annan markanvändning som kan försvåra ett framtida
industrispår till Fiskarheden samt därmed sammanhängande behov av
vägomläggning bör ej tillåtas. Om så bedöms nödvändigt kan
områdesbestämmelser eller detaljplan övervägas för att säkra strategiskt
viktiga passager.
Inom riksintresse för naturvård och friluftsliv väster om riksvägen kan
kompletterande ny bebyggelse i begränsad omfattning få tillkomma
under förutsättning att riksintressena och landskapsbilden inte påverkas
negativt, att strandskyddet och jordbruksintresset beaktas samt att
planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga.
I ett område mellan rv 71 och fd järnvägsbanken väster om befintlig grustäkt
ska mark för verksamheter kunna prövas. Detta bör normalt föregås av
detaljplaneläggning. Det bör även vara möjligt att pröva fortsatt utvinning vid befintlig grustäkt vilket kan tillföra ytterligare mark för verksamheter.
Vid exploatering och skogsbruk ska särskild hänsyn tas till ekologiskt
känslig bäck (Mickelbäcken).
Eventuellt buller från skjutbana ska beaktas vid exploatering.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas vid exploatering.
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A 7 Sälens by

Sälens by utgör basort för turismen i Sälenfjällen. Efterfrågan på mark för
serviceetableringar, verksamheter och bostäder är stor inom området.
För Sälens by finns en fördjupad översiktsplan (områdesplan) antagen 198306-28 som visar hur markområden för service, verksamheter, permanentbostäder och fritidsbebyggelse bör disponeras. Den fördjupade översiktsplanen
bedöms inte längre vara aktuell varför den upphävs i samband med antagandet
av denna översiktsplan och ersätts av en mer noggrann redovisning av markanvändningen direkt i översiktsplanen och som redovisas nedan. Den mer
detaljerade redovisningen syftar till att ligga till grund för beslut om detaljplanering, bygglov och övrig markanvändning. I redovisningen av markanvändningen för Sälens by föreslås, utöver redan planlagda områden, mark för ca 100
villatomter huvudsakligen på byns östsluttning utmed Vikhansvägen-Flötvägen.
I det fall delar av tillkommande bostadsbestånd planläggs för tätare boendeformer som radhus eller flerbostadshus kan fler lägenheter inrymmas.
Ny bostadsbebyggelse antas i första hand komma att utgöras av helårsbostäder. Fritidsbebyggelse av begränsad omfattning kan prövas. Vidare föreslås mark för tillkommande handel/service och verksamheter.
Det finns ett tryck på att utveckla centrumområdet med ytterligare handel
m m. Samtidigt är det önskvärt att åstadkomma en förbättrad närmiljö. Det finns
därför ett behov av att utreda olika frågeställningar i centrumområdet.
Längs rv 71 söder om befintlig rondell, och längs länsväg 311 norr om
gamla bron bör möjligheter till vägrätningar och att ta bort eller förbättra mindre
bra belägna utfarter beaktas. Möjligheter att försörja områdena längs Vikhansvägen-Flötvägen med kollektivtrafik bör beaktas i samband med planläggning.
Ur VA-synpunkt bedöms det fullt möjligt att bygga ut befintligt reningsverk
om behov uppstår. I centrala Sälens by på östra sidan av älven finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde. Ett läge för ny vattentäkt föreslås norr om
nya bron. För högt belägna utbyggnadsområden på byns östsluttning kan tryckstegring för vatten erfordras.
Området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism
och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken. Västerdalälven med omgivningar
ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård (Västerdalälven) samt är
utpekad som värdefull i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven (vattenområdet) är också utpekad som Natura 2000-område.
Där anledning finns att anta att naturvärden kan förekomma ska en naturinventering tas fram i samband med detaljplaneläggning. Naturvärden har redan
tidigare översiktligt inventerats för delar av östsluttningen.
Av tradition har den tätare bebyggelsen tidigare förlagts nere i dalgången. I
samband med fortsatt utbyggnad är detta inte längre möjligt och i översiktsplanen föreslås därför utbyggnad på byns östsluttning. Vid detaljplaneläggning
av denna bebyggelse behöver landskapsbilden och landskapets kulturella värden
beaktas.
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Redovisning av markanvändningen för Sälens by
D

Detaljplanelagt område.
Gällande detaljplanebestämmelser tillämpas.
Den successiva utvecklingen kan skapa ett behov av förändringar som föranleder
ändring av delar av detaljplanerna.
På Näsholmen kan tillfälliga rekreationsinriktande aktiviteter förekomma.

DH

Detaljplanelagt område.
För med DH betecknade delområden i centrala delar av Sälens by (och ev delar av
angränsande områden) är det kommunens avsikt att så snart det är möjligt genomföra ett särskilt utrednings- och utvecklingsarbete. Bl a bör utredas möjligheter till
utveckling av handel, lokalisering av byggrätter, parkeringsbehov och parkeringslösning, gestaltning av byggnader och övrig utemiljö som skyltning, planteringar
m m. I avvaktan på ev erforderlig succesiv översyn av detaljplaner tillämpas gällande detaljplanebestämmelser.

N

Område där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma, eller exploateringsföretag
tillåtas med hänsyn till riksintressen, hushållningsbestämmelser, översvämningsrisk,
strandskydd och ett allmänt önskemål om att hålla fritt i området närmast Västerdalälven.
Landskapsvårdande åtgärder och jordbruksdrift prioriteras. Skogsbruk bör bedrivas
med största möjliga hänsyn till naturvård och landskapsbild. Rekreationsinriktade
aktiviteter för bad, fiske, kanoting o dyl som är förenliga med strandskyddets syften
kan få tillkomma på platser där så prövas lämpligt.

N1

Gärde söder om Olnispa bystuga som får utnyttjas vid tillfälliga evenemang.

N2

Område för halkövningsbana vintertid (separat tillståndsprövning erfordras).

N3

Befintlig motorbana. Ej tillståndsprövad.

S

Skogsmark/närzon till bebyggelse. Mindre partier åker/äng ingår. Skogsbruk bör
bedrivas med hänsynstagande till närheten till tätorten. Närmast bebyggelse förutsätts särskilt hänsynstagande i form av sparade skyddszoner. Bebyggelse, eller
andra typer av exploateringsåtgärder, annat än för areella näringars behov bör
normalt inte tillåtas. Bebyggelsetillskott kan undantagsvis få tillkomma i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse där planförhållandena bedöms lämpliga.

B

Områden med befintlig bebyggelse. I huvudsak permanentbebyggelse, men även
fritidshus samt handel och verksamheter av mindre omfattning förekommer.
Begränsade bebyggelsetillskott kan normalt prövas genom bygglovförfarande där
planförhållandena bedöms lämpliga, bl a mht möjligheter att ordna VA (flertalet
områden ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp) och
påverkan på landskapsbilden. Försiktighet med ny bebyggelse på öppen mark av
betydelse för landskapsbilden. För större bebyggelsetillskott, eller ändrat användningssätt kan krav på detaljplaneläggning komma att uppställas. I delområden med
i huvudsak befintlig permanent bebyggelse bör även tillkommande bebyggelse
företrädesvis vara för helårsbruk. Särskilt i exponerade lägen bör nytillkommande
bebyggelse anpassas till traditionellt byggnadsskick.

BQ

Särskilt hänsynstagande till det kulturhistoriska intresset (Olnispagården) förutsätts
vid markanvändnings- och utformningsfrågor.

Elljusvägen, Sälen
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B2

Område för bostäder, småhus eller annan boendeform. Detaljplan krävs.

B3

Bostäder, utvecklingsområde. Detaljplan krävs (etappindelas efter behov).

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Markanvändning skogsbruk till dess behov av exploatering uppstår.
J

Områden för i huvudsak befintlig industri/upplag. Begränsade bebyggelsetillskott
kan prövas genom bygglovförfarande. Restriktivitet mot utökning av ytor mellan
väg och älv.

J1

Område väster om reningsverket som ev. kan användas för industri/upplag av
mindre omfattning. Möjligt ansluta till kommunalt avlopp. Detaljplan erfordras.
Störningsrisker för befintlig bostadsbebyggelse i norr beaktas. Vid risk för
exponering mot norr/öster/sydost förutsätts avskärmande plank anordnas.

H

Områden utanför detaljplan för i huvudsak befintlig handel (Dalskidan, fd Väggaraget, Sälens Bygg&Järn). Ny bebyggelse inom ianspråktagna områden kan
normalt prövas genom bygglovförfarande.

H1

Område, välbeläget i förhållande till Sälens centrum. Dock svårexploaterat p g a
kraftigt sluttande terräng. Ny bebyggelse som kan förstärka Sälens Centrum ska vara
möjligt att pröva om detta visar sig tekniskt/ekonomiskt möjligt. Kan ev studeras
inom ramen för utvecklingsarbete för Sälens Centrum (se DH). Detaljplan krävs.

H2

Område för närservice vid Vikhansvägen. Detaljplan krävs.

H3

Mindre område på Östra Sälen 2:1 för ev. handel (söder om T Kaiser).
Bebyggelse förutsätts småskalig och anpassad till traditionellt byggnadsskick.
Trafikmatning anordnas söderifrån.

H4

Mindre område på Ö Långstrand 12:7 för ev. handel (söder om B Gudmundsson).
Bebyggelse förutsätts småskalig och anpassad till traditionellt byggnadsskick.
Trafikmatning norrifrån.

H5

Område på Ö Sälen 5:4 för ev. handel (söder om Dalskidan). Bebyggelse förutsätts
småskalig och anpassad till traditionellt byggnadsskick. Del av området kan utgöra
utökad p-möjlighet för Dalskidan. Ej direktutfart på rv 71.

H6

Markreservation (alt 1) för ev. restaurang/hotell med utsikt över Salens by. Oklara
frågor är möjlighet att få tillstånd till anslutning till rv 71 och VA. Ev kan gångbro
byggas över rv 71 för ev. framtida kontakt med Lindvallens liftsystem. Detaljplan
krävs.

H7

D:o alternativt läge (alt. 2).

K1

Område för kontor eller annat användningssätt med anknytning till Sälens Centrum.
Även bostäder kan få ingå som komplement. Detaljplan krävs.

K2

Område för kontor/småindustri som ej alstrar tung trafik. Bostäder endast med
anknytning till verksamhet. Detaljplan krävs.

Q1

Olnispagården. Skyddad enligt lagen om kulturminnen.

Q2

Olnispa Hembygdsgård. Markanvändning ska ske med hänsynstagande till det
starka kulturmiljöintresset vid Olnispagården (Q1).

I1

Område för rekreation och idrott. Kan inrymma en bollplan på max 60x100 m.
Tillfart från Flötvägen. Prövning kan ske genom bygglovförfarande, detaljplaneläggning vid mer omfattande anordningar.

I2

Befintlig 18-håls golfbana. Kompletteringar inom ianspråktaget område kan
normalt prövas genom bygglovförfarande.
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C

Camping. Bebyggelse, även uthyrningsstugor med anknytning till campingområdet
kan prövas genom bygglovförfarande. Vid utbyggnad av större omfattning kan
detaljplan erfordras.

C1

Område väster om campingen. Aktivitet eller verksamhet med anknytning till
campingen eller av ej störande slag för campingverksamhet kan prövas.

R1

Tätortsexpansion, utvecklingsområde.
Närmare innehåll fn ej bestämt utan får styras av framtida samhällsutveckling. Kan
innehålla bostäder, verksamheter, rekreation, närservice. Ej storskalig handel, eller
verksamheter som alstrar tung trafik. Eftersom området delvis inrymmer flackare
marklutningar än i övrigt kring Sälens by finns möjligheter till mer ytkrävande anläggningar med krav på terräng som är lättare att exploatera. Detaljplaneläggning
krävs, etappindelas efter behov. Bör föregås av studie av lämplig markdisposition
för hela området. Markanvändning skogsbruk till dess behov av exploatering uppstår.

R2

Tätortsexpansion, långsiktigt utvecklingsområde.
Marklutningarna innebär att användningssättet torde begränsas till i huvudsak
bostäder. Risk för bergförekomst. En (begränsat stor) grupp fritidsbebyggelse kan
prövas omedelbart väster om golfbanan. Detaljplaneläggning krävs. Markanvändning skogsbruk till dess behov av exploatering uppstår.

T2

Reservat för mindre vägjustering nordväst om gamla älvbron (f.n dålig sikt).

V

Befintlig vattentäkt. Fastställda skyddszoner beaktas.

V

Ny vattentäkt, föreslaget läge. Behov av skyddszoner beaktas.

R-verk

Befintligt reningsverk. Möjlighet till relativt omfattande utbyggnad finns.

oooooo

Gångstråk
a) förbindelsen längs gamla järnvägsbanken. Förbindelsen är obruten men har
varierande standard. Den används bl a delvis för trafikmatning av fastigheter. Det
är av stor vikt att förbindelsen fortsättningsvis kan vara intakt och hållas framkomlig
för gående och cyklister.
b) GC-väg längs Vikhansvägen. Byggs ut av kommunen successivt allteftersom
exploateringar fortskrider.
c) Behov av gångbana längs nya älvbron (rv 71).
Ev. ny broförbindelse, gångbro över älven vid Olnispagården.

Rekommendationer
Beslut om detaljplanering, bygglov och övrig markanvändning för områden i
Sälens by kan ske med stöd av denna översiktsplan.
Kommunen avser att så snart det är möjligt genomföra ett
särskilt utrednings- och utvecklingsarbete rörande
utformningen av Sälens Centrum.
Där anledning finns att anta att naturvärden kan förekomma ska naturinventering göras i samband med
detaljplaneläggning.
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under
högsta högvattenyta (+352,9 möh), undantaget mindre
byggnader av ringa ekonomiskt värde.
Vid detaljplaneläggning av ny bebyggelse på byns östslutt- Olnispagården
ning behöver påverkan på landskapsbilden och landskapets kulturella värden beaktas.
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A 8 Lindvallen östra

Foto Skistar

Lindvallen östra utgörs av ett obebyggt område mellan det stora kraftledningsstråket som löper förbi Lindvallen och Sälens by. Området nyttjas idag för
skogsbruk samt även för skidspår. Området är strategiskt beläget för en utveckling av fritidsboende. I de södra delarna av området finns en värdefull granbarrblandtrakt och i de norra delarna finns ett område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 3. Hela området ingår i ett av kommunen utpekat känsligt
område ur ekologisk synpunkt.
Områdets västra del ligger delvis inom fördjupad översiktsplan för Lindvallen Södra, antagen 1995-04-20. Den fördjupade översiktsplanen slutar gälla i
samband med antagandet av denna översiktsplan.
Skistar har framfört önskemål om att på sikt exploatera ett större sammanhängande område mellan den nya östra tillfarten till Lindvallen (Expressvägen)
och Hemfjällsvägen samt ytterligare mark öster därom. Inom området finns en
tjärdal som utgör fornlämning. Området bedöms översiktligt rymma högst 5 000
bäddar fullt utbyggt.
Området var tidigare aktuellt för en utbyggnad av gondollift mellan Sälens
by och fjället. En sådan utbyggnad bedöms av Skistar inte längre vara aktuell.
Länsstyrelsen Dalarna har låtit utreda förutsättningarna för att förlänga
Västerdalsbanan från Malung till Sälen. I utredningen redovisas tre alternativa
stationslägen i Sälen. Av de alternativ som redovisas i utredningen har det
alternativ som ligger öster om kraftledningsgatan vid Snöcenter i Lindvallen
och berör den västra delen av rekommendationsområdet utgjort den placering
som i inledningsfasen av detta översiktsplanearbete, enligt kommunen förespråkats som underlag för fortsatta studier. Önskemål har dock framförts från
Skistar om ett stationsläge som inte ligger i direkt anslutning till Snöcenter,
eftersom marken där bedöms som värdefull för utveckling av boende m.m.
Kommunen bedömer det som möjligt att styra lokaliseringen av spår och
järnvägsstation till ett i förhållande till samrådsförslaget och Lindvallenanläggningen mer tydligt definierat östligt läge, som innebär en betydligt minskad
konflikt med anläggningens utbyggnadsplaner. Utrymme för spår/stationsläge
föreslås reserveras öster om Expressvägens anslutning, på en marknivå av
ca +500 möh eller lägre. En förläggning av station med ev. komplement som
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bussterminal, resecentrum o dyl till en sådan zon bedöms som förhållandevis
gynnsam m h t anslutningsmöjlighet till rv 71 och relativ närhet till Lindvallen
och Sälens by.
Ett järnvägsreservat har i denna översiktsplan avsatts för en eventuell framtida järnväg till Sälen. Inget reservat har dock avsatts inom just detta rekommendationsområde utan planmässiga studier i samband med framtagande av
fördjupad översiktsplan eller planprogram får påvisa behovet av utrymme för
järnväg och stationsområde med tillhörande anläggningar.
Skistar har önskemål om att få utveckla en handelsetablering söder om Fjällvägen och öster om bensinstationen. Tillfart till området är tänkt att ske via
rondellen på Hemfjällsvägen som idag bl a utgör tillfart till bensinstationen.
Byggnadsnämnden har 2007-03-22 beslutat att detaljplanearbete får påbörjas för
ett avgränsat område strax öster om bensinstationen, varvid arbetet behöver
inledas med ett planprogram.
Området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism
och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.

Rekommendationer
Översiktsplan för Lindvallen södra upphävs och ersätts med rekommendationer i denna översiktsplan.
Utbyggnad av området ska föregås av att fördjupad översiktsplan upprättas
med därpå följande detaljplaneläggning. Eventuellt kan framtagande av
enstaka detaljplan ske utan föregående fördjupad översiktsplan, förutsatt
att hänsyn tas till behov av utymme för en framtida järnväg och att planproblematiken är begränsad.
På grund av det strategiskt goda läget för handel i områdets norra del och
att ett konsumentbehov kan finnas av även extern etablering i anslutning
till huvudvägnätet föreslås i denna översiktsplan att handelsetablering
ska vara möjlig, efter detaljplaneläggning, inom en zon längs Fjällvägen.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas, se VA-utredning Sälenfjällen.
Naturinventering ska tas fram som underlag för planläggning.
Åtgärder vid tjärdalen ska prövas enligt lagen om kulturminnen m.m.

A 9 Område mellan Sälens by och Östfjällsvägen
Området ligger norr om Fjällvägen och sträcker sig mellan Storfallbäcken
väster om Sälens by och upp mot Östfjällsvägen vid Lindvallen. Området utgörs
till större delen av ett obebyggt skogsområde. I områdets östra del finns dock en
bergtäkt och i de västra delarna ligger ett reningsverk och en återvinningsanläggning. Genom området löper den gamla Fjällvägen som idag enbart används
för att nå befintlig bergtäkt och delar av återvinningsanläggningen.
Området är strategiskt beläget för en utveckling av mark för upplagsytor
eller industrihotell. Behovet av sådana ytor är stort, men få lämpliga platser
finns inom fjällområdet. Bergtäkten i området kan på sikt, efter avslutad täktverksamhet, även iordningställas och användas som mark för verksamheter.
Upplagsytor o dyl bör avskärmas visuellt mot Nya Fjällvägen.
Den gamla Fjällvägen kan användas för angöring till framtida verksamheter.
Området bör dock även knytas till Nya Fjällvägen i områdets sydöstra del, i
höjd med Expressvägen som löper mot Lindvallen. Korsningen bedöms kunna
utformas som cirkulationsplats. Vidare måste redovisas att vatten och avlopp
kan tillgodoses om annan användning än upplag planeras.
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Det är av intresse att i framtiden kunna förlänga en järnväg från Sälen/Lindvallen vidare till Norge. Inget reservat finns utlagt i detta rekommendationsområde men hänsyn behöver vid markanvändning tas till att en spårsträckning i
så fall kommer att passera igenom området.

Principskiss för utveckling av upplagsytor m.m. norr om Nya Fjällvägen.

Området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism
och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.

Rekommendationer
Detaljplanering för området bedöms kunna ske med stöd av denna översiktsplan. En förutsättning är dock att konflikt med framtida järnvägssträckning mot Norge inte försvåras, vilket förutsätts klarlagt genom att fördjupad översiktsplan upprättas för område A8 eller på annat sätt. En
naturinventering erfordras för att bedöma omfattning av en exploatering.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas, se VA-utredning Sälenfjällen.
Angöring till området bör ske via Nya Fjällvägen, i höjd med Expressvägens
anslutning. Korsningen bedöms kunna utformas som cirkulationsplats.
Upplagsytor o dyl bör avskärmas visuellt mot Nya Fjällvägen.
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A 10 Lindvallen södra
Lindvallen södra omfattar de sydligaste delarna av
Lindvallens anläggning med Snöcenter som centralpunkt.
Området ligger inom fördjupad översiktsplan för Lindvallen Södra, antagen 1995-04-20. Översiktsplanen visar hur
bebyggelse, liftar, rekreationsanläggningar m m bör disponeras. Översiktsplanen är så gott som färdigutnyttjad, eftersom nästan alla rekommendationsområden är detaljplanelagda och utbyggda. Den fördjupade översiktsplanen slutar
att gälla i samband med antagandet av denna översiktsplan.
Området är av riksintresse för friluftsliv. De västra delarna
av området ingår i ett av kommunen utpekat känsligt område
ur ekologisk synpunkt. I de södra delarna av området finns ett Timmerbyn
område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 2 samt
värdefulla sumpskogar och granbarrblandtrakt. Hela området ligger inom ett
större område utpekat som riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 12§§ miljöbalken.
I områdets västra del ligger ett område av kulturmiljöintresse med rester av
gammal brynstensbrytning.
Skistar har planer på att exploatera ett område söder om lift 303 med ca 750
bäddar i stugbyform eller eventuellt med annan typ av tät exploatering. Området
söder om lift 303 består av skogsmark med stort inslag av gran och i området
finns även några mindre sankmarker. Området innehåller naturvärden.
Skistar anlägger fn en upplevelsearena - Experium, på ca 4000 m2 byggnadsarea och 11 000 bruttoarea vid Snöcenter för diverse sportaktiviteter etc.
Färdigställande förväntas ske i slutet av 2009.
Skistar har också önskemål om att anlägga ca 500 bäddar i stugbyform
väster om Timmerbyn/Lindvallen Top.
Skistar har önskemål om att anlägga en ny camping söder om stugbyn
Söderåsen öst.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen för Lindvallen södra upphävs och ersätts
med rekommendationer i denna översiktsplan.
Område söder om lift 303 får exploateras med max 750 bäddar i form av
stugby/hotell. Vid utformning av området ska stor hänsyn tas till naturvärden och landskapsbild. Området ska detaljplaneläggas.
Önskemål om utbyggnad av stugby väster om Timmerbyn/Lindvallen Top
kan få prövas genom detaljplaneläggning om trafikmatning av området
kan ske på ett godtagbart sätt, naturinventering visar att området är
lämpligt att bebygga och under förutsättning att planproblematiken är
begränsad. Vid oklara förutsättningar krävs detaljplaneprogram.
Önskemål om att anlägga en ny camping söder om stugbyn Söderåsen öst
kan få prövas genom detaljplaneläggning under förutsättning att
exploateringen blir belägen väster om kraftledningen inom angivet
rekommendationsområde, och att planproblematiken är begränsad. Vid
utformning av området ska bl a hänsyn tas till naturvärden och landskapsbild.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas, se VA-utredning Sälenfjällen.
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A 11 Lindvallen västra – Sälfjällstorget

Sälenstugan

Området omfattar Sälfjällstangen, Sälfjällstorget, Sälsätern, Olarsängen,
Rönningen, Gustavtorget och ner mot Lindvallen Södra centrum. Områdena är
detaljplanelagda och utbygda till större delen.
Området är av riksintresse för friluftsliv. Hela området ingår i ett av
kommunen utpekat känsligt område ur ekologisk synpunkt. I områdets västra
del finns ett område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 3. Hela
området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism och
rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Området ligger huvudsakligen inom fördjupad översiktsplan (områdesplan)
för områdena kring Sälenfjällsvägen antagen 1983-06-28. Den fördjupade översiktsplanen föreslås upphävas i samband med antagandet av denna översiktsplan.
Genom området rinner Köarån som har bedömts som ekologiskt känslig.
Väster om rondellen i slutet av gamla Fjällvägen i Lindvallen äger kommunen en fastighet dit kommunens räddningsstation i Tandådalen planeras att
flyttas. Skistar planerar att uppföra personalbostäder för säsongsarbetare inom
del av fastigheten. Detaljplanen antogs under 2007.
Skistar har önskemål om att uppföra en toppstuga på Sälfjället ovanför
Sälfjällstorget.
Under 2008 har planläggningar påbörjats för ett nytt område med ca 20
tomter för friliggande fritidshus sydväst om Isvägen i Fjällhemsområdet, och för
en omdaning av entrén till området vid Gustavsbacken med bl a ett bilfritt
skidtorg.
Skistar har ytterligare planer på att vid Gustavtorget i Lindvallen flytta den
befintliga stugbyn Bruna byn (ca 300 bäddar) och på platsen istället anlägga ett
nytt hotell/Skilodge på ca 1000 bäddar.
Det har funnits tidigare planer på att möjliggöra en sammankoppling mellan
fritidsbebyggelse norr om Köarån och Sälfjällets anläggningar. Vägförbindelsen
är teoretiskt möjlig att anlägga eftersom en vägtunnel finns under riksvägen.
Projektet bedöms dock inte längre vara aktuellt eftersom ingen intressent bedöms vara beredd att bekosta vägförbindelsen. Den befintliga vägtunneln under
riksvägen kan dock användas av gående och skidåkare.
Området kring Sälfjällstorget försörjs av ett flertal vattentäkter. Övergripande översyn saknas beträffande vattentillgångarna i området.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) för områdena kring
Sälenfjällvägen upphävs och ersätts med rekommendationer i denna
översiktsplan.
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Förtätningar inom tidigare ianspråktagna bebyggelseområden bör kunna
tillåtas efter detaljplaneändring endast under förutsättning att planproblematiken är begränsad och att bebyggelsetillskottet är tillräckligt
stort för att motivera en detaljplaneinsats men samtidigt är av måttlig
storlek totalt. Vissa prövningsprinciper redovisas i avsnitt 7.1.
Utbyggnad av nytt hotell/Skilodge vid Gustavtorget bedöms kunna prövas
genom detaljplaneläggning varvid bl a trafik- och parkeringsfrågor samt
VA-aspekter särskilt förutsätts beaktas. Även gestaltningsfrågor bör tillmätas stor vikt med hänsyn till det centrala läget.
Naturinventering ska tas fram som underlag för detaljplaneläggning.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas, se VA-utredning Sälenfjällen.
För att avgöra lämpligheten av en toppstuga på Sälfjället erfordras att ett
mer noggrant bedömningsunderlag inlämnas till kommunen för ställningstagande.

A 12 Hemfjället norra
Området är beläget direkt söder om Lindvallen södra. Området är av riksintresse för friluftsliv. Huvuddelen av området ingår i ett av kommunen utpekat
känsligt område ur ekologisk synpunkt. Inom området finns ett område utpekat
som värdefullt våtmarksområde klass 2 samt värdefulla sumpskogar och
granbarrblandtrakt. Hela området ligger inom ett större område utpekat som
riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Skistar har önskemål om en utbyggnad av skidområde och fritidsbäddar
söder om Lindvallen längs Hemfjällets östsluttning.
Utbyggnaden av liftar och nedfarter inom Lindvallenområdet har enligt
Skistar inte följt med utbyggnaden av bostäder, vilket belastar befintliga backar.
Befintliga skidområdens kapacitet blir därmed en kritisk gräns för Lindvallens
fortsatta utveckling och en expansion med liftar på Hemfjället ses som mycket
angelägen från Skistars sida.
Konflikter och motstående intressen i området utgörs främst av naturvärden.
Naturvärdena bedöms enligt länsstyrelsen vara av sådan art att skydd genom
naturreservat kan bli aktuellt. Naturinventering för Del av Hemfjällets nordostsluttning finns.

Rekommendationer
Pga konstaterad konflikt mellan exploateringsintressen och naturvårdsintressen måste fördjupad översiktsplan tas fram för området med därpå
följande detaljplaneläggning. Fördjupade inventeringar av naturvärden
och andra överväganden förutsätts göras i nära kontakt med länsstyrelsen och kommunen, redan från arbetets uppstartsfas.
Särskild uppmärksamhet erfordras i fortsatt planläggning, för att tillgodose
Transtrandsfjällens värden för friluftslivet.

A 13 Köarskär-Gubbmyren-Digernäsområdet
Norr om Fjällvägen (rv 71) och i höjd med Högfjällshotellet och vidare
österut ligger friliggande fritidshus i områdena Gammelgårdsområdet, Köarskärsfjället, Gubbmyren och Dammkölen. Områdena är detaljplanelagda och
utbygda till större delen.
Området ligger inom fördjupad översiktsplan (områdesplan) för områdena
kring Sälenfjällsvägen antagen 1983-06-28. Den fördjupade översiktsplanen
föreslås upphävas i samband med antagandet av denna översiktsplan.
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Området är av riksintresse för friluftsliv och ingår i ett av kommunen utpekat
känsligt område ur ekologisk synpunkt. Områdets östra hälft ligger inom område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 3. Mindre områden värdefull
sumpskog ligger inom Lettjärnkölarna. Rekommendationsområdets sydvästra
spets ligger inom skyddsområde för vattentäkt (Sälfjällstangen). Hela området
ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism och rekreation
enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Nordväst om den nya rondellen (Rv 71) vid Lindvallen ligger fastigheten
Västra Sälen 7:186. Önskemål finns om att exploatera området för handelsändamål genom sitt strategiska läge. Infart till området avses ske från vägen mot
Gubbmyren och således ej från riksvägen. I första hand önskas handel bedrivas
inom området, dock ej handel med livsmedel.
Norr om Dammkölen ligger fastigheten Digernäs 5:5. Önskemål finns om att
exploatera fastigheten med tomter för friliggande fritidshus. Även ägaren till
grannfastigheten i söder och väster, Digernäs 1:45 (Bergvik Skog AB) har
anmält sådant intresse. Området består av flack skogsterräng som omges av
myrmarksområden. En bäck (Martebäcken) rinner genom området i väst-östlig
riktning. En befintlig kraftledning finns i områdets östra del.
En naturinventering har gjorts av Henrik Liliedahl för Digernäs 5:5 och
angränsande skiften i norr och i söder. Martebäcken är i de västra delarna
klassad som nyckelbiotop. Resterande del av bäcken i området håller höga
naturvärden. Skälen är gammal ganska orörd skiktad granskog med hög luftfuktighet plus bäckens effekt som innebär goda förutsättningar för en krävande
flora och fauna. Ett område söder om bäcken består av mycket gammal granskog som klassas som nyckelbiotop. Ytorna bör därför undantas från exploatering. Fyra stycken riktigt gamla tallar har också punktinventerats inom fastigheten. I övrigt finns enligt naturvärdesinventeringen inget som hindrar en
exploatering. Tillfartsväg måste minst till vissa delar dras över myrmark. Stor
omsorg bör läggas på lämpligaste placering. Om väg måste dras över bäcken
bör stor trumma läggas som inte innebär vandringshinder för vattenfauna.
Området uppskattas preliminärt kunna rymma ca 30-40 tomter förutsatt att
även de närmaste grannskiftena norr och söder om Digernäs 5:5 inkluderas.
Området behöver dock detaljstuderas och en kartering av djup till fastmark
göras för att slutligt kunna bedöma om området är planmässigt och tekniskt
möjligt att bebygga.
Väster om Digernäs 5:5 bedöms exploatering olämplig då det området
inrymmer hängmyrar, gammal skog och skidspår.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) för områdena kring
Sälenfjällsvägen upphävs och ersätts med rekommendationer i denna
översiktsplan.
Förtätningar inom tidigare ianspråktagna bebyggelseområden bör kunna
tillåtas efter detaljplaneändring endast under förutsättning att planproblematiken är begränsad och att bebyggelsetillskottet är tillräckligt
stort för att motivera en detaljplaneinsats men samtidigt är av måttlig
storlek totalt. Vissa prövningsprinciper redovisas i avsnitt 7.1.
På grund av det strategiskt goda läget för handel och att ett konsumentbehov
kan finnas av även extern etablering i anslutning till huvudvägnätet
föreslås i denna översiktsplan att handelsetablering ska vara möjlig,
efter detaljplaneläggning, på fastigheten Västra Sälen 7:186.
I området söder om Dammkölen vid fastigheten Digernäs 5:5 gäller dessutom följande:
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Värdefulla naturområden som identifierats i naturinventeringen ska undantas från exploatering och avsättas som naturmark vid detaljplaneläggning. Gamla tallar som punktinventerats ska också i möjligaste mån
sparas.
Stor omsorg bör läggas på lämpligaste placering av vägar. Om väg måste
dras över bäcken bör stor trumma läggas som inte innebär vandringshinder för vattenfauna.
Möjligt tomtantal och plandisposition får avgöras efter att ett förslag redovisats där hänsyn tas till den naturinventering som finns framtagen samt
efter att kartering gjorts av djup till fastmark för berörda delar.
På Digernäs 1:45, väster om Digernäs 5:5 bedöms tomtexploatering
olämpligt.

A 14 Östra Kalven-Högfjället-Storfjället

Högfjällshotellet

Foto Skistar

Markområdena inom anläggningen vid Högfjället är huvudsakligen detaljplanelagda och utbyggda till större delen.
Området ligger inom fördjupad översiktsplan (områdesplan) för områdena
kring Sälenfjällsvägen antagen 1983-06-28. Den fördjupade översiktsplanen
föreslås upphävas i samband med antagandet av denna översiktsplan.
Området är av riksintresse för friluftsliv och ingår i ett av kommunen utpekat
känsligt område ur ekologisk synpunkt. I ”Transtrandsfjällens skogar – En
naturvärdesinventering av vårt sydligaste fjällområde”utpekas två områden som
intressanta ur naturvärdessynpunkt; 17 Östra Kalven och 16 Fejmån där
Kvillbäcken ingår. Längs Fjällvägen norr om Östra Kalven ligger ett område
utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 2 och i områdets östra del finns ett
område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 3. I områdets nordvästra
spets ligger ett värdefullt våtmarksområde klass 2. Området ligger inom ett
större område utpekat som riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 12§§ miljöbalken.

213

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Taigaekologerna HB och FORAN Sverige AB har genomfört omfattande
biotop- och artinventeringar i Transtrandsfjällen som redovisas i rapporten
”Projekt med liftutbyggnad och den biologiska mångfalden på Östra Kalven
m.m. i Transtrandsfjällen”, daterad december 2000. Inventeringarna visade bl a
att det inom Östra Kalven-Högfjället-Storfjället finns en relativt stor andel
högklassiga biotoper och ett stort antal rödlistade arter.
Skistar har behov av att kunna fortsätta att expandera och utveckla sitt liftsystem mellan Lindvallen och Tandådalen för att åstadkomma ett sammanhängande skidområde med en liftsammankoppling mellan Lindvallen och
Högfjällshotellet och vidare till Tandådalen/Hundfjället. Området omfattar
området söder om Fjällvägen (Storfjället, Högfjället och Östra Kalven) från
Lindvallens toppstuga på Sälfjället i öster till Pulsen i Tandådalen i väster.
Önskemål finns om att anlägga två nya liftar mellan Lindvallen och Högfjällshotellet och sex nya liftar mellan Högfjällshotellet och Pulsen i Tandådalen. Önskemål finns också om att anlägga nya pister för transporter mellan de
olika liftområdena. Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för ovanstående
utvecklingstankar upprättades redan under 1998, men arbetet har efter det att
förslaget gjordes till föremål för samråd legat vilande beroende på bl a naturmiljökonflikter och markägarfrågor. Arbetet med den vilande fördjupade
översiktsplanen bör kunna återupptas, dock måste ny kunskap och förändrade
förutsättningar inarbetas och miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken.
Inom området finns bitvis höga naturvärden.
Ägaren till Transtrand 1:8, Bergvik Skog AB har framfört exploateringsönskemål beträffande den del av fastigheten inom område A14 som är belägen
närmast sydost om Pulsen i Tandådalen. Enligt kommunens bedömning kan
fritidsexploatering få studeras inom ramen för en fördjupad översiktsplan, varvid dock förutsätts att en rejäl skyddszon om ca 100 meter till de båda sammanrinnande bäckarna (Fejmåns övre lopp) beaktas.
Planer finns på en utbyggnad på en befintlig p-yta i direkt anslutning till
Högfjällshotellet med p-däck under mark och med butiker, caféer och
restauranger i bottenvåningen på vilka bostäder uppförs. Utbyggnaden i området
omfattar ca 600 bäddar. Planer finns samtidigt på att flytta nuvarande livsmedelsbutik i området till ett nytt läge längre österut.
Inom område omedelbart väster om Högfjällsbyarna finns önskemål om utbyggnad av fritidshus/stugby med ett 25-tal tomter/stugor (ca 150-200 bäddar).
Detta område ingick i samrådsförslaget till den fördjupade översiktsplanen för
liftsystem mellan Lindvallen och Tandådalen. Området berörs av en komplicerad skoterledsproblematik. Skoterleden som tidigare gått väster om aktuellt
område har mot bakgrund av bl a störningar och klagomål numera flyttats, så att
den går utmed Fjällvägens södra sida. Skoterleden bedöms av kommunen som
svår att flytta ytterligare. Följaktligen måste klarläggas hur bulleraspekter,
problematik med korsning av tillfartsvägar etc hanteras. Området bedöms även
vara av visst värde för närboende och övriga besökare till Sälenfjällen som
orörd naturmark, vilket måste visas skälig hänsyn vid en eventuell exploatering.
Myrmarkspartier finns inom området. Detaljerad grundundersökning erfordras i
samband med eventuell detaljplaneläggning. Kommunen anser att exploatering
inom området bör kunna få prövas genom detaljplaneläggning förutsatt att
ovanstående aspekter kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Sydost om Högfjällshotellet finns önskemål om utbyggnad med ca 100
tomter för liftnära boende med utbredning i östvästlig riktning. Inom området
finns dock höga naturvärden enligt naturvärdesinventering som genomförts av
Taigaekologerna. En eventuell liftutbyggnad i området kommer även den att
innebära konflikter med bl a naturvårdsintressen vilket erfordrar noggranna
avvägningar inom ramen för arbetet med en fördjupad översiktsplan. Något
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hinder bör inte föreligga mot att även ett boende i aktuellt område prövas i samband med den fördjupade översiktsplanen. Kommunen ställer sig dock frågande
till att området med hänsyn till topografi och förmodade krav på hänsynstaganden skulle kunna rymma så mycket som 100 tomter. Bl a finns i området även
viktiga leder vars passagebehov behöver tillgodoses. Ett angivande av ca 50
tomter bedöms som mer rimligt.
VA-situationen på Högfjället är idag väl ordnad, med bl a nytt avlopp.
Det finns behov av fler parkeringsplatser för dagturisterna samt ett passagebehov för skotertrafiken inom Högfjället. Uppgörelse får ske mellan Skistar och
Vägverket vad gäller fördelning av åtaganden för utökande av antalet parkeringsplatser i området.
Invid Fjällvägen, nordost om Högfjällshotellet ligger Fjällkyrkan. Kyrkan
från 1969 är uppförd i liggande timmer och har ett högrest valmat tak. En
minneslund finns vid kyrkan.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) för områdena kring
Sälenfjällvägen upphävs och ersätts med rekommendationer i denna
översiktsplan.
Arbetet med den vilande fördjupade översiktsplanen för liftsystem mellan
Lindvallen och Tandådalen får återupptas, dock måste ny kunskap och
förändrade förutsättningar inarbetas och miljöbedömning göras enligt 6
kap miljöbalken. Nytt samråd krävs.
Liftar, pister och eventuella byggnader bör förläggas så att fjällkrönen med
dess siluetter påverkas så lite som möjligt utifrån landskapsbildssynpunkt.
Eventuell exploatering av fastigheten Transtrand 1:8 omedelbart sydost om
Pulsen ska föregås av ställningstagande i fördjupad översiktsplan med
därpå följande detaljplaneläggning.
Detaljplanering för område i direkt anslutning till Högfjällshotellet (vid
befintlig parkering) kan ske med stöd av denna översiktsplan.
Exploatering inom område väster om Högfjällsbyarna bör kunna få prövas
genom detaljplaneläggning förutsatt att bl a skoterfrågan avseende
buller och problematik med korsning av tillfartsvägar etc kan lösas.
Området bedöms även vara av visst värde för närboende och övriga
besökare till Sälenfjällen som orörd naturmark, vilket måste visas skälig
hänsyn vid en eventuell exploatering. Myrmarkspartier finns inom
området. Detaljerad grundundersökning samt naturinventering
erfordras som underlag för eventuell detaljplaneläggning.
Boende med i storleksordning max cirka 50 tomter sydost om Högfjällshotellet bör kunna få prövas i samband med den fördjupade översiktsplanen. Hänsyn måste dock tas till bl a områdets naturvärden och
topografi.
Dagturisternas parkeringsbehov måste beaktas vid planläggning i Högfjället.
Skotertrafikens passagebehov behöver beaktas.
Någon mer omfattande utökning av bebyggelse invid Fjällkyrkan är inte
lämpligt.
Särskild uppmärksamhet erfordras i fortsatt planläggning, för att tillgodose
Transtrandsfjällens värden för friluftslivet. Påverkan på naturvärden ska
särskilt belysas.
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A 15 Myrflodammen-Gusjösätern-Färdkällan-Gruven
Norr om Fjällvägen och vid foten av Flatfjället och Köarskalsfjället ligger
friliggande fritidshus i områdena Myrflodammen,
Västra och Östra Gusjösätern, Västra och Östra
Färdkällan och Gruven. Tätare exploatering finns i
området Myrflodammen och Gruvens fäbod. Områdena
är detaljplanelagda och utbyggda till större delen.
Området ligger inom fördjupad översiktsplan
(områdesplan) för områdena kring Sälenfjällsvägen
antagen av kommunfullmäktige 1983-06-28. Den fördjupade översiktsplanen föreslås upphävas i samband
med antagandet av denna översiktsplan.
Området är av riksintresse för friluftsliv och ingår i
ett av kommunen utpekat känsligt område ur ekologisk
synpunkt. I ”Transtrandsfjällens skogar – En naturvärdesinventering av vårt sydligaste fjällområde”
Vid Gruven
utpekas ett område som intressant ur naturvärdessynpunkt; 32 Myrflodammen som berör områden på båda
sidor av Myrflovägen i dess norra del. På båda sidor om Myrflovägen i dess
södra del ligger ett område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 2. Vid
Färdkällan ligger delar av två områden utpekade som värdefulla våtmarksområden klass 2. Vid Myrflodammen ligger en vattentäkt med tillhörande
skyddsområde. Hela området ligger inom ett större område utpekat som
riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
En stor del av av område A15 har inte kommunalt avlopp, utan är löst med
slutna tankar och infiltration av BDT-vatten. Förtätningar som bygger på
samma princip kan vara olämpligt.
Norr om Fjällvägen och i höjd med Högfjällshotellet ligger fastigheten
Västra Sälen 5:203. Önskemål finns om att exploatera den västra delen av
fastigheten med ett 30-tal tomter för friliggande fritidshus. Beträffande detta
område finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp.
Området består av sluttande terräng genomskuren av relativt djupa ränndalar. Den nedre delen närmast Fjällvägen utgörs av granskogsdominerad, något
fuktig mark medan de övre delarna består av talldominerad torrare mark.
Sammantaget har området fjällskogskaraktär. Området genomkorsas av några
stigar, dock ingen större led. Tillfart kan ordnas i väster vid området Gruvens
fäbod.
Fastigheten är belägen inom område av riksintresse för friluftsliv och inom
område utpekat som ekologiskt särskilt känsligt. Fastigheten ligger också nära
det för rörligt friluftsliv värdefulla området på ömse sidor om Kungsleden.
En naturinventering har gjorts för västra delen av Västra Sälen 5:203 av
Henrik Liliedahl. Ravinerna i området är av starkt geologiskt intresse och utgör
även en viktig miljö för många arter. Dessa bör därför undantas från exploatering. En yta i områdets nordvästra del består av granskog på lite fuktigare
mark och som har höga värden i form av trädkontinuitet samt stora mängder av
bl a violettgrå tagellav som både är rödlistad samt utgör en signalart. Ytan bör
därför undantas från exploatering. Särskilt gamla tallar har också punktinventerats inom fastigheten. Samtliga av dessa behöver inte sparas men stor möda
bör läggas för att klara dem. I övrigt finns inget som hindrar en exploatering.
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Enligt kommunens preliminära bedömning borde det vara möjligt att efter
erforderligt hänsynstagande till naturvärdena i stort sett åstadkomma det efterfrågade tomtantalet.
En planläggning för ca 14 tomter för friliggande fritidshus i västra delen av
Gusjösätern slutförs under 2008. Området omfattas av VA-problematik då
kommunalt avlopp saknas. En lösning med minireningsverk föreslås i detaljplanen.
Norr om Bindvidestigen i Östra Färdkällan har Bergvik Skog AB önskemål
om att på fastigheten Transtrand 1:8 tillskapa 10-12 nya fritidstomter. Området
är glest bevuxet beroende på läget nära kalfjället. En annan aspekt som gör
exploatering mindre lämplig är att kommunalt avlopp saknas vilket innebär att
tank/infiltrationslösning eller annan enskild lösning krävs, samtidigt som att i
detta fall en vattentäkt finns i det omedelbara grannskapet.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) för områdena kring
Sälenfjällsvägen upphävs och ersätts med rekommendationer i denna
översiktsplan.
Förtätningar inom tidigare ianspråktagna bebyggelseområden bör kunna
tillåtas efter detaljplaneändring endast under förutsättning att planproblematiken är begränsad och att bebyggelsetillskottet är tillräckligt
stort för att motivera en detaljplaneinsats men samtidigt är av måttlig
storlek totalt. Kommunen är restriktivt inställd till nya tomter som förutsätter avloppslösningar med sluten tank och infiltration. Vissa ytterligare prövningsprinciper redovisas i avsnitt 7.1.
Tillkommande bebyggelse bör av hänsyn till fjällmiljön inte tillåtas anläggas
längre norrut än nuvarande bebyggelse.
I området söder om Gruvens fäbod inom fastigheten Västra Sälen 5:203
gäller dessutom följande:
Värdefulla naturområden och ravinsänkor som identifierats i naturinventeringen ska undantas från exploatering och avsättas som naturmark vid
detaljplaneläggning. Gamla tallar som punktinventerats ska också i
möjligaste mån sparas.
Möjligt tomtantal och plandisposition får avgöras efter att ett förslag redovisats där hänsyn tas till den naturinventering som finns framtagen.
Tillfart måste ordnas väster om området vid Gruvens fäbod enligt gällande
detaljplan.
Beträffande området på Transtrand 1:8 norr om Bindvidestigen bedöms
exploatering olämplig med hänsyn till läget nära kalfjället och att
avloppsfrågan ej synes kunna lösas på godtagbart sätt.
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A 16 Tandådalen-Hundfjället-Pulsen
Området omfattar huvudsakligen skidanläggningarna Tandådalen och Hundfjället. För Tandådalen-Hundfjället finns en fördjupad översiktsplan antagen
2002-05-27 som redovisar hur bebyggelse, liftar, rekreationsanläggningar m m
bör disponeras. Översiktsplanen omfattar marken söder om Fjällvägen från
Västra Kalvens nordostsida vid Tandådalen Östra (Pulsen) och fram till anläggningarna vid Hundfjället samt ett område mellan Tandån och Fjällvägen
(Joänget, Tandådalens reningsverk m m).
Området är av riksintresse för friluftsliv och ingår i ett av kommunen utpekat
känsligt område ur ekologisk synpunkt. I områdets nordvästra del rinner Tandån
som har bedömts som ekologiskt känslig. Hela området ligger inom ett större
område utpekat som riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§
miljöbalken.
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen genomförde Taigaekologerna inventeringar av områden som varit
aktuella för exploateringar (oktober 1996 och
oktober 1999). Inventeringarna utgör komplement till naturvärdesinventeringarna ”Transtrandsfjällens skogar – En naturvärdesinventering av vårt sydligaste fjällområde”. Inom
planområdet återfinns fem områden av naturvårdsintresse och fem nyckelbiotopsområden.
Dessa redovisas mer utförligt i den fördjupade
översiktsplan och hänsyn till dessa har där tagits. Trollbäcken
I Översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället
medges ett tillskott på ca 6 100 bäddar. Ca 3 225 bäddar inryms i Hundfjällets
centrum och västerut, ca 1 500 mellan Hundfjället och Tandådalen och ca 1 400
nära Tandådalens centrum. Området mellan Tandådalens centrum och Hundfjällets centrum exploateras för fritidsboende, service etc och de båda anläggningarna knyts därigenom samman. I Hundfjällets centrum planeras bl a nytt
hotell, butiker etc och invid infarten från Fjällvägen mot Tandådalens centrum
infarten ges möjlighet att tillskapa anläggningar för informations- och serviceändamål. Vad gäller liftutbyggnad så planeras Hundfjällets nordostsida tas i
anspråk för utförsåkning samt pist- och liftsystemen på Hundfjället och Västra
Kalven kopplas samman genom en ny stollift över dalgången. Utökning redovisas av antalet p-platser för dagturister till anläggningarna på ca 650 p-platser.
Skistar har efter översiktsplanens antagande framfört önskemål om att kunna
detaljplanelägga för nytt boende vid Pulsen utan att ny översiktsplan först upprättas. Även markägaren till Transtrand 1:8 inom del av utredningsområdet U3
(och vidare i ett område utanför den fördjupade översiktsplanen sydost om
Pulsen), Bergvik Skog AB, har framfört exploateringsönskemål. I gällande
fördjupad översiktsplans rekommendationer för Pulsen (Cc3 och U3) sägs att
…”Mindre utbyggnader som kompletterar befintlig verksamhet kan göras utan
att ny översiktsplan behöver tas fram. Ny detaljplan fordras dock. Större framtida utbyggnader i eller i anslutning till området kräver ställningstagande i ny
översiktsplan”. Kommunen vidhåller skrivningen i den fördjupade översiktsplanen men inget formellt hinder finns att frångå denna princip om det vid
lämpligt tillfälle bedöms rätt att gå direkt på detaljplaneläggning.
SkiStar har även framfört önskemål om uppförande av fjärrvärmeanläggning
mellan Tandådalen/Hundfjället invid befintligt serviceområde (Fjällgaraget).
Vid Joängets Fjällgård inom Rörbäcksnäs 41:1, väster om Hundfjällets centrum, finns idag en gällande detaljplan som medger ca 200 bäddar. Önskemål har
framförts om utbyggnad med ytterligare ca 200 bäddar. Kommunen bedömer
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dock att så många bäddar inte kan rymmas inom området eftersom området
närmast Hundfjällsbäcken måste undantas från exploatering, hänsyn måste tas
till gällande byggnadsfritt avstånd från rv 71:s vägområde (30 meter), utrymme
åtgår för markförläggning av befintliga kraftledningar etc. Området uppskattas
preliminärt kunna rymma ca 300 bäddar, dvs 100 bäddar mer än vad som redovisas i gällande fördjupad översiktsplan för Tandådalen-Hundfjället. Detaljplaneläggning har påbörjats under 2008.

Rekommendationer
Översiktsplanen för Tandådalen-Hundfjället från 2001 fortsätter att gälla.
Förtätningar inom Joängets Fjällgård (Rörbäcksnäs 41:1) kan tillåtas efter
detaljplaneändring.
Vissa prövningsprinciper för planläggning av fritidsbostäder framgår av
avsnitt 7.1.
Särskild uppmärksamhet erfordras i fortsatt planläggning, för att tillgodose
Transtrandsfjällens värden för friluftslivet.

A 17 Salbäcksheden, Orrliden, Kvillan m m
Området omfattar stugområdena Salbäcksheden, Hållbrändan, Orrliden,
Joängsslingan, Närfjällsbyn, Fjällsåsen, Tandådalens fäbod, Tandåliden,
Gilleråsen, Kvillan, Flatfjällsåsen. Centralt genom området rinner Tandån.
Området ligger inom fördjupad översiktsplan (områdesplan) för områdena
kring Sälenfjällsvägen antagen 1983-06-28. Områdesplanen föreslås upphävas i
samband med antagandet av denna översiktsplan.
Området är av riksintresse för friluftsliv och ingår i ett av kommunen utpekat
känsligt område ur ekologisk synpunkt. Genom området rinner Tandån som har
bedömts som ekologiskt känslig. I ”Transtrandsfjällens skogar – En naturvärdesinventering av vårt sydligaste fjällområde” utpekas ett område som
intressant ur naturvärdessynpunkt; 32 Myrflodammen som berör områden på
båda sidor av Myrflovägen i dess norra del. På båda sidor om Myrflovägen i
dess södra del ligger ett område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 2.
Salbäcksheden och Joängsslingan med omgivningar ligger inom skyddsområde
för vattentäkt (Sälfjällstangen). Hela området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Kommunen är stor markägare i Tandådalen norr om Fjällvägen och mot bakgrund av den betydande efterfrågan på tomter i nära anslutning till fjällanläggningarna önskar kommunen att detaljplanelägga delar av området för ny fritidsbebyggelse.
Efter att kommunens mark granskats har åtta sammanhängande områden
identifierats som lämpliga för framtida exploatering. Det sammanlagda bebyggelsetillskottet bedöms uppgå till cirka 200 tomter motsvarande cirka 2500
bäddar och ytterligare cirka 800 – 900 bäddar i stugbyar och hotell.
För uppskattning av antal uttagbara tomter har den sedvanliga tomtstorleken
på 1200 m2 legat till grund. Denna storlek medgavs i den ursprungliga detaljplanen för området i sin helhet och har visat sig fungera väl.
En naturinventering har tagits fram av Henrik Liliedahl för de områden som
kommunen avser att detaljplanelägga. Denna visar att det inom områdena finns
en nyckelbiotop som måste bevaras orörd öster om Orrliden invid Tandån, ett
värdefullt naturområde norr om Fjällsåsen invid Tandån samt flera små ravinsänkor av geologiskt intresse. Dessa kommer att avsättas som naturmark vid
detaljplaneläggning. En genomgående princip för exploatering i Tandådalen bör
vara att bäckraviner och ravinsänkor undantas från exploatering.
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Område

Stugby ha

Hotell
ha

1 Fjällsåsen**
2 Salbäcksheden södra
3 Järpstigen-Rävstigen
4 Hållbrändan norra
5 Orrliden nordväst
6 Orrliden nordost
7 Lägerdalsbyn (?)
8 Gilleråsen
Summa
bebyggelsetillskott ca

3,8+(1,0)
1,7

0,4

Tomter
antal ca
6
17
36
16
35
77
12
200

Bäddar
stugby+hotell
600+50
200

850

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Bäddar
tomter
72
204
432
192
420
924
144
2500

** En mindre del av område 1 har brutits ut och detaljplanearbete har 2005 påbörjats med stöd av
gällande översiktsplan

Principskiss för kompletteringar inom området enligt tabell ovan (tomter - gulfärgade områden, stugby/hotell –
orangefärgade områden) samt ytterligare cirka 50 tomter inom Myrflo-området (grönfärgat område Mornäs
16:2/Rörbäcksnäs 20:74).
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Ett större tillskott av bostäder aktualiserar behovet av förbättrade
väganslutningar till väg 71 och då i synnerhet Tandådalsvägens
anslutning.
Vattenförsörjningen för de högre belägna delarna av området
utgör en begränsande faktor med avseende på ledningstrycket. För
bebyggelse på högre höjd än 670-680 m ö h krävs tryckstegring.
Markförhållandena är på ett antal platser ytligt blöta men har
frekvent en stabil moränbotten.
En skoterled löper centralt genom området längs Tandån och
vidare öster om Bäver-, Björn- och Grävlingstigen i området
Orrliden. Skoterledens läge kommer i konflikt med ett av de föreslagna utbyggnadsområdena, område 7 Lägerdalsbyn. Ett tillskott av
bostäder medför även en konflikt med skotertrafiken pga risk för
bullerstörningar. Skoterleden föreslås därför ges ett östligare läge,
dock utanför det nyckelbiotopsområde invid Tandån som påvisats i
naturinventeringen. En omdragning av leden som tillfredställer både
skoteråkarnas, skidåkarnas och de boendes krav måste uppnås.
Övriga områden inom Närfjället-Flatfjället är huvudsakligen
detaljplanelagda och utbyggda till större delen.
Myrflodammens samfällighetsförening har under samrådet framfört önskemål om att inom fastigheten Mornäs 16:2 väster om MyrTandån
flodammsvägen planlägga för ett nytt tomtområde för fritidsbebyggelse. På anslutande fastighet Rörbäcksnäs 20:74 (markägare kommunen) önskar
även kommunen detaljplanelägga delar av området för ny fritidsbebyggelse.
Området bedöms preliminärt kunna rymma totalt ca 50 tomter varav ca 30 på
samfällighetsföreningens mark.
Ägaren till äventyrsföretaget Peakpoints som ligger öster om Caravan Club,
norr om Fjällvägen i Tandådalen, har under samrådet framfört önskemål om att
utveckla sin nuvarande verksamhet (hundspannsturer, vildmarksaktiviteter) med
en vildmarksanläggning inrymmande kennelanläggning, receptionsbyggnad,
vildmarkscafé/souvenirbutik och träkåta för ca 50 personer för gruppaktiviteter
och föredrag mm.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) för områdena kring
Sälenfjällsvägen upphävs och ersätts med rekommendationer i denna
översiktsplan.
Detaljplaneringen för kommunens åtta områden kan ske med stöd av denna
översiktsplan.
Markområden vid Fjällsåsen och delvis vid Salbäcksheden södra bör nyttjas
för en tätare exploatering, jämfört med övriga utbyggnadsområden norr
om Fjällvägen, på grund av närheten till skidanläggningarna.
Detaljplanering inom fastigheten Mornäs 16:2 och del av Rörbäcksnäs
20:74 för nya tomtområden bör kunna få prövas genom detaljplaneläggning.
Förtätningar inom tidigare ianspråktagna bebyggelseområden i övrigt bör
kunna tillåtas efter detaljplaneändring endast under förutsättning att
planproblematiken är begränsad och att bebyggelsetillskottet är tillräckligt stort för att motivera en detaljplaneinsats men samtidigt är av måttlig storlek totalt. Vissa prövningsprinciper redovisas i avsnitt 7.1.
En genomgående princip för exploatering i Tandådalen bör vara att bäckraviner och ravinsänkor undantas från exploatering och avsätts som
naturmark vid detaljplaneläggning.
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Där anledning finns att anta att naturvärden kan förekomma ska en
fördjupad naturvärdesbedömning göras i samband med detaljplaneläggning.
Utveckling av Peakpoints anläggning med en vildmarksanläggning invid
befintlig verksamhet bör kunna få prövas genom detaljplaneläggning.
Hänsyn måste dock tas till trafiksäkerhetsaspekter (tillfart, placering av
parkeringsplatser).
Åtgärder som påtagligt försämrar Stora Tandåns vattenkvalitet får ej vidtas.
Snöskotertrafiken i området måste ges en acceptabel lösning där bullerbegränsande insatser bör studeras i känsliga lägen.
När omdragningar av vandrings-, skid- och skoterleder blir aktuella till följd
av exploateringar ska dessa ges tillfredsställande lösningar.
Särskild uppmärksamhet erfordras i fortsatt planläggning, för att tillgodose
Transtrandsfjällens värden för friluftslivet.
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A 18 Granfjällsstöten
För Granfjällsstötens turistanläggning finns en fördjupad översiktsplan
antagen 1989-08-29 som redovisar lägen och avgränsningar för olika utbyggnadsområden avsedda för boende, liftar och rekreationsanläggningar m.m.
Översiktsplanen anger också en övre utbyggnadsram på drygt 7000 bäddar om
bebyggelse vid Grundforsen frånräknas. En överslagsräkning av antalet befintliga bäddar och tillåtna planerade bäddar i detaljplaner och i lämnade
positiva förhandsyttranden om att få starta detaljplanearbete, visar att utbyggnadsramen redan intecknats. Utbyggnadsramen som redovisas i den fördjupade
översiktsplanen har en direkt koppling till befintligt reningsverk och dess tillstånd. Ett nytt tillstånd för verksamheten har dock erhållits som medger en
belastning på 11 600 bäddar. Utbyggnaden av Stötens avloppsreningsverk avses
påbörjas under 2008. Oavsett att en större bäddvolym än det hittills förutsatta
kan tillåtas, kvarstår att endast smärre förtätningar i den befintliga strukturen
kan vara acceptabelt innan konsekvenserna av en utökad utbyggnad i Stöten
mer ingående beskrivits i en ny fördjupad översiktsplan.
Då det gäller fysiska avgränsningar av utbyggnadsområden kan vissa någorlunda begränsade avvikelser som bedöms lämpliga och inte kommer i konflikt
med naturvärden eller dylikt vara möjliga att hantera utan att behöva revidera
översiktsplanen. Sådan problematik bedöms kunna hanteras direkt i samband
med upprättande av detaljplaner.
Översiktsplanen gäller som beslutsunderlag tills vidare. Översiktsplanen
är dock i behov av en relativt snar
översyn om anläggningen ska kunna
utvecklas i sådan omfattning att antalet
bäddar överskrider cirka 7000-8000
bäddar. Vid framtagande av ny fördjupad översiktsplan får prövas möjligheterna att exploatera Stöten i sådan
omfattning att antalet bäddar sammanlagt uppgår till ca 10-12 000, reningsverkets kapacitet, trafik- och strukturRadhus i Soltorgsbyn
frågor, naturvärden etc.
I översiktsplanen finns ett reservområde Fe2 i nordöstra delen av Stöten för
utbyggnad av ca 800 bäddar. För att detta område, som ligger utanför den
centrala delen av anläggningen, i framtiden ska bli intressant att exploatera,
krävs att en ny lift byggs som kopplar samman området med backsystemet. En
sådan lift innebär intrång i område som är utpekat som Natura 2000-område och
riksintresse för naturvård samt föreslaget som naturreservat. Kommunen bedömer dock det möjligt, att i samband med framtagandet av en ny fördjupad
översiktsplan, pröva uppförandet av en lift i området. I övrigt anser kommunen
att det bör vara möjligt att bygga ut liftsystem inom redovisade områden för
liftutbyggnad enligt återstående del av gällande fördjupad översiktsplan.
Idag finns en camping, Stöten Ranch, norr om Stöten centrum (C1). Stöten
har planer på att avveckla campingen och istället uppföra fritidslägenheter med
ca 600 bäddar. En camping ligger även nordväst om älven (C2).
Vidare har Stöten planer på att flytta eller riva lyorna vid Stöten Stugby och
ersätta dessa med större moderna fritidshus motsvarande befintligt bäddantal,
328 bäddar.
Stöten har även framfört önskemål om kompletterande utbyggnader av
centrumanläggningen, med bl a restaurang- och konferenslokaler och ca 150
nya bäddar.
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Inom fastigheten Kronparken 1:143 ligger två befintliga fritidshus. Önskemål har framförts om att kunna avstycka ytterligare 5 tomter inom fastigheten
med tomter för friliggande fritidshus. Den gällande fördjupade översiktsplanen
anger att området ska användas för områdesservice etc (Hs). Kommunen anser
att önskemål om att avstycka tomter för fritidshus får behandlas tillsammans
med andra markanvändningsanspråk vid framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Stöten.
Det är av intresse att i framtiden kunna förlänga en järnväg från Sälen/Lindvallen vidare till Norge. En sådan järnvägssträckning bör passera Stötenanläggningen varvid även en station i området är önskvärd. Inget reservat finns utlagt i
detta rekommendationsområde men hänsyn behöver vid markanvändning tas till
en ev. spårsträckning i områdets norra del.
Hela området är av riksintresse för friluftsliv. Del av området, vid StorNärfjället, är av riksintresee för naturvård och Natura 2000-område. Hela
området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism och
rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Stötenanläggningen har genom Stöten Fastighets AB i samband med översiktsplanens utställelse framfört ytterligare önskemål om boende utöver ovanstående, se avsnitt 5.5.

Rekommendationer
En översyn av den fördjupade överiktsplanen för Granfjällsstöten erfordras
som underlag för framtida detaljplaneinsatser om anläggningen ska
utvecklas i sådan omfattning att antalet bäddar överskrider cirka 70008000 bäddar.
Återstående del av den nu gällande fördjupade översiktsplanen gäller tills
vidare i avvaktan på att ny tas fram.
Vissa prövningsprinciper för planläggning av fritidsbostäder framgår av
avsnitt 7.1.
Kommunen bedömer det som möjligt att i samband med framtagande av ny
fördjupad översiktsplan pröva möjligheterna att uppföra ny lift som
sammanbinder reservområde Fe2 (i gällande fördjupad översiktsplan)
med backsystemet. I övrigt anser kommunen att det bör vara möjligt att
bygga ut liftsystem inom redovisade områden för liftutbyggnad enligt
gällande fördjupad översiktsplan.
Kommunen anser att önskemål om att avstycka tomter för fritidshus inom
fastigheten Kronparken 1:143 får behandlas tillsammans med andra
markanvändningsanspråk vid framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Stöten.
I en översyn av den fördjupade översiktsplanen för Granfjällsstöten förutsätts en noggrann uppföljning av funktionen hos reningsverk och påverkan på Görälven.
Naturinventering ska tas fram som underlag för planläggning. Påverkan på
Natura 2000-områden ska särskilt belysas.
Förbud mot skoteråkning kan komma att övervägas inom delar av området.
I samband med framtagande av ny fördjupad översiktsplan förutsätts att
behovet av en ev. framtida järnvägssträckning genom områdets norra
del beaktas. I avvaktan på att ny fördjupad översiktsplan tagits fram får
möjligheter till en framtida järnvägssträckning mot Norge ej försvåras.
Särskild uppmärksamhet erfordras i fortsatt planläggning, för att tillgodose
Transtrandsfjällens värden för friluftslivet.
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A 19 Faxfjället
Det lilla fjällområde som ligger mellan Sälenfjällen och Fulufjället kallas för
Skarsåsfjällen och i området ingår de fyra lågfjällen Faxfjället, Skarsåsfjället,
Mellanfjället och Näsfjället. Området ligger inom ett större område utpekat som
riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Inom fastigheten Transtrand Kronopark 1:144 har intressenter uttryckt
önskemål om exploatering med turistanläggningar för utveckling av Faxfjället
nordväst om Stöten. Området ligger 3 km från norska gränsen. Planerna består
bl a av skidliftar och nedfarter, ca 3 000 bäddar i stugboende och ca 600 bäddar
i centrumboende samt centrumområde med service, aktiviteter och parkeringsplatser etc. Målsättningen är att utveckla ett fritidsområde för både vinter- och
sommarturism. Se karta nedan. För närmare beskrivning av projektet finns ett
av intressenterna särskilt sammanställt material ”Stöten – destination Faxfjället”
I förslaget föreslås en liftutbyggnad som delvis sträcker sig nordväst om nu
avgränsat område. Liftutbyggnaden utgör en konstaterad konflikt eftersom den
är redovisad inom område utpekat som naturreservat, Natura 2000 område och
riksintresse för naturvård (E64 Skarsåsfjället).
Avloppsaspekten utgör en begränsande faktor för en utveckling av Faxfjället. Intressenterna har redovisat fyra principförslag för lokalt omhändertagande av avloppsvattnet, men intressenterna står öppna för resonemang om
hur VA-frågan ska lösas.

Förslag till utveckling av Faxfjället. Utdrag ur materialet ”Stöten – destination
Faxfjället

Rekommendationer
En eventuell utveckling av Faxfjället för nya turistanläggningar ska föregås
av att fördjupad översiktsplan upprättas med därpå följande detaljplaneläggning.
Vid planläggning ska särskilt redovisas att VA-försörjningen kan ges en
tillfredsställande lösning och att värden i naturreservat och Natura
2000-områden inte skadas.
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A 20 Näsfjället
För Näsfjället finns en fördjupad översiktsplan (områdesplan) antagen 198005-27 som visar att en större utbyggnad ska kunna ske i form av enskilda
tomter, stugbyar och camping. Den fördjupade översiktsplanen visar ganska
stora utbyggnadsområden och i något fall på platser som inte längre bedöms
planmässigt lämpliga. Flera områden har även redan
detaljplanelagts med stöd av planen; ett område norr om
anläggningen har planlagts för 83 tomter samt maximalt
88 smålägenheter i stugby. Utbyggnad av tomtområdet är
påbörjad 2005. Ett område närmast centrum har år 2002
planlagts för stugområden och hotell där utbyggnad ännu
inte påbörjats. Under 2006 har en detaljplan för ett Hälsooch företagscenter antagits. Den fördjupade översiktsplanen föreslås utgå och ersätts med riktlinjer i denna
översiktsplan. Ett område vid Lekåsen detaljplanelades
före den fördjupade översiktsplanens antagande och är
huvudsakligen utbyggt.
Enligt denna översiktsplan redovisas en möjlighet att
vid behov utöka befintligt tomtområde om 83 tomter med Näsfjället
ytterligare ca 100 tomter i norr efter detaljplaneläggning,
samt en möjlighet att sydost om centrum planlägga för ca 100 lägenheter i
stugby efter detaljplaneläggning. Vidare redovisas att det är möjligt att
kompletterande liftutbyggnad ska kunna ske på Näsfjällets östsluttning.
Öster om Näsfjällets turistanläggning ligger Näsfjällsåsmyren, som har en
ovanlig utformning och botaniska värden. Områdets södra del ligger till viss del
inom värdefullt naturområde klass 1 (Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället).
På uppdrag av miljö- och samhällsdepartementet har Länsstyrelsen under
våren 2006 utarbetat ett förslag till redovisning av vindområden. NäsfjälletMellanfjället-Faxfjället har utpekats som ett område med goda vindförhållanden

Möjliga utökningar (gula områden) enligt översiktsplanen
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för vindkraftexploatering. Nya vindkraftverk kan endast övervägas om de inte
innebär negativ påverkan på friluftsliv och turism.
Området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism
och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.

Rekommendationer
Detaljplaneläggning för 100 tomter, 100 lägenheter i stugby samt nya liftar
ska kunna ske med stöd av denna översiktsplan.
Vid prövning av nya liftar i områdets södra del ska naturvårdsintresse och
ekologisk känslighet särskilt beaktas.
Inga exploateringar vid Näsfjällets turistanläggning som påverkar Näsfjällsåsmyren bör tillkomma. Inget skogsbruk bör heller bedrivas på myren.
Vid detaljplaneläggning ska särskilt redovisas att VA-försörjningen kan ges
en tillfredsställande lösning.
Vid planläggning och bygglovprövning ska insatstiderna för räddningstjänsten särskilt beaktas.
Nya vindkraftverk kan endast övervägas om de inte innebär negativ
påverkan på friluftsliv och turism.
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Bebyggelseinfluerade områden

B 1 Tyngsjö
Området omfattar Tyngsjö by med omnejd. Utanför själva
Tyngsjö by karaktäriseras bebyggelsen av glest belägna gårdar i
höjdlägen, vilket är typiskt för finnmarkerna. Den ursprungliga
jord- och skogsbruksbebyggelsen är numera uppblandad med
fritidsbebyggelse.

Rekommendationer
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan
detaljplan.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.
Tyngsjö kapell

B 2 Sillerö

Sillerö är den längst söderut belägna större byn vid Västerdalälven inom
kommunen. Miljön vid den största byklungan i Sillerö med tillhörande öppna
marker mot älven är klassad som kulturhistoriskt värdefull. Den östra delen av
rekommendationsområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård
(Västerdalälven-Görälven) samt inom område utpekat som värdefullt i Dalarnas
bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma i begränsad omfattning under
förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden och
kulturmiljön inte påverkas negativt samt att planförhållandena i övrigt
bedöms lämpliga.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Inom det kulturhistoriskt värdefulla området ska tillkommande bebyggelse
anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens
avsnitt 7.10. I första hand bör lägen inom befintlig byklunga väljas.
Ingen ny bebyggelse bör tillåtas på det öppna området i öster. Det är av
stor vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Grusåsar inom
området bör ej exploateras.
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B 3 Yttermalung
Området omfattar Yttermalung, byarna Bjuråker och Nordanåker med omgivningar samt Äggens by som i den norra delen är klassad som kulturhistoriskt
värdefull. Rullstensåsen i den nordöstra delen av Äggen har högt naturvärde. I
Yttermalung ligger bl a skola, kapell och idrottsplats/bad.
Rekommendationsområdets mellersta delar ligger inom
riksintresse för friluftsliv och naturvård (VästerdalälvenGörälven) samt inom område utpekat som värdefullt i
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet.
I Yttermalung finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.
Området berörs av ombyggnads/omläggningsplaner för
rv 71. Vägverket Region Mitt har under 2006 upprättat en
förstudie som redovisar olika alternativ till ombyggnad och
omläggning av rv 71 på delen från Almasjön söder om detta
rekommendationsområde (C6) till Östra Utsjö i norr (C6).
Kommunen anser att rv 71 måste få en ny sträckning öster
om befintlig bebyggelse i Yttermalung. Att bygga om vägen Yttermalung
i befintlig sträckning genom byn svarar inte upp mot några behov, vare sig
miljö- och trafiksäkerhetskrav eller krav på framkomlighet. För sträckan öster
och norr om Yttermalung (inom C6) får sträckningen av vägen utredas vidare i
kommande vägutredning innan kommunen bedömer det som möjligt att ta
ställning i frågan.

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att ny
sträckning av riksväg 71 eller eventuell upprustning av befintlig
sträckning inte försvåras, att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden och kulturmiljön inte påverkas negativt samt att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. För delar som saknar kommunalt VA
skall de sanitära förhållandena särskilt beaktas.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Andra typer av arbetsföretag än bebyggelse som kan begränsa möjligheterna att förändra det överordnade vägnätet kommer normalt inte att
tillåtas.
Vid utredning om väglokalisering skall stor vikt läggas vid påverkan på
landskapsbilden och andra naturvärden.
Möjligheter till utveckling av servicefunktioner i områdets centrala delar
beaktas. Lämpliga ytor mellan nuvarande och framtida väg reserveras
för eventuell framtida utveckling av tätorten.
I den norra delen av Äggens by som är klassad som kulturhistoriskt värdefull
ska tillkommande bebyggelse anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av vikt att den exteriöra
karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Grusåsar inom
området bör ej exploateras.
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B 4 Utsjö – Tällbyn – Grimsåker m m
Området omfattar bebyggelsen utmed båda sidor av älven söder om
Malungs centralort mellan Utsjö och Tällbyn-Holarna. Inom området ligger
bl a Skinnlanda flygplats (sportflygfält).
Rekommendationsområdet mellersta delar ligger inom riksintresse för
friluftsliv och naturvård (Västerdalälven-Görälven).
I Östra Utsjö finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde (UtsjöSödra Grimsåker-Malung).

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma i begränsad omfattning
under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden
inte påverkas negativt samt att planförhållandena i övrigt bedöms
lämpliga. Försiktighet med ny bebyggelse mellan riksväg/länsväg och
älv eller med bebyggelse som kan försvåra en utveckling av flygfältet.
För delar som saknar kommunalt VA ska de sanitära förhållandena
Midsommar vid Malungs
särskilt beaktas.
Gammelgård, Holarna
Möjlighet till framtida utveckling av Skinnlanda bör beaktas.
Förutsättningar för omlagd vägsträckning i Tällbyn och rätning av järnvägssträckning i Östra Utsjö bevakas vid lovprövning.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta högvattenyta (+300,7 möh), undantaget mindre byggnader av ringa ekonomiskt
värde.

B 5 Öjesjön
Det avgränsade området omfattar den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) för Öjesjön antagen 1984-06-26, undantaget ett område i väster som
togs bort i samband med antagandet av den
kommunomfattande översiktsplanen 1990. I områdets norra
hälft ligger Öjesjön med skogsområden som är av intresse
för friluftslivet. Östra Öje som ligger vid Öjesjöns norra
ände är klassad som kulturhistoriskt värdefull miljö.
I områdets östra del ligger Bötåberget som är utpekat
som Natura 2000-område. I områdets östra del ligger även
en mindre del av ett större område utpekat som riksintresse
för naturvård (Jugåskölen-Lödersjön-Pellkölen).
I hela området finns flera myrområden bl a Käringkölen-Björkriskölen och Håkölen som är en geologiskt
intressant myr. Ekologiskt känslig del finns i norr samt ett
mindre område i sydost.
Östra Öje
Vägverket har gjort en förstudie för en GC-väg på norra
sidan av rv 45 i Östra Öje.
Den antagna fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) är i allt väsentligt
aktuell. Riktlinjerna i denna fortsätter därför att gälla med nedanstående kompletterande rekommendationer.

230

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen inom avgränsad del är aktuell. Riktlinjerna
i denna fortsätter att gälla med följande tillägg.
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas inom KäringkölenBjörkriskölen. I områdesplanen redovisad fritidsexploatering vid Källvik
bedöms dock få prövas.
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön med ekologiskt
känsliga områden vid Käringkölen-Björkriskölen samt vid Ogströmmen
med närmaste omgivningar. Det är av särskild vikt att tillräckliga kantzoner sparas invid sjöar och vattendrag vid skogsavverkning.
Vid Ogströmmen med närmaste omgivningar bör ny bebyggelse endast få
tillkomma i form av enstaka komplettering till befintlig bebyggelsegrupp
om planförhållandena bedöms lämpliga, bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA. Inga exploateringsföretag, t ex
täktverksamhet, bör tillåtas i området.
Inom de delar där den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) redovisar strandnära ny bebyggelse bör upphävande av strandskyddet helt
eller delvis kunna få ske. Motiveringen är att den fördjupade översiktsplanen tagit hänsyn till att avsevärda arealer för friluftslivets intressen
reserveras som helt fria från bebyggelse. Eventuellt upphävande av
strandskydd prövas i särskild ordning efter redovisning i detaljplan.
Möjligheten att bygga ut GC-väg i Östra Öje får inte försvåras.
I Östra Öje är det angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.

B 6 Västra Öje
Området omfattar den västra delen av Öje. Här finns permanentbebyggelse,
butik, skola och viss övrig service samt smärre jordbruk.
I områdets norra del finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.

Rekommendationer
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
För detaljplanelagt område gäller särskilda planbestämmelser.
Möjligheter till utveckling av servicefunktioner och turistiska satsningar i
Öje centrum bör beaktas.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.

B 7 Område kring Lybergsvägen och Håarnavägen
Området omfattar ett stort obebyggt skogsområde norr om det planerade
utbyggnadsområdet Skerbackarna. Området utgör en strategisk markreservation
för den långsiktiga utvecklingen (på 20-50 års sikt) av Malungs centralort för
främst samhällsfunktioner som bostäder, verksamheter, rekreation etc.

Rekommendationer
Skogsbruk bedrivs till dess exploatering aktualiseras.
Utbyggnad av området ska föregås av fördjupad översiktsplan, alternativt
upprättas planprogram med därpå följande detaljplaneläggning.
Trafikmatningen av området bör särskilt studeras.
Eventuell störningsrisk från motorbana beaktas.
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B 8 Romarhedens by – Mobyarna – Vallerås – Gärdås m m
Området består av bebyggelsen på sydvästra sidan älven
från Romarhedens by och upp till och med Gärdås samt
bebyggelsen norr om älven från Mobyarna och upp till och
med Vallerås. I området finns jordbruksintressen.
Områdets mellersta delar ligger inom riksintresse för
friluftsliv och naturvård (Västerdalälven-Görälven). Större
delen av rekommendationsområdet området är även utpekat
som värdefullt i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Romarhedens by och Mobyarna i områdets
sydöstra delar är klassade som kulturhistoriskt värdefulla
bymiljöer.
I Vallerås finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.

Romarheden

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma i begränsad omfattning under
förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte
påverkas negativt samt att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga.
För delar som saknar kommunalt VA skall de sanitära förhållandena
särskilt beaktas.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Målsättningen är att bevara byklasarna i Mobyarna och Romarheden.
Eventuell ny bebyggelse förläggs inne i befintliga äldre byklungor och
anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens
avsnitt 7.10. Det är av stor vikt att den exteriöra karaktären ej förändras
hos genuina byggnader. Ingen ny bebyggelse utanför befintliga byklungor bör tillkomma. Hänsyn bör även tas till andra äldre strukturer
som t ex vägsystem. Hänsyn ska tas till eventuell förekomst av fornlämningar.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.
I området norr om älven mellan Mobyarna och Vallerås ska möjlighet till
framtida trafikmatning av område B7 beaktas.
Stor försiktighet med ny bebyggelse mellan riksväg 71 och älv nordväst om
Mosjön öster om älven.
Stor försiktighet med ny bebyggelse mellan länsväg och älv nordväst om
fotbollsplanen i Gärdås väster om älven.
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta högvattenyta (+300,7 möh), undantaget mindre byggnader av ringa ekonomiskt
värde.
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B 9 Malungsfors
I Malungsfors, som består av byarna Västra och
Östra Fors, finns bostads- och jordbruksbebyggelse,
industriföretag, skola, kapell, serviceanläggningar m m.
Delar av jordbruksmarken är värdefull. Planlagd mark
för bostadsbebyggelse finns öster om rv 71.
Områdets mellersta delar ligger inom riksintresse
för friluftsliv och naturvård (Västerdalälven-Görälven)
samt är även utpekat som värdefullt i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Två områden i
Östra Fors längs älven är klassade som kulturhistoriskt
värdefulla bymiljöer.
Östra Fors
Direkt norr om Malungsfors samhälle öster om
riksvägen finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.
Strax norr om Malungsfors samhälle och upp till befintlig travbana sträcker
sig ett område, mellan rv 71 och befintlig kraftledning, med gynnsamma förutsättningar för etablering av industri eller annan verksamhet. Marken är privatägd och består till större delen av skogsmark.

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte påverkas negativt samt
att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Målsättningen är att bevara den karakteristiska bebyggelsestrukturen för
äldre bybebyggelse i Östra Fors som har ett kulturhistoriskt intresse.
Eventuell ny bebyggelse anpassas till det traditionella byggnadsskicket,
se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Restriktivitet mot ny bebyggelse norr om väg 517 vid Perjostjärnen och norr
om väg 511 i områdets sydöstra del.
Område norr om Malungsfors samhälle och upp till befintlig travbana,
mellan rv 71 och befintlig kraftledning, reserveras för industri eller
annan verksamhet, t ex ytkrävande verksamhet, med behov av tillgång
till samhällsservice, vägnät, spåranslutning etc. Särskilt ska beaktas att
störningar för boende i Malungsfors ej uppkommer, att befintlig vattentäkt ej påverkas samt att utrymme för järnvägsspår med skyddszon
reserveras.
Bebyggelse eller annan exploatering där risk finns för påverkan på befintlig
vattentäkt får inte tillåtas.
Möjligheter till utveckling av servicefunktioner i Östra Fors centrum
beaktas.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.
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B 10 Tandö – Ofors – Lillmon – Limedsforsen m m
Större delen av området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård
(Västerdalälven-Görälven). Större delen av rekommendationsområdet området
är även utpekat som värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet
och i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven inom
området är utpekad som Natura 2000-område.
I områdets södra del utgörs bebyggelse i byarna av
permanentbostäder samt enstaka fritidshus. Jordbruksmark finns i området.
I områdets sydöstra del vid Östra Ofors ligger delar
av en större fornlämningmiljö (huvuddelen belägen
inom E31) som är av riksintresse för kulturminnesvården . Bebyggelse och jordbruksmark finns i området. I Östra Ofors finns även en industri för timring
och produktion av hus. Söder om industrin finns ett
område med bra kommunikationsläge och med möjlighet till framtida spåranslutning. Detta motiverar att
ett område från industrin och ca 4-500 meter söderut
Östra Lillmon
reserveras för verksamheter.
Miljön vid Heden-Västra Lillmon-Risätra i områdets mellersta del är klassad
som kulturhistoriskt värdefullt odlingslandskap. I Heden finns gles men ytmässigt omfattande bebyggelse och på östra sidan älven vid Risätra är bebyggelsen
mer koncentrerad. Omfattande jordbruksarealer finns i området. I Risätra finns
en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.
Områdets norra del omfattar Limedsforsen och delar av Västra ÄrnäsHeden. Här finns i huvudsak relativt tät permanent bebyggelse och partier med
jordbruksmark. I området finns industrier, butik och andra servicefunktioner. I
Limedsforsen finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.
Området berörs av ombyggnads/omläggningsplaner för rv 71. Vägverket
Region Mitt har 2004 upprättat arbetsplan för ombyggnad och omläggning av
väg 71 på delen från Östra Tandö (korsning väg 1049) till Bu (söder korsning
väg 1045). Förslaget följer befintlig väg fram till gamla Risätra småskola där
vägen svänger västerut över de öppna fälten mot Risätra skola för att sedan följa
väg 1044 tills denna ansluter till väg 71 i norr. Från den norra korsningen väg
1044/väg 71 och norrut följs befintlig väg. Om järnvägen till Sälen återupprättas
föreslås denna dras öster om området (C7).

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden och kulturmiljön inte
påverkas negativt samt att planförhållandena, bl a möjligheterna att
ordna VA, i övrigt bedöms lämpliga.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma i begränsad omfattning vid
Heden-Västra Lillmon-Risätra som är klassat som kulturhistoriskt
värdefullt område under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att
landskapsbilden och kulturmiljön inte påverkas negativt samt att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Tillkommande bebyggelse
anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens
avsnitt 7.10. Det är av vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos
genuina byggnader.
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Område från industrin vid Östra Ofors och ca 4-500 meter söderut,
reserveras för utveckling/ nyetablering av industri eller annan verksamhet. Särskilt ska beaktas att störningar för närboende ej uppkommer
och att en godtagbar lösning av VA erhålls, samt att hänsyn tas till
kulturminnesvårdsintresset.
Ombyggnad och nylokalisering av rv 71 får inte försvåras.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Andra typer av
arbetsföretag än bebyggelse som kan begränsa möjligheterna att bygga
om rv 71 kommer normalt inte att tillåtas.
Vid utredning om väglokalisering skall stor vikt läggas vid påverkan på
kulturmiljön, landskapsbilden och andra naturvärden.
Möjligheter till utveckling av servicefunktioner på östra sidan älven beaktas
vid Limedsforsen.

B 11 Västra Ärnäs
Det avgränsade området motsvarar den fördjupade översiktsplanen
(områdesplanen) för Västra Ärnäs antagen 1985-06-25. Denna redovisar
möjligheter till ny och kompletterande bostadsbebyggelse (max 30 lgh), ett
område för verksamheter, markreservationer för förbättringar av vägnät m m.
Verksamhetsområdet är idag delvis etablerat. En möjlighet till ytterligare
utveckling av området är önskvärt eftersom detta är ett av få konstaterade
lämpliga områden för verksamheter i den norra kommundelen.
Områdets östra delar ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård
(Västerdalälven-Görälven). Hela rekommendationsområdet är även utpekat som
värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas
bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven inom området är
utpekad som Natura 2000-område.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) är aktuell. Riktlinjerna i
denna fortsätter att gälla.

B 12 Åkra – Biskopsbyn m m
Området omfattar flera byar och gårdar på båda sidor av
älven söder om Lima kyrka. Landskapsbilden är mycket
tilltalande med bebyggelsen vid skogskanten och sammanhängande odlingslandskap mot älven. Miljön har klassats som
riksintresse för kulturminnesvård.
Större delen av området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård (Västerdalälven-Görälven). Hela rekommendationsområdet är även utpekat som värdefullt i nationell
bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven inom området är
utpekad som Natura 2000-område.
I Åkra i områdets norra del finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.
Biskopsbyn

Rekommendationer
Målsättningen är att bibehålla en karakteristisk dalgångsbygd med
koncentrerade bymiljöer och enstaka gårdar i ett öppet landskap.
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Enstaka komplettering av befintlig bebyggelse inne i befintliga
byklungor på västra sidan älven eller i direkt anslutning till befintliga
gårdar på östra sidan kan få göras under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte påverkas negativt samt att
planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Ingen ny bebyggelse mellan
länsvägar och älv bör få tillkomma. Eventuell nytillkommande bebyggelse anpassas noga till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av stor vikt att den exteriöra karaktären ej
förändras hos genuina byggnader. Bestämmelserna i 3 kap 12§ PBL (om
att byggnader inte får förvanskas) är tillämpliga (riksintressen).
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Restriktivitet
mot exploateringsföretag, t ex täktverksamhet.

B 13 Skålmo – Torgås – Sörnäs m m
Området sträcker sig mellan byarna Ungärde, Skålmo, Husom, Torgås,
Sörnäs, Hammarsbyn och Gråheden. Ungärde-Skålmo och Torgås utgör
centrumorter i Lima och här finns kyrka, butik m.m. I Torgås finns en vattentäkt
med tillhörande skyddsområde.
Större delen av området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård
(Västerdalälven-Görälven) och är även utpekat som värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven inom området är utpekad som
Natura 2000-område.
I byn Husom (söder om Torgås) ligger all bebyggelse
öster om rv 71. Mellan vägen och älven finns jordbruksmark
och Hustjärnen med badplats. Huvuddelen av själva byn
ligger högt längs en äldre bygata. Miljön är av kulturhistoriskt intresse.
Området vid Sörnäs-Västansjö, kring Nässjön i norra
Lima innehåller äldre bebyggelsemiljöer med omgivande
odlingslandskap av mycket högt värde. Vid Sörnäs finns en
tät byklunga med bygata. Inom området finns ett pensionat
och en hembygdsgård. Miljön vid Sörnäs-Västansjö är av
Sörnäs
högt kulturhistoriskt intresse.
Bebyggelsen i byarna Gråheden-Norränge ligger huvudsakligen öster om
väg rv 71. Miljön är av kulturhistoriskt intresse.

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte påverkas negativt samt
att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Försiktighet med ny
fritidsbebyggelse.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Möjligheter till utveckling av servicefunktioner i Ungärde-Skålmo och
Torgås beaktas.
Ingen ny bebyggelse bör tillkomma mellan riksvägen och älven vid Husom
och stor restriktivitet mot ny bebyggelse bör gälla mellan riksvägen och
älven vid Gråheden-Norränge. Öster om riksvägen kan kompletterande
ny bebyggelse i begränsad omfattning få tillkomma under förutsättning
att öppna åker- och ängsmarker ej tas i anspråk, att landskapsbilden och
kulturmiljön inte påverkas negativt samt att planförhållandena i övrigt
bedöms lämpliga. Eventuell ny bebyggelse anpassas till det traditionella
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byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av stor vikt att
den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
På grund av den värdefulla miljön vid Sörnäs-Västansjö bör stor återhållsamhet med ny bebyggelse iakttas. Ingen ny bebyggelse på jordbruksmark bör få tillkomma då detta allvarligt skulle skada bevarandeintresset. Eventuell kompletterande bebyggelse förläggs inne i byklungan
eller inom befintliga gårdsplatser och anpassas till det traditionella
byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av stor vikt att
den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Stor restriktivitet mot exploateringsföretag, t ex täktverksamhet.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas.

B 14 Bolheden
Bolheden är en mindre by på västra älvstranden. Gårdarna omges av åkeroch ängsmark. Miljön är av kulturhistoriskt intresse.
Hela området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård
(Västerdalälven-Görälven). Större delen av området är även utpekat som
värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas
bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven inom området är
utpekad som Natura 2000-område.

Rekommendationer
Försiktighet med ny bebyggelse. Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att kulturmiljö- och jordbruksintresset
beaktas samt att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Öppna
åker- och ängsmarker bör ej bebyggas. Eventuella nya hus anpassas till
det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det
är av vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina
byggnader.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Stor restriktivitet mot exploateringsföretag, t ex täktverksamhet.

B 15 (vakant)
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B 16 Transtrand – Norra Brändan m m
Området sträcker sig mellan Transtrand i söder och Norra Brändan i norr. I
Transtrand finns ett servicecentrum vid bron med livsmedelsbutik, bank, skola,
bygdegård m.m. Dessutom finns omkringliggande bostadsbebyggelse. Vägförbättringsbehov finns för rv 71 mellan Transtrand och Sälens by.
Områdets mellersta delar ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård (Västerdalälven-Görälven). Större delen av området är även utpekat som
värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven inom området är utpekad
som Natura 2000-område.
Norr om Transtrand ligger Berga by som är klassad som
en kulturhistoriskt värdefull miljö. Området ligger i direkt
anslutning till Vasaloppsstarten.
Strax söder om Sälens by ligger Åsen och Norra Brändan
och innehåller i huvudsak bostadsbebyggelse, delvis med
jordbruksanknytning. Önskemål om utveckling av logi- och
stugbyanläggningar, verksamheter m.m. finns eftersom
området är utsatt för ett visst bebyggelsetryck på grund av
närheten till Sälens by/fjället.
Mellan Bolheden och Mornäs och mellan Södra och Norra
Brändan, finns helt obebyggda partier vid Västerdalälven.
Berga
Avsaknaden av bebyggelse beror i första hand på starkt
kuperad terräng. Landskapsbilden är känslig i dessa delar.
I Vörderås finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma vid Kyrkbyn och Vörderås och
enstaka komplettering av befintlig bebyggelsegrupp får göras i övriga
delar av området under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att
landskapsbilden inte påverkas negativt samt att planförhållandena i
övrigt bedöms lämpliga.
Restriktivitet mot ny bebyggelse mellan länsvägar och älv med undantag för
området norr om bron i Transtrand på östra sidan.
Restriktivitet mot nya fritidshus. Fritidsbebyggelse i tät stugbyform i
begränsad skala kan prövas om konflikt med annan markanvändning
saknas. Detaljplaneläggning kan i så fall erfordras. Även möjligheterna
att tillgodose mark för verksamheter beaktas.
För Berga by bör den nuvarande bystrukturen bevaras. Kulturminnesvårdsintresset och närheten till Vasaloppsstarten motiverar stor försiktighet
med ny bebyggelse. Eventuella nytillkommande hus placeras i överensstämmelse med den omgivande äldre bebyggelsens gruppering. Det är
av vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
I de obebyggda partierna vid Västerdalälven mellan Bolheden och Mornäs
och mellan Södra och Norra Brändan bör ingen ytterligare bebyggelse
tillåtas annat än eventuellt för det rörliga friluftslivets behov.
Restriktivitet mot markanvändning som kan försvåra upprustning av rv 71
eller försvåra utnyttjandet av Vasaloppsstarten.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Inga exploateringsföretag bör tillåtas.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas vid exploatering.
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B 17 Dalgången Osanden-Resjövallen
Ett ca 8 km långt avsnitt av Västerdalälvens övre dalgång norr
om Sälens by har avgränsats. I området finns i huvudsak permanentbebyggelse med inslag av fritidshus. Dalgången som är relativt
trång innehåller även en del jordbruksmark. Området är utsatt för
ett visst bebyggelsetryck på grund av närheten till Sälens by och
fjället. Det finns ett visst förbättringsbehov av väg 311.
Hela området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Större delen av området ligger även inom riksintresse för friluftsliv
och naturvård (Västerdalälven-Görälven) samt är utpekat som
värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Västerdalälven
inom området är utpekad som Natura 2000-område.
Josvallen

Rekommendationer
Eftersom det är angeläget att detta avsnitt av Västerdalälven bör bibehålla
sin karaktär med endast måttlig exploatering bör endast enstaka komplettering av befintliga bebyggelsegrupper tillåtas, under förutsättning
att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte påverkas
negativt, att möjligheterna att förbättra väg 311 inte försämras samt att
planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Stor försiktighet med ny
bebyggelse mellan älven och de parallella huvudvägarna.
Restriktivitet mot nya fritidshus. Fritidsbebyggelse i tät stugbyform i
begränsad skala kan prövas om konflikt med annan markanvändning
saknas. Detaljplaneläggning kan i så fall erfordras.
Verksamheter av större omfattning bör undvikas norr om kraftledningen i
Osanden.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.
Nya grustäkter bör undvikas.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas.

B 18 Gudmundsätra (Skärbäcksstranden)
För området vid Gudmundsätra-Skärbäcksstranden finns en fördjupad översiktsplan (områdesplan) antagen 1984-02-06. Bebyggelseutvecklingen som
redovisas i denna baserades huvudsakligen på önskemål om en utveckling av
befintlig ridanläggning inom området. Detta bedöms dock inte längre vara
aktuellt. Den fördjupade översiktsplanen upphävs därför i samband med antagandet av denna översiktsplan och ersätts av rekommendationer i översiktsplanen. Det finns ett visst förbättringsbehov av väg 311.
Hela området ligger inom ett större område utpekat som
riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§
miljöbalken och områdets västra delar ligger också inom
riksintresse för friluftsliv och naturvård (VästerdalälvenGörälven). Större delen av området är utpekat som värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet.
Västerdalälven inom området är utpekad som Natura 2000område.
Gudmundsätra
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Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) upphävs och ersätts med
rekommendationer i denna översiktsplan.
På östra sidan av väg 311 bör begränsade bebyggelsetillskott normalt kunna
prövas utan detaljplan. Mellan väg 311 och Västerdalälven bör stor
försiktighet råda mot ny bebyggelse som endast kan få tillåtas under
förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte
påverkas negativt, att möjligheterna att förbättra väg 311 inte försämras
samt att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga, bl a med hänsyn
till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.
Stor restriktivitet mot exploateringsföretag, t ex täktverksamhet.

B 19 Sörsjöns by
För Sörsjöns by finns en fördjupad översiktsplan (områdesplan) antagen
1980-01-28 som redovisar hur markområden för service, verksamheter, permanentbostäder och fritidsbebyggelse bör
disponeras. Med stöd av den fördjupade översiktsplanen har
centrala Sörsjön och område öster om byn detaljplanelagts för
permanentbebyggelse respektive fritidsbebyggelse. I södra delen
av Sörsjön finns planlagd industrimark. Den mark som detaljplanelagts i Sörsjön bedöms tillgodose behovet av utbyggnad av
såväl permanent- som fritidsbebyggelse inom många år framöver. I den fördjupade översiktsplanen utlagda ytterligare reserver har därför bedömts överflödiga. Regleringen av markanvändningen är dessutom ganska grov i områdesplanen varför
denna utgår och ersätts med riktlinjer i denna översiktsplan.
Sörsjön väster om älven
Hela området ligger inom ett större område utpekat som
riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken och
områdets allra västligaste delar ligger också inom riksintresse för friluftsliv och
naturvård (Fuluälven). Sörsjöns by är utpekad som värdefull i nationell
bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas bevarandeprogram för
odlingslandskapet. Fuluälven inom området är utpekad som Natura 2000område.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) upphävs och ersätts med
rekommendationer i denna översiktsplan.
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att planförhållandena bedöms lämpliga.
Området norr om befintlig skjutbana innehåller två små tjärnar och bör bevaras som skyddsområde mot den planlagda småindustriverksamheten.
Vid mark- och vattenanvändning ska särskild hänsyn tas beträffande
Fuluälvens ekologiska känslighet.
Möjligheterna till upprustning av väg 311 ska särskilt beaktas.
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta högvattenyta (+404,13), undantaget mindre byggnader av ringa ekonomiskt värde.
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B 20 Storagen-Idloken
Området omfattar bygden vid Sörsjöns by på ömse sidor om Fuluälven. Här
finns relativt spridd bebyggelse delvis i form av fritidshus, samt en del jordbruksmark. Det finns ett visst förbättringsbehov av väg 311.
Hela området ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för
turism och rekreation enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken och större delen av
området ligger också inom riksintresse för friluftsliv och naturvård (Fuluälven).
Sörsjöns by är utpekad som värdefull i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Det värdefulla
odlingslandskapet sträcker sig även väster om Fuluälven och in i detta område.
Fuluälven är utpekad som Natura 2000-område.

Rekommendationer
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte påverkas negativt, att
möjligheterna att förbättra väg 311 inte försämras samt att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Även fritidshus i begränsad
utsträckning kan få tillkomma.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls. Exploateringsföretag, t ex täktverksamhet bör ej tillåtas i området.
Vid mark- och vattenanvändning ska särskild hänsyn tas beträffande Fuluälvens ekologiska känslighet.
VA-förhållandena ska särskilt beaktas.
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta högvattenyta (+404,13), undantaget mindre byggnader av ringa ekonomiskt värde.

B 21 Rörbäcksnäs
För Rörbäcksnäs finns en fördjupad översiktsplan (områdesplan) antagen
1985-06-25 som redovisar relativt omfattande utbyggnadsmöjligheter för
fritidsboende och även mark för permanentboende och verksamheter. Den
bebyggelseutveckling som redovisas i den fördjupade översiktsplanen bedöms
inte längre vara aktuell samtidigt som bebyggelsetrycket är ganska lågt. Den
fördjupade översiktsplanen upphävs därför i samband med antagandet av denna
översiktsplan och ersätts av rekommendationer i översiktsplanen.
Ett område som omfattar ca 45 ha, beläget nordväst om samhället och väster
om väg 1047, har utlagts som möjligt område om det i framtiden önskas en
större utveckling av permanent- eller fritidsbebyggelse, se
karta nästa sida.
Ett ca 10 ha stort område, beläget norr om samhället och
öster om väg 1047 har utlagts som möjligt att pröva som
lämpligt område för etablering av verksamheter, se karta
nedan.
Väg 1053 öster om korsningen med väg 1047 är kurvig
och har en förhållandevis brant lutning. En ombyggnad av
vägavsnittet är på sikt önskvärt.
Större delen av rekommendationsområdet ligger inom
ett större område utpekat som riksintresse för turism och
rekreation, enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Rörbäcksnäsåsen-Tandsjöeggen är en lång grusås
Rörbäcksnäs
utpekad som naturvårdsintresse som delvis ligger inom
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områdets södra del. Åsen är mycket markerad och har en tilltalande landskapsbild samt ett geologiskt intresse.
Stora Tandån som rinner i områdets norra del har bedömts som ekologiskt
känslig. I områdets västra delar finns värdefulla våtmarksområden.
I Rörbäcksnäs finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde.

Möjliga utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter (gula områden)

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) upphävs och ersätts med
rekommendationer i denna översiktsplan.
Bebyggelse får tillkomma inom områden som redovisas på karta ovan.
Detaljplaneläggning krävs.
Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden inte påverkas negativt samt
att planförhållandena bedöms lämpliga. Beträffande Gränsbo, Nybo,
Brunntjärnåsen, Ängesåsen kan kompletterande bebyggelse få tillkomma
i begränsad omfattning inom eller i direkt anslutning till dessa bebygg-
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elseansamlingar men inte i obebyggda områden utanför.
Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan.
Ianspråktaganden av nya områden för mer omfattande bebyggelse ska
föregås av detaljplaneläggning.
Möjligheterna att förbättra länsväg 1053 beaktas.
Vid mark- och vattenanvändning ska särskild hänsyn tas beträffande Stora
Tandåns ekologiska känslighet.
Det är angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls.

B 22 Närsjön-Transtrandsfjällen väst
Området omfattar bl a Närsjön samt närområdet längs Fjällvägen. Närsjön
omges delvis av tät, detaljplanelagd fritidsbebyggelse. I
övrigt finns endast enstaka fritidshus.
Området ligger inom fördjupad översiktsplan
(Områdesplan) för områdena kring Sälenfjällsvägen
antagen 1983-06-28. Den fördjupade översiktsplanen
föreslås upphävas i samband med antagandet av denna
översiktsplan.
Hela rekommendationsområdet ligger inom ett större
område utpekat som riksintresse för turism och rekreation
enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken. Området ligger även
inom Transtrandsfjällen som är av riksintresse för
friluftslivet.
Hela området ingår i ett av kommunen utpekat käns- Närsjön
ligt område ur ekologisk synpunkt. Centralt inom området, på båda sidor av Fjällvägen, ligger ett område utpekat som värdefullt våtmarksområde klass 3. Närsjön har dokumenterade naturvärden på grund av ett
väl bevarat rödingbestånd och tilltalande landskapsbild. Både Närsjön och dess
utlopp Närån bedöms ekologiskt känsliga. I utredningen ”Transtrandsfjällens
skogar” utpekas tre områden som intressanta ur naturvärdessynpunkt; 30 Hundfjällskölen, 34 Närsjökällan-Södra Saldalsbäcken och 35 Närsjön och Närån.
Vid Närsjön finns ett av de få friluftsbaden i Sälenfjällen.
Längs Fjällvägen kan det bli aktuellt att uppföra någon skoterterminal då det
är önskvärt att flytta ut dessa från den täta bebyggelsestrukturen inom anläggningarna för att bl a minska bullerstörningar.
Områdets östra delar ligger inom skyddsområde för Tandådalens vattentäkt.

Rekommendationer
Den fördjupade översiktsplanen (områdesplanen) för områdena kring
Sälenfjällsvägen upphävs och ersätts med rekommendationer i denna
översiktsplan.
Med hänsyn till Närsjöns naturvärden och karaktären av oexploaterat
område i övrigt bör ny bebyggelse ej tillåtas utöver detaljplanelagd
mark, undantaget enstaka anordningar för friluftslivet. Längs Fjällvägen
kan dock enstaka verksamheter med anknytning till rekreation tillkomma, t ex skoterterminaler.
Exploateringar inom området får inte medföra att föroreningar tillförs
Närsjön, Närån eller Tandån.
Naturvärden och ekologisk känslighet ställer krav på ett varsamt skogsbruk,
bland annat bör försurande åtgärder undvikas. Kalkning bör övervägas
vid sjunkande PH-värde.
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Områden där större exploateringar, dock
ej bebyggelse, kan komma till stånd

C 1 Skalet
Området omfattar del av området Skalet som av länsstyrelsen har pekats ut
för etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Beträffande
den västligaste delen av området som länsstyrelsen pekat ut gör kommunen
tolkningen att Andersviksberg inte ingår.

Rekommendationer
Etablering av bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder
för etablering av vindkraft bör ej tillåtas.
Vindkraftsetablering som kan innebära en negativ visuell påverkan på Norra
Brudskogsområdet bör ej tillåtas.

C 2 Fageråsen
Området omfattar del av Fageråsen som av länsstyrelsen har pekats ut för
etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Energimyndigheten har i maj 2008 utpekat området som riksintresse för vindkraft.

Rekommendationer
Etablering av bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder
för etablering av vindkraft bör ej tillåtas.

C 3 Digerberget
Området omfattar del av Digerberget som kommunen bedömer som möjligt
för etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden.

Rekommendationer
Etablering av bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder
för etablering av vindkraft bör ej tillåtas.

C 4 Lyberget
Lyberget har av länsstyrelsen pekats ut för etablering av vindkraft eftersom
det har goda vindförhållanden. I kommunens valda avgränsning av område
lämpligt för vindkraft (C 4) har Lybergsgnupen som är av riksintresse för
naturvård och naturreservat samt berörda delar av Lybergsåsen-Gravbergskölen-Storkölen som är av riksintresse för naturvård undantagits från område
lämpligt för vindkraft.
Lybergets fäbod är belägen inom området.

Rekommendationer
Etablering av bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder
för etablering av vindkraft bör ej tillåtas.
Vindkraftsintresset bör inte utgöra hinder för kompletterande bebyggelse
inom Lybergets fäbod.
Vindkraftsetablering som kan innebära en negativ påverkan på naturreservatet bör ej tillåtas.

244

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

C 5 Gerfastokölen
Området omfattar Gerfastokölen som kommunen bedömer som lämpligt för
etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden.
Bygglov har 2004 lämnats för uppförande av sju stycken vindkraftverk
(Vindkompaniet AB), men enligt uppgift är utbyggnad inte aktuell för närvarande.

Rekommendationer
Etablering av bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder
för etablering av vindkraft bör ej tillåtas.

C 6 Järnvägs- och vägreservat Bjuråker-Lugnet
Området berörs av ombyggnads/omläggningsplaner för rv 71. Vägverket
Region Mitt har under 2006 upprättat en förstudie som redovisar olika alternativ
till ombyggnad och omläggning av rv 71 på delen från Almasjön söder om
Yttermalung till Östra Utsjö. Kommunen anser att rv 71 måste få en ny sträckning öster om befintlig bebyggelse i Yttermalung. Att bygga om vägen i befintlig sträckning genom byn svarar inte upp mot några behov, vare sig miljöoch trafiksäkerhetskrav eller krav på
framkomlighet. För sträckan norr om
Yttermalung får sträckningen av vägen
utredas vidare i kommande vägutredning
innan kommunen bedömer det som möjligt
att ta ställning i frågan.
Vid Lugnet är Västerdalälvens dalgång
trång vilket medför att både riksväg 71 och
järnvägen fått begränsade utrymmen och
standard. Förbättringar av riksväg 71 söder
om Lugnet är önskvärd och beträffande
järnvägen kan en standardhöjning erfordras
om järnvägen ska återuppbyggas till Sälen.
I området ligger Lugnets turistanläggning. Järnväg och väg vid Grådön
Forsarna vid Vemforsen-Hovaforsen
utnyttjas flitigt av fritidsfiskare. Älven bedöms ekologiskt känslig i denna del.
Området ligger delvis inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, Görälven-Västerdalälven. Området ingår i en fornlämningsmiljö kring Lugnet.
Fortum Distribution AB har planer på att bygga en 130 kV ledning från
Malung (Orrmyrheden) till Lindmon i Torsby kommun, vilken passerar över
Västerdalälven.

Rekommendationer
På grund av behovet av markreservationer för förbättringar av riksväg 71
och järnvägen samt de starka intressena för naturvård, rörligt friluftsliv
och kulturminnesvård bör ingen ny bebyggelse tillåtas i området. En
begränsad utveckling av turistanläggningen vid Lugnet bör dock kunna
prövas. De sanitära förhållandena ska särskilt beaktas.
Exploateringsföretag som kan begränsa möjligheterna att förbättra väg- och
järnvägsstandarden kommer normalt inte att tillåtas.
Vid utredning om väg och/eller järnvägssträckning ska stor vikt läggas vid
påverkan på landskapsbilden och naturvärden, dessutom ska kulturminnesvårdsintresset beaktas.
Det ska vara möjligt att pröva en utbyggnad av en 130 kV ledning. Vid den
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slutliga lokaliseringen av planerad kraftledning ska stor hänsyn tas till
väg- och järnvägssträckningar samt landskapsbilden.

C 7 Järnvägsreservat Malungsfors-Lindvallen
Vid ett återupprättande av järnvägen avses nedanstående
sträckningar utnyttjas.
Mellan Malungsfors och Flöttjärnarna i södra delen av
Tandö har ett cirka 200 meter brett område avsatts längs den
äldre järnvägsbanken.
Mellan Östra Tandö och Skålmo/Husom har ett upp till 350400 meter brett reservat för nyanläggning av järnväg avsatts.
Reservatets bredd motiveras av att sträckningen inte är detaljstuderad. Genom att reservatet förlagts öster om byarna berörs
endast ett fåtal befintliga byggnader.
Mellan Skålmo och Gusjön har ett cirka 200 meter brett
reservat för nyanläggning av järnväg avsatts.
Mellan område nordväst om Gusjön och fram till Lindvallen
har ett reservat avsatts för nyanläggning av järnväg som varierar i bredd mellan 200-400 meter. Reservatets bredd motiveras
av att sträckningen inte är detaljstuderad.
Järnvägsreservatet passerar fornlämningsmiljön Olsmyran
som är av riksintresse för kulturmiljövården, miljön vid HedenVästra Lillmon-Risätra som är klassad som kulturhistoriskt
värdefull, byarna runt Lima kyrka som är av riksintresse för
kulturmiljövården samt miljöerna Husom, Gråheden-Norränge
och Bolheden som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla.
Järnvägsreservatet berör bitvis områden kring Västerdalälven som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet.
Järnvägsbanken norr om Malungsfors

Rekommendationer
Bebyggelse eller annan markanvändning som kan påverka möjligheterna att
återupprätta järnvägen kommer normalt inte att tillåtas. Restriktivitet
mot anordnande av nya vägar som korsar reservatet, eftersom detta kan
innebära framtida plankorsningar med järnväg. Om så bedöms nödvändigt kommer områdesbestämmelser eller detaljplan att upprättas för att
säkra strategiskt viktiga passager.

C 8 Ombyggnad av väg 311 vid Horrmundvalla
Vid passagen över Horrmundvalla är rv 71 smal och kurvig och har brant
lutning. Här finns ett mycket angeläget behov av en ombyggnad av bron med
angränsande vägavsnitt.
Vägverket har tagit fram utredningsalternativ med en relativt omfattande
nybyggnad av väg, och med broalternativ ca 200 resp. ca 500 meter uppströms
nuvarande bro över Horrmundvalla. Kommunen anser att även ett mindre
omfattande och kostsamt alternativ, med ett broläge nära det befintliga borde tas
under övervägande.
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Rekommendationer
Ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka möjligheterna att
bygga ut den planerade vägen kommer normalt inte att tillåtas. Prövning
av bygglov och förhandsbesked görs efter samråd med vägverket. Även
när vägen är utbyggd bör ny bebyggelse undvikas i området.
Vägutredning och arbetsplan bör upprättas snarast.

C 9 Mobergskölen
Ett ca 10 km långt och 4 km brett område har avgränsats kring Sälens flygplats vid Mobergskölen. Förutom flygplatsens anläggning finns endast ett fåtal
bostadshus inom avgränsat område.
Banan byggs fn ut från 900 meter till 1200 meters längd och till 30 meters
bredd. Flygplatsen är inte tillståndsprövad av länsstyrelsen enligt miljöbalken
eftersom antalet flygrörelser fn är små. Tankar finns dock kring en framtida
utveckling av flygplatsen för att möjliggöra för landning med charterflyg. En
sådan utveckling kräver dock tillståndsprövning.
Väg 1053 är särskilt i den västra delen av området kurvig och har en
förhållandevis brant lutning. En ombyggnad av vägavsnittet från korsningen
med väg 1047 är på sikt önskvärd.
Området utgör värdefull skogsmark men har också ett rekreationsvärde pga
närheten till Sälenfjällen och Rörbäcksnäs.

Rekommendationer
På grund av det allmänna intresset av att flygplatsen kan behöva utvecklas i
framtiden bör ingen ny bebyggelse eller annan ny markanvändning
tillåtas inom området då detta kan försvåra en sådan utveckling. Viss
restriktivitet även mot exploateringsföretag som täktverksamhet etc som
kan inverka negativt på flygplatsintresset eller rekreationsvärden. Om
beslut i framtiden fattas om utveckling av flygplatsen får rekreationsintresset i viss mån stå tillbaka.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till ekologisk känslighet beträffande Tandån. I exponerade lägen bör hyggesstorlekarna begränsas.
Möjligheter till rätningar och förbättringar av väg 1053 beaktas vid markanvändning.

Utbyggnad av landningsbanan sker 2007
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Randområden

D 1 Södra Randområdet
Området (9 delområden) omfattar områden kring Västerdalälven (inte zonen
närmast älven som utgör riksintresse) och rv 71 från kommungränsen mot
Vansbro, områden närmast kring Malungs centralort samt områden längs
Västerdalälvens dalgång mellan Malungsfors och Torgås. Områdena följer i
stort sett gränsen för den tolkade gränsen för bestämmelserna i 4 kap 1§ och 6§§
miljöbalken. Vid Malungs centralort är området utvidgat jämfört den avgränsningen.
Bebyggelse saknas nästan helt, utom vid Åkra väster om Lima, men enstaka
anläggningar som t ex skjutbanor, motorbanor och grustäkter finns. Viss jordbruksmark finns i området.
Området utgörs till stora delar av värdefull skogsmark, som har betydande
rekreationsvärde pga läget vid/i anslutning till dalgången och närheten till
befolkningskoncentrationer.
Ytternäsområdet är av intresse som rekreationsområde med spår och leder
för befintlig fritidsanläggning och stugby i Ytternäs.
I anslutning till älven finns ett stort antal fornlämningar.
En ca 2,5 km lång passage vid Lugnet ingår i en intressant fornlämningsmiljö. Område i anslutning till N. Buarna-Gravarängsheden kan innehålla
fornlämningar. Inom Gravarängsheden återfinns ett antal rektangulära "gropar".
Flera av groparna ligger placerade längs med Gravarängshedens två bäckar. Här
finns också rester efter en cirkelformig anläggning och flera stora stenar.
Fortum Distribution AB har planer på att bygga en 130 kV ledning från
Malung (Orrmyrheden) till Lindmon i Torsby kommun, vilken passerar över
Västerdalälven nära Lugnet.

Rekommendationer
Pågående markanvändning (skogsbruk och ev jordbruk) behålls. Ny
bostadsbebyggelse bör inte tillåtas. För områden kring Västerdalälven
och riksväg 71 som ligger i anslutning till befintliga befolkningscentra
kan dock den framtida utvecklingen komma att föra med sig önskemål
om markanvändning avsedd att främja en angelägen samhällsutveckling.
I dessa fall ska det vara möjligt att pröva en förändrad markanvändning.
Vid befintlig husgrupp i västra delen av Åkra kan enstaka komplettering av
befintlig bebyggelsegrupp göras om planförhållandena bedöms
lämpliga.
Stor försiktighet med nya exploateringsföretag, t ex täktverksamhet. Hänsyn
ska tas till eventuella fornlämningar.
Det ska vara möjligt att pröva en utbyggnad av en 130 kV ledning i närheten
av Lugnet. Vid den slutliga lokaliseringen av planerad kraftledning ska
stor hänsyn tas till naturmiljön samt landskapsbilden.
Åtgärder i järnvägsreservatets närhet som kan innebära ett försvårande av
återuppbyggnad av järnväg bör ej få vidtas.
Skogsbruket bör bedrivas med varsamhet. I exponerade områden mot dalgången bör hyggesstorlekarna begränsas. Vid mark- eller vattenområden
som inrymmer naturvärden eller är ekologiskt känsliga bör särskild hänsyn
tas.
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D 2 Västra Randområdet
Området ligger omedelbart sydväst och väster om Sälenfjällen och ligger
inom ett större område utpekat som riksintresse för turism och rekreation,
Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset, enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Områdets södra och sydvästra gräns följer i stort sett gränsen för riksintresset.
I området finns några bebyggelsesamlingar (Lilla
Moberget, Vallsjön, Sjögläntan, Kråkbrickans fäbod,
Kinnvallsjösätrarna, Kinnvallsjön och Långtjärnen, en
husgrupp norr om Tandberget vid väg 1047) med
huvudsakligen fritidshus samt några fäbodstugor.
I området finns värdefull skogsmark (utom delar
med svårföryngrad skog och kalfjäll) men det har också
ett betydande rekreationsvärde på grund av närheten till
Sälenfjällen, Rörbäcksnäs och Torgås/Hammarsbyn.
Området är också påverkat av ett visst bebyggelsetryck
på grund av närheten till Sälenfjällen. Dessa omständigheter talar för en stor restriktivitet mot ny bebyggelse.
Inom området finns mindre områden som utpekats
som riksintresse eller områden med särskilt utpekade
Lilla Moberget
naturvärden m.m.
Fejmån som rinner i områdets östra del avvattnar södra delarna av Transtrandsfjällen. Ån är endast lite påverkad och fiskbeståndet är relativt bra.
Fejmån är utpekat som naturvårdsintresse samt av kommunalt intresse för
friluftsliv och fritidsfiske. Vattendraget har bedömts ekologiskt känsligt.
Invid Fejmån och Lakostjärnsbäcken ligger ett mindre område med försumpad skog och myr med en rik flora och som är utpekat som naturvårdsintresse.
Vid Kinnvallsjösätern har ett område av riksintresse för naturvård utpekats.
Området har även utpekats som värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet och i länets ängsoch betesmarksinventering.
Torrvedstjärnen är en liten tjärn strax norr om Kråkbrickan som bland annat
hyser ett bestånd av röding och som är utpekat som naturvårdsintresse.
Ett område med värdefull ängs och hagmark och odlingslandskap finns vid
Urväderskölen söder om Kråkbrickan.
Rörbäcksnäsåsen-Tandsjöeggen är en lång grusås utpekad som naturvårdsintresse som delvis ligger inom områdets västra del. Åsen är mycket markerad
och har en tilltalande landskapsbild samt ett geologiskt intresse.
I övrigt finns inslag av värdefulla våtmarker i området.

Rekommendationer
Pågående markanvändning (skogsbruk och ev fäboddrift) bör behållas. Ny
bostadsbebyggelse bör inte tillåtas. Enstaka komplettering av befintlig
bebyggelsegrupp kan dock få göras vid Lilla Moberget, Vallsjön,
Kråkbrickan, Kinnvallsjösätrarna, Kinnvallsjön, Långtjärnen om
planförhållandena bedöms lämpliga. Vid övriga befintliga fäbodställen
eller äldre odlingar (enstaka hus finns) kan komplettering få ske med
enstaka ny mindre fäbodstuga om detta är ett led i bevarandet av
fäbodmiljön/odlingen.
Stor försiktighet med nya exploateringsföretag. Restriktivitet råder mot nya
täkter. Täkter kan endast övervägas i lägen där begränsade konflikter
finns med förekommande rekreations- och naturvärden.
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Skogsbruket bör bedrivas med varsamhet. I exponerade områden bör
hyggesstorlekarna begränsas. I höjdlägen nära kalfjäll bör skogsbruksåtgärder undvikas. Vid mark- eller vattenområden som inrymmer
naturvärden eller är ekologiskt känsliga bör särskild hänsyn tas.

D 3 Östra och Norra Randområdet
Området (8 delområden) omfattar sluttningarna på ömse sidor av Västerdalälven mellan Torgås och Hälla och områden norr om Transtrandsfjällen som
omgärdar Görälven, Fuluälven och Faxfjället-Mellanfjället-Näsfjället och
sträcker sig till norr om Särkån. Området ligger inom ett större område utpekat
som riksintresse för turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till
Treriksröset, utpekat i 4 kap 1-2§§ miljöbalken. Områdets östra gräns följer i
stort sett gränsen för riksintresset. Dessutom har en smärre
utvidgning vid Horrmund gjorts.
Endast några enstaka hus, fritidshus/fäbodstugor finns i
området förutom ett detaljplaneområde vid Gräsheden, ett
smärre detaljplaneområde väster om Hammarsbyn, bebyggelse vid Skarsåsens fäbod, Våtkölssäterns fäbod och mindre
bebyggelsegrupp vid Horrmund.
I området finns värdefull skogsmark (utom delar med
svårföryngrad skog och kalfjäll) men har också ett betydande
rekreationsvärde p.g.a. närheten till bl a Sälens by, Sälenfjällen och Sörsjön. Inom området råder även ett visst bebyggelsetryck på grund av närheten till Sälenfjällen. Dessa
Skarsåsens fäbod
omständligheter talar för en stor restriktivitet mot ny bebyggelse.
Inom området finns mindre områden som utpekats som riksintresse eller
områden med särskilt utpekade naturvärden m.m.
Fejmån som rinner i områdets södra del är utpekat som naturvårdsintresse
samt av kommunalt intresse för friluftsliv och fritidsfiske. Vattendraget har
bedömts ekologiskt känsligt.
En del av detta rekommendationsområde, öster om Stöten och söder om
Görälven, ligger inom område av riksintresse för friluftslivet samt inom område
av naturvårdsintresse.
Vid Skarsåsens fäbod norr om Görälven finns ett område med värdefull
ängs- och hagmark och odlingslandskap.
Söder om Näsfjället berörs rekommendationsområdet av delar av ett större
område av intresse för friluftslivet och naturvården (Faxfjället-Mellanfjället och
Näsfjället).
I övrigt finns inslag av värdefulla våtmarker i området.
Det är av intresse att i framtiden kunna förlänga en järnväg från Sälen/Lindvallen vidare till Norge. Inget reservat finns utlagt i detta rekommendationsområde men hänsyn behöver vid markanvändning tas till en ev. spårsträckning
inom delområdena D3e och D3h.
Ägaren till fastigheten Storagen 7:9, belägen mellan Skarsåsens fäbod och
Näsfjället, har framfört önskemål om att få planlägga för ca 65 fritidstomter. Ny
bostadsbebyggelse av någon omfattning i området bedöms dock som olämpligt.

Rekommendationer
Pågående markanvändning (skogsbruk och ev jordbruk och fäboddrift) bör
behållas. Ny bostadsbebyggelse bör inte tillåtas. Enstaka komplettering
kan få ske inom Skarsåsens och Våtkölssäterns fäbodar samt av befintlig
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bebyggelsegrupp vid Horrmund, under förutsättning att planförhållandena bedöms lämpliga. För områden som ligger i anslutning till befintliga befolkningscentra kan dock den framtida utvecklingen komma att
medföra önskemål om markanvändning avsedd att främja en angelägen
samhällsutveckling. I dessa fall ska det vara möjligt att pröva en förändrad markanvändning.
Inom detaljplanelagda områden vid Gräsheden och Hammarsbyn gäller
detaljplanebestämmelser.
Vid övriga fäbodställen eller äldre odlingar (enstaka hus finns) kan komplettering ske med enstaka ny mindre fäbodstuga, om detta är ett led i
bevarandet av fäbodmiljön/odlingen.
Stor försiktighet med nya exploateringsföretag. Restriktivitet råder mot nya
täkter. Täkter kan endast övervägas i lägen där begränsade konflikter
finns med förekommande rekreations- och naturvärden. Hänsyn ska tas
till eventuella fornlämningar.
Skogsbruket bör bedrivas med varsamhet. I exponerade områden mot
dalgången och övriga exponerade områden bör hyggesstorlekarna
begränsas. I höjdlägen nära kalfjäll bör skogsbruksåtgärder undvikas.
Vid mark- eller vattenområden som inrymmer naturvärden eller är
ekologiskt känsliga bör särskild hänsyn tas.
Möjligheter till upprustning av väg 311 beaktas.
Möjligheter till en framtida järnvägssträckning mot Norge får ej försvåras.

D 4 Nordöstra Randområdet
Området (2 delområden) ligger kring Fuluälven i
kommunens nordligaste del. Området ligger inom ett
större område utpekat som riksintresse för turism och
rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset,
utpekat i 4 kap 1-2§§ miljöbalken. Områdets östra gräns
följer i stort sett gränsen för riksintresset. I övrigt finns
inslag av värdefulla våtmarker i området.
Bebyggelsegrupper finns vid Åsbo, Husvallsgölen och
Paulsberg-Öjvallberget-Nyberget, i övrigt finns endast
något enstaka hus. Detta område bedöms inte vara utsatt
för något exploateringstryck på grund av närheten till
Sälenfjällen.
Husvallgölen

Rekommendationer
Pågående markanvändning (skogsbruk och ev jordbruk) behålls. Enstaka
komplettering av befintlig bebyggelsegrupp kan få ske vid Åsbo, Husvallgölen och Paulsberg-Öjvallberget-Nyberget, under förutsättning att
landskapsbilden inte påverkas negativt och att planförhållandena
bedöms lämpliga. I övrigt bör försiktighet med ny bostadsbebyggelse
iakttas.
Stor försiktighet med nya exploateringsföretag, t ex täktverksamhet, om de
verkar störande för de värden som finns i fjällmiljön.
Skogsbruket bör bedrivas med varsamhet. Vid mark- eller vattenområden
som inrymmer naturvärden eller är ekologiskt känsliga bör särskild
hänsyn tas.
Möjligheter till upprustning av väg 311 beaktas.
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Områden där skydds- och
bevarandeintressen prioriteras

E 1 Fräkensjömyrarna
Fräkensjömyrarna är ett myrkomplex med mycket naturskog, främst i de
östra delarna. Hela området är en mosaik av sjöar, skogar och olika myrtyper.
Myrkomplexet har ett värdefullt fågelliv. Området är av riksintresse för naturvården (N 133) och sträcker sig in i Värmlands län. Större delen av området
ingår även i den nationella myrskyddsplanen.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön.

E 2 Vattaå
I Tyngsjö finnmark ligger Vattaå finnbosättning på 330 m ö h i sydvästsluttningen av Andinaberg. Här finns små åkerlappar och gräsvallar bland stora
odlingsrösen och lövdungar samt en ansenlig areal stenbunden hackslåttermark.
Vattaå är ett av Dalarnas mest genuina skogsjordbruk. Kontinuerligt hävdat
sedan 1700-tal äger denna genuina finnbosättning än idag oförändrad brukningsstruktur. Området är av riksintresse för naturvård. Området har även
utpekats som värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet,
Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet och i länets ängs- och
betesmarksinventering.

Rekommendationer
Befintlig slåtter- och betesmark bör hållas i hävd genom oförändrade brukningsmetoder, gärna med fortsatt buskröjning och öppnande av småskogen genom bete.

E 3 Upprämmen-Upprämmsälven
Upprämmen och Upprämmsälven är ett för kommunen ovanligt
vattensystem med en av de sydligaste rödingsjöarna i landet. I sjön finns ett
mindre rödingbestånd, men gädda saknas. Upprämmsälven har ett värdefullt
öringbestånd. Området är klassat som värdefullt för friluftslivet och bedöms
även som ekologiskt känsligt.

Rekommendationer
Ny bebyggelse bör endast få tillkomma i form av enstaka komplettering till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att anordna VA.
Inga exploateringsföretag bör tillåtas i området.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet. Ytterligare kalkningsinsatser kan behöva övervägas.
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E 4 Kvien
Kvien är en större sjö med öar och och vikar och fritidsfiskevatten. Sjön med omgivningar har ett lokalt intresse för
rörligt friluftsliv: I områdets sydvästra del finns ett värdefullt
våtmarksområde. Strömsträckan Uvån mellan Kappsjöarna och
Kvien hyser två öringstammar samt är ett av landets bästa ålfiskevatten. Uvån rinner vidare söder om Kvien.

Rekommendationer
Ny bebyggelse kan få tillkomma i form av begränsad
komplettering till befintliga bebyggelsegrupper om
planförhållandena bedöms lämpliga, bl a med hänsyn
till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA.
Kvien
Ny bebyggelse som ianspråktar nya markområden kan
endast övervägas om friluftslivets intressen samtidigt
kan tillgodoses. Sådan ny bebyggelse kan endast övervägas för grupper
av hus, varvid krav på detaljplaneläggning kan komma att ställas.
Sjöns dämningsgränser ska beaktas vid bygglovgivning.
Översvämningsrisker i Hagfors kommun bör beaktas vid vattenreglering i
Uvåns vattensystem.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag i området. Särskilt bör
Uvån skyddas från exploateringsföretag typ vattenkraftutbyggnad med
hänsyn till fritidsfisket.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön kring sjön.

E 5 Rysjön
Rysjön är av intresse för fritidsfisket. Sjön och dess utlopp (Kvarnbäcken)
bedöms även som ekologiskt känsligt (reproduktion av fisk). I områdets nordvästra del finns del av ett större värdefullt våtmarksområde som fortsätter åt
nordväst kring Rotån.
I områdets nordvästra del vid Åtjärnen finns ett värdefullt område för kulturmiljövården med fornlämningar i form av skogsgravar från järnåldern. Värdet
av lämningarna förstärks av den intressanta landskapsbilden.
I hela området finns utpekade områden som bedömts som ekologiskt
känsliga.

Rekommendationer
Ny bebyggelse bör endast få tillkomma i form av enstaka komplettering till
befintliga hus om planförhållandena bedöms lämpliga, bl a med hänsyn
till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA.
Inga exploateringsföretag bör tillåtas i området.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön kring sjön
och ekologisk känslighet.
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E 6 Svenmyran, Haftahedarna och Haftakölen
I områdets södra del ligger Svenmyran som är ett myrkomplex med rikt
fågelliv. Området är av riksintresse för naturvården samt till större delen utpekat
som Natura 2000-område och bedöms även som ekologiskt känsligt.
I områdets norra del ligger Haftahedarna som har byggts upp av isälvsmaterial som bildat dyner och rullstensåsar. Fenomenet är märkligt ovanför
högsta kustlinjen. Här ligger även Vimyran som är ett värdefullt våtmarksområde med en speciell flora, bl a myrbräcka. Haftahedarna är av riksintresse
för naturvården främst beroende på geologiska och botaniska värden. Haftahedarna är även utpekat som Natura 2000-område. Här finns också en intressant
naturstig. Haftahedarna söder om Sillerö är även omtalad i sägner som en plats
för en bybebyggelse som ska ha funnits före digerdöden.
I områdets norra del ligger även Haftakölen som ingår i den nationella myrskyddsplanen.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Täktverksamhet eller schaktningar i dynfälten och rullstensåsarna skulle
allvarligt skada naturvärdet.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till natur- och kulturmiljön
och ekologisk känslighet.

E 7 Östra och Västra Vikukölarna
Östra och Västra Vikukölarna utgör tillsammans ett mycket stort myrkomplex. Större delen av området är av riksintresse för naturvården på grund av
myrarnas morfologi, storlek, mångformighet och frånvaron av mänsklig påverkan. Den centrala delen av området ingår även i den nationella myrskyddsplanen. Större delen av området är värdefullt våtmarksområde. Dessutom förekommer ett relativt rikt fågelliv. Huvuddelen av området bedöms vara ekologiskt känsligt.
I områdets sydligaste del vid Kölberget ligger finnmarksbebyggelse av
ålderdomlig karaktär som är en värdefull kulturmiljö.

Rekommendationer
Ingen ny bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
För Kölberget gäller att ny bebyggelse ej bör tillkomma på öppen mark.
Endast bebyggelse som utgör komplettering till den befintliga äldre
bebyggelsen kan få tillkomma. Eventuell ny bebyggelse bör anpassas till
det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det
är av vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina
byggnader.
Det är angeläget att den öppna marken hävdas.

E 8 Västra Rotsjön
Västra Rotsjön är av intresse för fritidsfisket. Den västra delen, där några
spridda fritidshus ligger, bedöms även vara ekologiskt känslig. Området gränsar
i väster mot riksintresse för naturvård.

254

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Rekommendationer
Restriktivitet mot ny bebyggelse. Eventuellt kan enstaka komplettering ske i
närheten av befintlig bebyggelse med beaktande av strandskyddsbestämmelserna och ekologisk känslighet.
Inga exploateringsföretag bör tillåtas i området.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 9 Västerdalälven
Området (9 delområden) omfattar Västerdalälven inom kommunen som är
utpekad som riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Även landpartier
vid sidan av älven ingår. Det är många intresseaspekter som tillsammans bidrar
till det höga värdet. Bl a liten påverkan av vattenreglering, intressanta geomorfologiska bildningar, rik flora och fauna, hotade biotoper och arter, vacker landskapsbild, rekreationsvärde. Älvsträckor med forsande vatten är ekologiskt
känsliga. Stora avsnitt av det riksintressanta området redovisas inom andra
rekommendationsområden.
Västerdalälven ned till cirka 3 km söder om
Östra Ofors är Natura 2000-område och
omfattar enbart vattenområdet. Västerdalälven
är även utpekat som ett område med särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 6§
miljöbalken, vilket innebär att vattenkraftverk
samt vattenreglering eller vattenöverledning
för kraftändamål inte får utföras.
En ca 2,5 km lång passage vid Lugnet ingår
i en intressant fornlämningsmiljö och vid
N. Buarna-Gravarängsheden finns en för
kulturminnesvården intressant fäbodmiljö.
Obebyggda områden längs älven har stort
värde för det rörliga friluftslivet särskilt
områden som ligger i direkt anslutning till
befolkningscentra.
Landskapsbilden är särskilt känslig för
förändringar mellan Bärvallen och Osanden
Västerdalälven vid Tällboren
samt mellan Gravendal och Högstrand.
Vid Hällaområdet nedanför sammanflödet mellan Görälven och Fuluälven
breder Västerdalälven ut sig till en sk flätflod. Området utgör naturreservat och
har mycket höga värden för vetenskaplig naturvård och friluftsliv samt är
ekologiskt känsligt.
Nära byn Eggen i Yttermalung pågår bildandet av ett ca 26 ha stort kommunalt naturreservat. Området utgörs av ett tätortsnära barrblandskogsområde
med höga naturvärden samt är av stort rekreationsintresse för ortsbefolkning
och allmänhet. Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen,
som med sina skarpa åsryggar, ofta flera parallella, gett namn åt området
Eggarna.
Partier som är särskilt översvämningskänsliga längs Västerdalälven är delar
av Malungsfors, Torgåsmon, Lima, Malung, Åsen och Sälens by.
Fortum Distribution AB har planer på att bygga en 130 kV ledning från
Malung (Orrmyrheden) till Lindmon i Torsby kommun, vilken passerar över
Västerdalälven i närheten av Lugnet.
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Rekommendationer
På grund av de starka bevarandeintressena bör ingen ytterligare bebyggelse, annat än ev för det rörliga friluftslivets behov tillåtas i området.
Enstaka komplettering av befintliga gårdar/husgrupper, i första hand i form
av permanentbebyggelse, kan få göras längs Västerdalälven endast om
det inte strider mot jordbrukets intressen, inte inverkar menligt på landskapsbilden och att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. I övrigt
bör stor restriktivitet råda mot ny enstaka spridd bebyggelse i området.
Det ska vara möjligt att pröva en utbyggnad av en 130 kV ledning i närheten
av Lugnet. Vid den slutliga lokaliseringen av planerad kraftledning ska
stor hänsyn tas till rekreationsintresset. Hänsyn ska även tas till älvens
ekologiska känslighet och påverkan på landskapsbilden.
Inga ytterligare/nya exploateringsföretag, t ex grustäktsverksamhet, bör
tillåtas i området. Vattenreglering skulle allvarligt skada bevarandeintressena.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset,
naturmiljön och ekologisk känslighet.
Det är mycket angeläget att det öppna odlingslandskapet bibehålls samt i
förekommande fall fortsatt djurhållning.
Vid eventuell prövning av ny bebyggelse ska en noggrann prövning ske av
avloppsanordningar.
Möjligheter till förbättring av rv 71 och väg 311 beaktas.
Hänsyn tas till fornlämningsmiljön kring Lugnet och fäbodmiljön vid
N. Buarna.
Mark- och vattenanvändningen för naturreservatet vid Hälla regleras genom
reservatsföreskrifter.
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas inom det planerade
kommunala naturreservatet Eggarna.

E 10 Kappsjöarna
Kappsjöarna, samlande benämning för Västra Tyngen-Holmsjön-StorsjönStorkappsjön m fl, har ett lokalt intresse för rörligt friluftsliv. Sjön har många
vikar och är populär för fritidsfiske. Det finns ett vattenbruk vid Björnviken i
Storsjön. Täta bebyggelseansamlingar finns vid Knulen, Långselen, Kappsjöselen och Sjöhusen.

Rekommendationer
Ny bebyggelse kan få tillkomma i form av begränsad komplettering till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA.
Restriktivitet mot bebyggelse som ianspråktar nya markområden.
Ny bebyggelse som ianspråktar nya markområden kan endast övervägas om
friluftslivets intressen samtidigt kan tillgodoses. Sådan ny bebyggelse
kan endast övervägas för grupper av hus, varvid krav på detaljplaneläggning kan komma att ställas.
Sjösystemets dämningsgränser beaktas vid bygglovgivning.
Förutsättningarna för befintligt vattenbruk får inte försvåras.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag kring sjön.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön.
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E 10b Klamberget
På Klamberget, väster om Malung, pågår bildandet av ett drygt 200 ha stort
kommunalt naturreservat. Skogen utgörs av 80-120- årig brandpräglad tallskog.
Det som gör området unikt och intressant är att det utgör ett så pass stort
sammanhängande skogsområde med 100-årig skog.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas inom det planerade
kommunala naturreservatet på Klamberget.

E 11 Kvarnberget i Östra Utsjö
Kvarnstensbrotten i Östra Utsjö utgörs av ett ca 1,7 km långt dagbrott. Den
månghundraåriga brytningen har gett upphov till en särpräglad miljö, med
vattenfyllda gruvhål, mosstäckta skrotstenvarpar, kvarlämnade
kvarnstensämnen och rester av byggnader. Området är
bevuxet med gammal gran- och tallskog.
Kvarnstensbrotten är av riksintresse för kulturmiljövården. Området är Dalarnas första kulturreservat och
kvarnstensbrotten är även fast fornlämning och därmed
skyddade.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering, annat än
som kan vara förenlig med kulturreservatet, bör
tillåtas.
Det är av vikt att skogen inom området får bestå.
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.
Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö

E 12 Friluftsområde öster om Malung
Detta område öster och sydost om Malungs samhälle inrymmer anlagda spår
och äldre stigar. Det har anknytning till sjösystemet Hättsjön-Tyngen- Öjesjön.
Utsikt över Malung från Kvarnberget. Området har betydelse som närrekreationsområde och gränsar till sportfältsområdet vid Malungs ishall. Invid Västerdalälven ligger Malungs golfbana som är en 9-hålsbana. Banan kan eventuellt
komma att byggas ut till en 18-hålsbana.
Fortum Distribution AB har planer på att bygga en 130 kV ledning från
Malung (Orrmyrheden) till Lindmon i Torsby kommun.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering, annat än för rekreationsändamål, bör tillåtas. Vid eventuell lokalisering av fritidsaktiviteter gäller att
dessa ej bör vara störande för omgivningen.
Det ska vara möjligt att pröva en utbyggnad av Malungs golfbana till en 18hålsbana.
Det ska vara möjligt att pröva en utbyggnad av en 130 kV ledning. Vid den
slutliga lokaliseringen av planerad kraftledning ska stor hänsyn tas till
rekreationsintresset.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön.

257

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

E 13 Hättsjön
Området är av riksintresse för kulturmiljövården och
omfattar Hättsjön med omgivningar. En mindre del av riksintresseområdet ingår i A1 med fastställda detaljplaner. Viss
fritidsbebygelse finns vid sjöns södra och östra stränder. Hättsjön är en av de mest representativa boplatserna för fångstkultur i Västerdalarna. Lämningarna, bl a fångstgropar och
slaggvarpar, berättar om kolonisation från stenålder till 1800tal. Vid Hyttkvarn finns ett kvarnområde. I den sydvästra
delen finns Kärringtrapporna, ett gammalt sandstensbrott av
geologiskt intresse.

Rekommendationer

Vid Hättsjön

Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas
utanför tidigare ianspråktagna tomter. I den östligaste delen närmast
sjön Tyngen bör dock viss ny fritidsbebyggelse kunna prövas i enlighet
med den ursprungliga fördjupade översiktsplanen för Öjesjön (B4).
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.
Hättsjön bör ej regleras.
Med hänsyn till områdets friluftsvärde bör en gångstig/vandringsled anläggas runt sjön (den gamla järnvägsbanken kan med fördel utnyttjas).

E 14 Jugåskölen-Lödersjön-Pellkölen
Jugåskölen-Lödersjön-Pellkölen är av riksintresse för naturvården som även
ligger inom Mora och Vansbro kommuner. För Lödersjön i områdets södra hälft
pågår reservatsbildning. Jugåskölenområdet är ett myrkomplex bestående av
flera värdefulla delområden. Pellkölsområdet är ett variationsrikt myrkomplex.
Nybodkölsområdet är ett flackt myrkomplex med stor myrvariation. Delar av
myrarna har stort ornitologiskt värde. Området är även ekologiskt känsligt.
Större delen av området är värdefullt våtmarksområde.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 15 Byråsenområdet
Byråsen med omgivningar är ett rekreationsområde i
omedelbar närhet till Malungs centralort. I området finns leder,
skidspår, fiskevatten, rastplatser och liftar med servering. Byråsenområdet har stort värde med frilufts- och sportaktiviteter.
Kulturhistoriskt värdefullt kvarnstensbrott finns i Byråsen och
vid Kvarnberget i Gärdås.
Inom området ligger Håbergets fäbod som är en värdefull
kulturmiljö samt Anundbergets fäbod.
Malungs Elverk har uppfört två vindkraftverk vid Byråsen.
Vy från Anundberget
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Rekommendationer
Kompletterande bebyggelse i begränsad omfattning kan få tillkomma vid
Håbergets och Anundbergets fäbodar under förutsättning att byggnaderna anpassas till fäbodmiljön, och om planförhållandena bedöms
lämpliga och under förutsättning att byggnaderna anpassas till det
traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av
vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Ny bebyggelse bör ej tillkomma på öppen vall.
Det är angeläget att den öppna vallen bibehålls.
En utveckling av turistanläggningen, bl a med naturanpassade aktiviteter
och ytterligare servicebebyggelse bedöms positivt. I övrigt bör ingen ny
bebyggelse tillåtas annat än för det rörliga friluftslivets behov.
Vid lokalisering av bebyggelse bör hänsyn tas till vindkraftsintresset
Exploateringsföretag, t ex täktverksamhet, som kan inverka menligt på
friluftsintressena bör ej tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till natur och kulturmiljön.

E 16 Örarbäcken
Inom området finns en kulturhistoriskt värdefull kvarnmiljö av riksintresse
(Byråsen) med fyra välbevarade skvaltor och kvarnstugor. Området är en av få
bevarade miljöer i Dalarna av detta slag. Stort antal fornlämningar finns i
området.

Rekommendationer
Ingen ytterligare bebyggelse bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

E17 Kallbergstjärnen
Kallbergstjärnen med Stor-Kallberget är av intresse för fritidsfisket
(rödingvatten).

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset.

E 18 Rönnhällsjön-Niställingens vattensystem
Området omfattar sjöarna Rönnhällsjön-Nyckelhällssjön-Morällingen-Bröshagen-Niställingen med närmaste omgivningar.
Sjösystemet är attraktivt för rörligt friluftsliv och
fritidsfiske (Rönnhällsjön, Niställingen) och kantas
av en del fritidsbebyggelse, bl a fäbodarna Gammelselen och Nordvallsselen. I områdets norra del
ligger delar av Västra Vallsjön-områdets myrar
som är ett stort myrkomplex med ovanliga strukturer som är utpekat som värdefullt våtmarksområde. Myrområdet bedöms som ekologiskt känsligt.
I områdets centrala del ligger Gammelselens
fäbod som har ett värdefullt odlingslandskap och
Vid Morällingen
värdefulla ängs- och hagmarker.
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Rekommendationer
Ny bebyggelse kan få tillkomma i form av begränsad komplettering till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA.
Restriktivitet mot bebyggelse som ianspråktar nya markområden. Inom
ekologiskt känsliga delar bör ingen ny bebyggelse tillåtas.
Ny bebyggelse som ianspråktar nya markområden kan endast övervägas om
friluftslivets intressen samtidigt kan tillgodoses. Sådan ny bebyggelse
bör endast övervägas för grupper av hus, varvid krav på detaljplaneläggning kan komma att ställas.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag kring sjön.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 19 Häggebokölen och Södra Uvbergskölen
Häggebokölen och Södra Uvbergskölen med omgivningar är av riksintresse
för naturvård och ingår som nordligaste del i ett större myrkomplex (Kölarna) i
Torsby kommun. Området ingår även i den nationella myrskyddsplanen. Som
helhet har detta komplex mycket stora bevarandevärden på grund av att myrarna
är opåverkade med höga morfologiska och ornitologiska värden. Området
bedöms även vara ekologiskt känsligt.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 20 Område i anslutning till Femten
Området ligger mellan Värmlandsgränsen och sjön Femten med omgivningar. För större delen av området finns risk för bullerpåverkan från sprängningsverksamhet i Torsby kommun. Området närmast Femten har ett lokalt
intresse för rörligt friluftsliv. I områdets södra del vid Södra Uvbergstjärnen/
Södra Uvbergskölen finns ett område utpekat i myrskyddsplanen och som ingår
som nordligaste del i ett större myrkomplex (Kölarna) som sträcker sig in i
Torsby kommun.

Rekommendationer
På grund av intressena för rörligt friluftsliv närmast Femten, respektive risk
för bullerpåverkan i en stor del av området, råder restriktivitet mot ny
bebyggelse i området. Vid Femtryan kan komplettering få göras om
planförhållandena bedöms lämpliga särskilt med hänsyn till buller.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag kring sjön.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön närmast
Femten.
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E 21 Femten
Sjön Femten med närmaste omgivningar nära Värmlandsgränsen
är av riksintresse för kulturmiljövården. Utmed stränderna finns ett
stort antal stenåldersboplatser och andra lämningar. Området är
vidare av lokalt intresse för rörligt friluftsliv och för fritidsfiske.
I Torsby kommun finns sprängningsverksamhet som orsakar
bullerpåverkan. Den västligaste delen av området ligger inom 5 km
radie från verksamheten.

Rekommendationer
Enstaka komplettering av befintlig bebyggelsegrupp kan få göras
endast om bevarandeintressena ej åsidosätts och om planförhållande i övrigt bedöms lämpliga, bl a med hänsyn till
buller. Restriktivitet råder mot ny bebyggelse som ianspråktar
nya markområden.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag i området.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Femten

E 22 Tandövala
Tandövala är ett stort och relativt opåverkat vildmarksområde. Högsta punkten ligger 774 möh. Skogen har delvis
urskogskaraktär. Områdets storslagenhet och betydelse för flora
och fauna har inneburit att området är av riksintresse för naturvården, är utpekat som Natura 2000-område samt har avsatts
som naturreservat. Området bedöms också vara ekologiskt
känsligt.
Tandövala har av länsstyrelsen pekats ut för etablering av
vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Eftersom
Tandövala bl a utgör naturreservat bedömer kommunen att
Tandövala bör undantas från område lämpligt för etablering av
vindkraft.
Vy från Storvarden

Rekommendationer

Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.
Etablering av vindkraftverk bedöms olämpligt inom naturreservatet.

E 23 Västra Vallsjön-områdets myrar
Västra Vallsjön-områdets myrar är ett stort myrkomplex med ovanliga
strukturer som är utpekat som värdefullt våtmarksområde. Rikedomen på
småvatten och gungflyn bidrar till ett rikt fågelliv. Området bedöms vara
ekologiskt känsligt.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till ekologisk känslighet.
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E 24 Nedre Resjön
Nedre Resjön är av intresse för fritidsfiske. Sjöns stränder är obebyggda.
Sjön bedöms även vara ekologiskt känslig.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset och
ekologisk känslighet.

E 25 Ogströmmen-Lyån-Liss-Lyån
Ogströmmen med närmaste omgivningar har intresse för fritidsfiske och
friluftsliv (naturskönt område) och utgör värdefull tillgång vid eventuella
turistsatsningar i Öje. Lyån och Liss-Lyån som hänger ihop med Ogströmmen
har ovanligt rent vatten och högt PH och ett bra fiskebestånd.
Hela området bedöms vara ekologiskt känsligt och Lyån och Liss-Lyån är
utpekat som naturvårdsintresse.
Inom området ligger Hiselens fäbod som är en värdefull kulturmiljö samt
Västerselens fäbod.

Rekommendationer
Kompletterande bebyggelse i begränsad omfattning kan få tillkomma vid
Hiselens och Västerselens fäbodar under förutsättning att husen
anpassas till fäbodmiljön och om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet och under förutsättning att bebyggelsen anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens
avsnitt 7.10. Det är av vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos
genuina byggnader. Det är angeläget att den öppna vallen bibehålls.
Noggrann prövning av eventuella avloppsanordningar så att vattenkvaliteten
i vattendragen ej försämras. I övrigt bör ingen ny bebyggelse tillåtas
annat än för det rörliga friluftslivets behov.
Inga exploateringsföretag bör tillåtas i området.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 26 Ofors-Råberget
En väl bevarad fäbodvall med enhetligt och karaktäristiskt byggnadsbestånd
utan modern fritidsbebyggelse. Området är av riksintresse för
kulturmiljövården.

Rekommendationer
Befintlig äldre bebyggelse bör i första hand bevaras. Vid underhåll används
ursprungliga/traditionella färger, material och byggnadstekniker. Byggnader i starkt förfall bör kunna ersättas på samma plats under förutsättning att det nya huset noga anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Bestämmelserna i 3 kap 12§ PBL
(om att byggnader inte får förvanskas) är tillämpliga (riksintressen).
Mycket stor försiktighet med ytterligare bebyggelse i området. På öppen vall
får ingen bebyggelse tillkomma och möjlighet till eventuell djurhållning
får ej försvåras.
Det är mycket angeläget att den öppna vallen bibehålls.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.
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E 27 Lybergsåsen-Gravbergskölen-Storkölen
Hela området är utpekat som riksintresse för naturvården.
Genom området sträcker sig Lybergsåsen utan större avbrott på en sträcka av
ca 15 km mellan Tandsjön och Gravbergets fäbod. Åsen utgör ett vackert och
säreget inslag i landskapsbilden och är av stort geomorfologiskt värde. En del
av området vid Gravukölen bedöms som ekologiskt känsligt.
I områdets sydligaste spets vid Gravberget, har Gravån skurit sig
ner i morän och fast berg så att en kanjon (Gravarugnarna) bildats.
Området är av geologiskt intresse och av värde för friluftslivet på
grund av den dramatiska landskapsbilden. Vid Gravberget ligger
också Gravbergets fäbod som är värdefull kulturmiljö.
I områdets mellersta del vid Lyberget och Bu-Lyberget ligger
Lim-Lybergets respektive Bu-Lybergets fäbodar som är värdefulla
kulturmiljöer.
I områdets södra och mellersta del ligger myrarna Gravukölen,
Östermyrkölen, Dammkölen, Gravbergskölen samt Getingkölen.
Gravukölen-Östermyrkölen utgör ett stort myrkomplex på gränsen
mellan Lima och Malung. Myrkomplexet har ett rikt fågelliv men
även botaniska och geologiska värden. Dammkölen är en opåverkad
myr med ett rikt fågelliv. Delar av Gravukölen-Östermyrkölen
bedöms vara ekologiskt känslig.
I områdets nordöstra del ligger Lybergseggen som är utpekat som
Natura 2000-område.
I områdets norra del ligger myrarna Storkölen, Unnarmyrorna och
Blekskölen. På Storkölen finns flera olika vegetationstyper representerade och här finns en relativt hög täthet av vadarfåglar. Unnarmyrorna och Blekskölen utgörs till största delen av kärr som har såväl
botaniskt som geologiskt intresse. Storkölen, Unnarmyrorna och
Blekskölen bedöms vara ekologiskt känsliga.

Gravarugnarna

Rekommendationer
Kompletterande bebyggelse i begränsad omfattning kan få tillkomma vid
Gravbergets fäbod, Lim-Lybergets fäbod och Bu-Lybergets fäbod under
förutsättning att husen anpassas till fäbodmiljön och om planförhållandena bedöms lämpliga och under förutsättning att de anpassas till det
traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av
vikt att den exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Ny bebyggelse bör ej tillkomma på öppen vall. I den sydvästra delen
längs Gravån bör ingen bebyggelse tillkomma. I övrigt bör ingen ny
bebyggelse eller annan exploatering tillåtas annat än för det rörliga
friluftslivets behov.
Det är mycket angeläget att den öppna vallen vid Gravbergets fäbod, LimLybergets fäbod och Bu-Lybergets fäbod bibehålls. Det är även angeläget att fägatesystemet vid Gravbergets fäbod bibehålls.
Enstaka komplettering av befintlig husgrupp kan tillåtas vid TandsjönRogsjön, om planförhållandena, bl a med hänsyn till strandskyddet
bedöms lämpliga.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till natur- och kulturmiljön
och ekologisk känslighet.
Vid de särskilda naturvärdena vid Gravån i anslutning till Gravbergets
fäbod ska skogsbruksåtgärder undvikas.
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E 28 Lybergsgnupen
Lybergsgnupen och dess sluttningar är utpekat som naturreservat,
Natura 2000-område samt riksintresse för naturvården. Området har ett
högt urskogsvärde och här återfinns flera sällsynta och hotade växtarter.
Området inrymmer även åskådliga geologiska värden, djurliv och friluftslivsintressen (storslagen utsikt från toppen). Området bedöms som
ekologiskt känsligt.
Lyberget där Lybergsgnupen ingår har av länsstyrelsen pekats ut för
etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Eftersom Lybergsgnupen bl a utgör naturreservat bedömer kommunen att
Lybergsgnupen bör undantas från område lämpligt för etablering av
vindkraft.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering, annat än som kan vara
Vy från Lybergsgnupen
förenlig med naturreservatet, bör tillåtas.
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.
Etablering av vindkraftverk bedöms olämpligt inom naturreservatet.

E 29 Fenningberget
Fenningberget är ett skarpt markerat bergsmassiv. Platån på drygt 600 m.ö.h.
är en mosaik av skog, myrar och sjöar med lågvuxen skog i höjdlägena. Naturskogskaraktären och geologin medför att området har höga naturvärden.
Fenningberget är naturreservat.
Fenningberget har av länsstyrelsen pekats ut för etablering av vindkraft
eftersom det har goda vindförhållanden. Eftersom Fenningberget utgör naturreservat bedömer kommunen att området bör undantas från område lämpligt för
etablering av vindkraft.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering, annat än som kan vara förenlig
med naturreservatet, bör tillåtas.
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.
Etablering av vindkraftverk bedöms olämpligt inom naturreservatet.

E 30 Mattsåsen-Dretkölen m fl
Hela området är utpekat som riksintresse för naturvården (MattsåsenDretkölen) samt värdefullt våtmarksområde klass 1. Dretkölen är en myr med
biologiska och geologiska värden och hyser ett relativt rikt fågelliv. Området
bedöms som ekologiskt känsligt.
I områdets sydöstra del ligger Mattsåsens fäbod som utgör värdefull kulturmiljö. Fäboden har även utpekats som värdefullt i nationell bevarandeplan för
odlingslandskapet, Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet och i
länets ängs- och betesmarksinventering.

264

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Rekommendationer
För Mattsåsens fäbod gäller att nya byggnader kan komma ifråga på platser
som smälter in i fäbodmiljön om VA-frågan kan lösas godtagbart och
under förutsättning att bebyggelsen anpassas till det traditionella
byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av vikt att den
exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader. På öppen vall
får ingen bebyggelse tillkomma. Det är angeläget att den öppna vallen
bibehålls och att möjlighet till eventuell djurhållning ej försvåras.
För övriga delar gäller att ingen ny bebyggelse eller annan exploatering bör
tillåtas, dock kan befintlig bebyggelsegrupp få kompletteras med enstaka
nytt hus om VA-frågan kan lösas godtagbart och lokaliseringen i övrigt
bedöms lämplig.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 31 Olsmyran
Området vid Östra Ofors och österut innehåller en koncentration av blästerugnar, ett mångförgrenat fångstgropsystem, två skvaltkvarnar m.m. Fornlämningmiljön är av riksintresse för kulturmiljövården.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas varsamt med hänsyn till fornlämningarna, bl a
försiktighet med markberedningsåtgärder.

E 32 Ytternäs
Området är av intresse som rekreationsområde med spår och leder för
befintlig fritidsanläggning och stugby i Ytternäs. Områdets västra delar vid
Heden-Västra Lillmon-Risätra är klassad som kulturhistoriskt värdefullt
odlingslandskap.

Rekommendationer
Ingen ny bebyggelse, annat än eventuellt för rekreationsändamål bör
tillåtas. Restriktivitet mot andra former av exploatering.
Åtgärder som kan innebära ett försvårande av återuppbyggnad av järnväg
bör ej vidtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset.
Begränsade hyggesstorlekar är önskvärt.

E 33 Sörbäcken
I den västvända sluttningen sydost om Lima samhälle finns ett skogsområde
med tre utpekade nyckelbiotoper, varav en riktigt stor. Stora delar av området
har historiskt utnyttjats för skogsbete. Längs sluttningen finns flera bäckar med
omgivande grannaturskog med rik förekomst av mossor, lavar och svampar som
påvisar höga naturvärden. Bäckarna bidrar till områdets höga naturvärden.
Artrikedomen i området är påfallande. För området pågår bildandet av naturreservat.
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Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.

E 34 Hässjön
Hässjön är av lokalt intresse för rörligt friluftsliv och fritidsfiske. Sjön är
attraktiv och kantas av en del fritidsbebyggelse, bl a fäbodarna Sjöändan och
Hållan. Vid Hässjön finns också ett vattenbruk. Den nordöstra delen av området
bedöms vara ekologiskt känsligt. I områdets norra och östra delar finns värdefulla våtmarker. Område vid Sjöändan har även ett värdefullt odlingslandskap
och värdefulla ängs- och hagmarker.

Rekommendationer
Ny bebyggelse kan få tillkomma i form av begränsad komplettering till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA.
Ny bebyggelse som ianspråktar nya markområden kan endast övervägas om
friluftslivets intressen samtidigt kan tillgodoses. Sådan ny bebyggelse
kan endast övervägas för grupper av hus, varvid krav på detaljplaneläggning kan komma att ställas.
Sjöns dämningsgränser beaktas vid bygglovgivning.
Förutsättningarna för befintligt vattenbruk får inte försvåras.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag kring sjön.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
Ytterligare vattenreglering av Hässjön bör ej utföras.

E 35 Mosätern
Mosätern är en fäbodvall med intressant läge i landskapet och ett väl bevarat byggnadsbestånd utan modern
fritidsbebyggelse. Flera av fäbodgårdarna är kompletta
med stuga, ladugård, mjölkbodar och härbren. Hela området är av riksintresse för kulturmiljövården. Området är
också av intresse för naturvård och friluftsliv. Stora delar
av området inrymmer områden med värdefullt odlingslandskap samt värdefull ängs- och hagmark.

Rekommendationer
Befintlig äldre bebyggelse bör i första hand bevaras.
Vid underhåll används ursprungliga/traditionella Mosäterns fäbod
färger, material och byggnadstekniker. Byggnader
i starkt förfall bör kunna ersättas på samma plats under förutsättning att
det nya huset noga anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se
översiktsplanens avsnitt 7.10. Bestämmelserna i 3 kap 12§ PBL (om att
byggnader inte får förvanskas) är tillämpliga (riksintressen).
Mycket stor försiktighet med ytterligare bebyggelse i området. På öppen vall
får ingen bebyggelse tillkomma och möjlighet till eventuell djurhållning
får ej försvåras.
Det är mycket angeläget att den öppna vallen bibehålls.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kultur- och naturmiljön.
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E 36 Bergsätern
Bergsätern är en fäbodmiljö med bevarat varierat
byggnadsbestånd och fägator utan inslag av nytillkommen fritidsbebyggelse. Hela området är av riksintresse
för kulturmiljövården. Områdets centrala delar är också
av intresse för friluftslivet. Stora delar av området inrymmer områden med värdefullt odlingslandskap samt värdefull ängs- och hagmark.

Rekommendationer
Befintlig äldre bebyggelse bör i första hand bevaras.
Vid underhåll används ursprungliga/traditionella Bergsäterns fäbod
färger, material och bygnadstekniker. Byggnader i
starkt förfall bör kunna ersättas på samma plats under förutsättning att
det nya huset noga anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se
översiktsplanens avnsitt 7.10. Bestämmelserna i 3 kap 12 § PBL (om att
byggnader inte får förvanskas) är tillämpliga (riksintressen).
Mycket stor försiktighet med ytterligare bebyggelse i området. På öppen vall
får ingen bebyggelse tillkomma och möjlighet till eventuell djurhållning får
ej försvåras.
Det är mycket angeläget att den öppna vallen bibehålls.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

E 37 Stora Almsjön
Området ligger i en västsluttning ner mot Stora Almsjön och är utpekat som
naturreservat och Natura 2000-område. Området omfattar en mosaik av flera
naturtyper. Skogen är naturskogsartad och domineras av gran. Skogen har
utvecklats fritt och innehåller de strukturer som förkommer i sena successionsstadier i orörd barrskog. Det finns rikligt med död ved både i forma av grova
talltorrakor, högstubbar och grova tallågor i olika nedbrytningsstadier. Många
av de arter som återfinns i området är ovanliga, hotade eller rödlistade.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.

E 38 Tisjölandet
Tisjölandet är en välbevarad och vackert belägen
fäbod vid Tisjöns östra strand. Området är av riksintresse
för kulturmiljövården. Större delen av området inrymmer
områden med värdefullt odlingslandskap samt värdefull
ängs- och hagmark.Området ligger inom värdefullt våtmarksområde (Myrar vid Tisjölandet).

Rekommendationer
Befintlig äldre bebyggelse bör i första hand bevaras.
Vid underhåll används ursprungliga/traditionella
färger, material och bygnadstekniker. Byggnader i
starkt förfall bör kunna ersättas på samma plats
Tisjölandet
under förutsättning att det nya huset noga

267

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens
avnsitt 7.10. Bestämmelserna i 3 kap 12 § PBL (om att byggnader inte
får förvanskas) är tillämpliga (riksintressen).
Mycket stor försiktighet med ytterligare bebyggelse i området. På öppen vall
får ingen bebyggelse tillkomma och möjlighet till eventuell djurhållning
får ej försvåras.
Det är mycket angeläget att den öppna vallen bibehålls.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kultur- och naturmiljön.

E 39 Tisjön-Grycken
Tisjön, kommunens största sjö, är av stort lokalt värde
för rörligt friluftsliv och fritidsfiske. Avgränsat område
omfattar även Grycken i norr. Kring sjöarna finns även
flera värdefulla våtmarksområden. Fäbodarna Tisjölandet
och Risberget har fått särskilda rekommendationer (E38,
E40). Kring sjön finns även en del ytterligare fritidsbebyggelse.
Två områden i områdets södra och östra del vid Tossboren och Rövalla har särskilt utpekats som värdefulla
för naturvården med intressanta geologiska bildningar,
rikt fågelliv och tilltalande landskapsbild. Områdena är
Vid Tisjön
även av intresse för rörligt friluftsliv och fritidsfiske. Ett
mindre parti vid Tisjökölen bedöms som ekologiskt
känsligt.

Rekommendationer
Ny bebyggelse kan få tillkomma i form av begränsad komplettering till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att ordna VA.
Ingen ytterligare bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas i områden
som utpekats som värde för naturvården och friluftslivet vid Tossboren
och Rövalla.
Ny bebyggelse som ianspråktar nya markområden kan endast övervägas om
friluftslivets intressen samtidigt kan tillgodoses. Sådan ny bebyggelse
kan endast övervägas för grupper av hus, varvid krav på detaljplaneläggning kan komma att ställas.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag kring sjön.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
Ytterligare vattenreglering av Tisjön bör ej tillåtas.
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E 40 Risberget
Risbergets fäbod är uppdelad i två områden (Norra och Södra Risberget) vid
sjön Tåssan intill Tisjön. Det ursprungliga byggnadsbeståndet är i stor utsträckning bevarat. Hela området är av riksintresse för kulturmiljövården. Södra och
Norra Risbergets fäbodar inrymmer områden med värdefullt odlingslandskap.
Norra Risbergets fäbod har även värdefull ängs- och hagmark. Områdets
centrala delar ligger inom värdefullt våtmarksområde (Tomaskölen).

Rekommendationer
Befintlig äldre bebyggelse bör i första hand bevaras. Vid underhåll används
ursprungliga/traditionella färger, material och bygnadstekniker. Byggnader i starkt förfall bör kunna ersättas på samma plats under förutsättning att det nya huset noga anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avnsitt 7.10. Bestämmelserna i 3 kap 12 §
PBL är tillämpliga (riksintressen).
Mycket stor försiktighet med ytterligare bebyggelse i området. På öppen vall
får ingen bebyggelse tillkomma och möjlighet till eventuell djurhållning får
ej försvåras.
Det är mycket angeläget att den öppna vallen bibehålls.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kultur- och naturmiljön.

E 41 Norra Almsjön
Norra Almsjön strax norr om Tandövalas naturreservat är av intresse för
fritidsfiske.

Rekommendationer
Ny bebyggelse bör endast få tillkomma i form av enstaka komplettering till
befintliga fritidshus om planförhållandena bedöms lämpliga, bl a med
hänsyn till strandskyddet. Ingen bebyggelse som ianspråktar nya markområden bör tillåtas.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset.

E 42 Örsjön (vid Märrberget)
Örsjön strax norr om Märrberget är av intresse för fritidsfiske. I områdets
södra del ligger delar av Örsjökölen som är ett värdefullt våtmarksområde.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset och
naturmiljön.
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E 43 Örsjöberget
Örsjöberget norr om Örsjön utgör naturreservat och är utpekat som Natura
2000-område. Skogen i området är variationsrik på både skogstyper och
strukturer (död ved, åldersvariation m.m.) och här finns en stor mängd grova
träd där många har uppnått en hög ålder. Vegetationen är källpåverkad med
mycket blåbärsris och rikligt med storväxta örter. Delar av skogen är försumpad. Lågor, döda stående träd och högstubbar finns i riklig mängd.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.

E 44 Resjön
Vid Resjön finns stenåldersboplatser och en ensamt
liggande stensättning. Hela området utgör värdefull kulturmiljö. I den sydvästra delen finns ett område vid Kråkskidbäcken som är av intresse ur naturvårdssynpunkt (bäck med
ovanligt bra vatten och högt pH-värde samt värdefull reproduktionslokal) och har bedömts vara ekologiskt känsligt.
Delar av myrkomplexet Strandkölen-Villöskölen som är av
naturvårdsintresse ligger inom större delen av området.
Områdets centrala delar ligger inom värdefullt våtmarksområde (Strandkölen). En del fritidsbebygelse finns kring
sjön.
Resjön

Rekommendationer

Ny bebyggelse kan få tillkomma i form av begränsad komplettering till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till kulturmiljön, strandskyddet och möjligheterna att
ordna VA. Restriktivitet mot bebyggelse som ianspråktar nya markområden. Inga exploateringsföretag bör tillåtas i området.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kultur- och naturmiljön.

E 45 Kvarnvallsjön-Kvarnvalla
Vid Kvarnvallsjön-Kvarnvalla strax öster om Torgås bedrivs ett vattenbruk i
form av en fiskodling. Mellan fiskodlingen och Torgås finns även en
motorbana.

Rekommendationer
Vid Ärån bör ny bebyggelse endast få tillkomma i form av enstaka komplettering till befintlig bebyggelsegrupp om planförhållandena bedöms
lämpliga, bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att ordna
VA. Restriktivitet mot olika former av exploateringsföretag.
Vid Havalla bör ingen bebyggelse eller annan exploatering tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturvärden och ekologisk
känslighet.
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E 46 Ärån-Havalla
Ärån, som är ca 35 km lång utgör biflöde till Västerdalälven. Ån har geologiskt intressanta passager, hyser ett värdefullt öringbestånd och är av intresse för
fritidsfiske. Hela området är av värde för naturvård och friluftsliv.Vattendraget
är ekologiskt känsligt.
Havalla utgör ett biflöde till Ärån och är av intresse för fritidsfiske samt
utgör ett viktigt reproduktionsvatten för öring.
Längs Ärån och Havalla ligger flera värdefulla våtmarksområden. Vattendragen omfattas av bestämmelserna i 4 kap 6§ miljöbalken, vilket innebär att
vattenkraftverk samt vattenreglering inte får utföras i dessa åar.

Rekommendationer
Vid Ärån bör ny bebyggelse endast få tillkomma i form av enstaka komplettering till befintlig bebyggelsegrupp om planförhållandena bedöms
lämpliga, bl a med hänsyn till strandskyddet och möjligheterna att ordna
VA. Restriktivitet mot olika former av exploateringsföretag.
Vid Havalla bör ingen bebyggelse eller annan exploatering tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturvärden och ekologisk
känslighet.

E 47 Gesjöflöten
Gesjöflöten utgör ett större myrkomplex och är utpekat som riksintresse för
naturvården samt värdefull våtmark klass 1. Området är även ekologiskt
känsligt.
Längs områdets nordöstra långsida rinner Kinnvalla som söderut rinner
samman med Ärån. Ån är av intresse för fritidsfiske.

Rekommendationer
Ingen bebygelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturvärden och ekologisk
känslighet.

E 48 Märrbäcksflöten
Märrbäcksflöten utgör ett större myrkomplex och är av riksintresse för naturvården samt värdefull våtmark klass 1. Området bedöms även vara ekologiskt
känsligt.
Centralt genom området rinner Ärån. Ån har geologiskt intressanta passager,
hyser ett värdefullt öringbestånd och är av intresse för fritidsfiske. Hela området
är av värde för naturvård och friluftsliv.Vattendraget bedöms även vara ekologiskt känsligt.
I områdets södra och nordvästra del löper Hållbroseggen respektive
Rörbäcksnäsåsen-Tandsjöeggen. Åsarna har särskilt utpekats som värde för
naturvården med intressanta geologiska bildningar och tilltalande landskapsbild.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturvärden och ekologisk
känslighet.
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E 49 Kinnvalla
Kinnvalla som rinner samman med Ärån är av intresse för fritidsfisket. Ån
passerar ett ekologiskt känsligt område vid Gesjöflöten.

Rekommendationer
Ingen bebygelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till ekologisk känslighet.

E 50 Tandsjön
Tandsjön i västra delen av Lima är av intresse för fritidsfisket. Bebyggelse
finns huvudsakligen på södra sidan av sjön.

Rekommendationer
Ny bebyggelse bör endast få tillkomma i form av enstaka kompletteringar till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet. Ingen bebyggelse som ianspråktar
nya markområden bör tillåtas.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset.

E 51 Örsjön (vid Örsjöklacken)
Örsjön vid Örsjöklacken är av intresse för fritidsfiske. Inom delen vid väg
1045 finns fritidsbebyggelse.

Rekommendationer
Ny bebyggelse bör endast få tillkomma i form av enstaka kompletteringar till
befintliga bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga,
bl a med hänsyn till strandskyddet. Ingen bebyggelse som ianspråktar
nya markområden bör tillåtas.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset.

E 52 Norra och Södra Lötsjön och Löten, Lötån
Runt Norra och Södra Lötsjön finns rikligt med stenåldersboplatser och andra fornlämningar, bl a blästor. Den värdefulla
fornlämningsmiljön utgör riksintresse för kulturmiljövården.
Centralt inom riksintressseområdet ligger Norra Löten som är en
utmarksby med flera små sprida bosättningar med intilliggande
åkermark. Här finns lämningar efter myrjärnshantering. I riksintresseområdets södra del ligger utmarksbyn Södra Löten med
viss permanent bosättning.
Norra Lötsjön utgör ett intressant fritidsfiskevatten. Lötån som
rinner genom området är ekologiskt känslig (reproduktionsområde, vattenkvalitet). Lötån på sträckan norr om Lötsjöarna ligger
utanför riksintresset för kulturminnesvård.
I områdets västra och norra delar ligger värdefulla våtmarksområden.
Norra Löten
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Rekommendationer
Det starka kulturmiljövårdsintresset motiverar stor återhållsamhet med
nytillkommande bebyggelse. Bebyggelse som ianspråktar nya markområden bör ej tillåtas.
I Norra Löten kan kompletterande bebyggelse prövas under förutsättning att
den placeras och utformas med hänsyn till det kulturhistoriska intresset.
Ny bebyggelse utanför befintliga tomter och nylokalisering av fritidsbebyggelse hanteras mycket restriktivt. Eventuell tillkommande bebyggelse anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens
avsnitt 7.10. Det är av stor vikt att den exteriöra karaktären ej förändras
hos genuina byggnader. Bestämmelserna i 3 kap 12§ PBL (om att byggnader inte får förvanskas) är tillämpliga (riksintressen).
I Södra Löten kan kompletterande bebyggelse i begränsad omfattning tillkomma om det kulturhistoriska intresset ej påverkas negativt och om
planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Bestämmelserna i 3 kap
12§ PBL (om att byggnader inte får förvanskas) är tillämpliga (riksintressen).
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas närmast Lötån.
Den öppna marken bör hävdas.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag i området.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till fornlämningarna och
ekologisk känslighet.

E 53 Völsjökomplexet
Völsjökomplexet (anm. Även stavningen Versjö- förekommer) innehåller en
mångfald av myrtyper som gör området till ett av länets mest värdefulla myrområden. Relativt liten dikningspåverkan, stor areal och artrik fauna, bl a fågelliv har bidragit till att huvuddelen av området är av riksintresse för naturvård.
Området har utpekats i myrskyddsplanen som värdefullt våtmarksområde.
Området bedöms även vara ekologiskt känsligt.
I områdets södra del löper Vasaloppsspåret som är skyddat som kommunalt
naturreservat.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas. Eventuellt kan
enstaka komplettering av befintlig bebyggelsegrupp få göras om planförhållandena, bl a med hänsyn till strandskyddet, bedöms lämpliga.
Restriktivitet bör gälla mot exploateringsföretag.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
Restriktivitet mot ytterligare sjöregleringar.
Särskild hänsyn ska tas till Vasaloppsspåret vid markanvändning.
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E 54 Hamrarna
Hamrarna omfattar en serie närmast lodräta, upp till 40 meter höga bergsbranter genomskurna av bäckar. Området är av riksintresse för naturvård, där
geologi, växt- och djurliv och dramatisk landskapsbild utgör naturvärden.
Området bedöms även vara ekologiskt känsligt. I områdets norra del finns en
värdefull våtmark.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 55 Vasaloppsspåret
Ett område har avgränsats som omfattar Vasaloppsstarten (delen väster om
väg 311), Vasaloppsspåret inom kommunen samt
skidspår och elljusspår i anslutning till Tjärnhedens
idrottsplats. Vasaloppsspåret är kommunalt naturreservat. Viss befintlig bostadsbebyggelse finns i närheten av Vasaloppsstarten.
Vasaloppsarrangörerna har önskemål om anläggande av en stor hallbyggnad (ouppvärmd) strax söder
om starthuset. Hallbyggnaden avses ersätta det stora
tält som sätts upp vid Vasaloppsarrangemanget och
användas för skidservice under Vasaloppet, mässor,
service sommartid för t ex vandringar, marknadsföring
och försäljning av produkter etc. Hallen planeras
omfatta ca 3-4000 m2. Planer finns även på att
komplettera starthuset med två flygelbyggnader.
Vid Vasaloppsstarten

Rekommendationer
I anslutning till Vasaloppsstarten bör ingen bebyggelse som kan komma i
konflikt med rekreationsintresset tillåtas. Byggnader som bedöms förenliga med rekreationsintresset utformas med stor hänsyn till landskapsbilden och till den kulturhistoriskt värdefulla miljön vid Berga. Vid
Tjärnheden kan en utveckling av idrottsplatsen få ske. Längs Vasaloppsspåret bör endast bebyggelse som betjänar rekreationsintresset och som
överensstämmer med reservatsbestämmelserna få tillkomma.
Ingen exploatering som kan inverka menligt på rekreationsintressena bör
tillåtas vid startplatsen, i området öster om Tjärnheden eller längs
Vasaloppsspåret.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturreservatet.
Vid skötsel av Vasaloppsspåret bör hänsyn tas till naturvärden och ekologisk
känslighet.
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E 56 Transtrandsfjällen
Hela området ligger inom Transtrandsfjällen som är klassat som riksintresse
för rörligt friluftsliv. Området ligger också inom ett större område av riksintresse för turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset,
enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Inom området finns två utpekade Natura 2000 områden; ett på Hundfjällets
sydvästsluttning och ett längs Bredvallaravinen. Området på Hundfjällets sydvästsluttning har en dramatisk topografi, raviner, hällmarker och källflöden, och
här påträffas en rad mer eller mindre hotade urskogsväxter. Området är även
naturreservat. Bredvallaravinen är en trång ravin som kantas av en mycket rik
ängsgranskog med en stor mängd sällsynta och hotade djur och växter.
Ett mindre område vid Vålbrändans fäbod är av riksintresse för naturvård.
Miljön har även ett kulturhistoriskt intresse. Djurhållning förekommer. Vålbrändan har även utpekats som värdefullt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet och i länets ängsoch betesmarksinventering.
I det riksintressanta området för rörligt friluftsliv ingår även flera mindre
områden med utpekade höga naturvärden och/eller av värde för friluftslivet, bl a
nedanstående.
Hällkällgraven är en djup och
blockig dalgång med värdefull
växtlighet samt är av intresse för
friluftslivet.
I Bredvallas övre del finns en
fjällgranskog av hög ålder med
värdefullt växt- och djurliv samt av
intresse för friluftslivet.
Hemfjällets östsluttning är fuktig och näringsrik och innehåller
partier med ängsbjörkskog och
ängsgranskog. Området är
värdefullt för växt- och djurliv.
Fejmån som till mindre del
löper genom området avvattnar
södra delarna av Transtrandsfjällen. Ån är av intresse för naturvård, rörligt friluftsliv och fritids- Vy mot Mellanfjället
fiske. Vattendraget bedöms vara
ekologiskt känsligt.
Skogen på Hundfjällets västsluttning består av barrskog med värdefull
växtlighet samt av intresse för friluftslivet.
Skogsbruk bedrivs inom området. Större delen av området ligger inom
gränsen för fjällnära skog. Inom all fjällnära skog gäller speciella regler för hur
skogsbruket får bedrivas.
I hela området finns inslag av värdefulla våtmarker.
Skyddsområde för vattentäkt finns vid Hemfjällstangen.
Södra delen av Transtrandsfjällen har av länsstyrelsen pekats ut för etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Området är av riksintresse för friluftslivet samt har stor betydelse för turismen.
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Enligt kommunens uppfattning bör området utpekas som riksintresse för
vindkraft eftersom området synes mycket gynnsamt för vindkraft med hänsyn
till gjorda vindhastighetskarteringar samt då området redan är påverkat av
alpina anläggningar. Området kan därmed inte betraktas som helt orört, något
som t ex även återspeglas i att stora delar av området inte är belagt med omfattande restriktioner för skotertrafik. Det bör därför vara möjligt att föra
resonemang om vindkraftsetableringar förutsatt att de inte innebär påtagligt
negativ påverkan på friluftsliv, turism samt Natura 2000-områden.
I området finns tre stugor med servering; Hemfjällsstugan, Storgraven och
vid Lindalen. Vid Hemfjällstangen finns detaljplanelagda områden för fritidsbebyggelse.

Rekommendationer
På grund av det mycket starka allmänna intresset av att området reserveras
för det rörliga friluftslivet bör inga exploateringar för turistanläggningar eller nya bostadshus tillkomma i området. Undantag kan endast
övervägas för enstaka ny mindre stuga inom äldre fäbodställen med
befintlig bebyggelse under förutsättning att bebyggelsetrycket på platsen
är dokumenterat litet, att den nya stugan är ett led i bevarandet av
fäbodmiljön och att planförhållandena bedöms lämpliga. Det bör vara
möjligt att restriktivt pröva viss utbyggnad av serveringsstugorna.
Vidare kan byggnader direkt avsedda att betjäna det rörliga friluftslivet
( t ex terminal, raststugor, vindskydd) få tillkomma. Inga exploateringar
som kan försämra förutsättningarna för rörligt friluftsliv bör tillåtas.
Inom detaljplanelagda områden vid Hemfjällstangen gäller detaljplanebestämmelser.
I Vålbrändans fäbod bör ny bebyggelse ej tillkomma på öppen vall. På
grund av de starka intressena för rörligt friluftsliv i området kan endast
en mycket begränsad komplettering av byggnadsbeståndet komma i
fråga. Eventuella nya byggnader anpassas till det traditionella byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av vikt att den
exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Det är mycket angeläget att den öppna vallen bibehålls och att djurhållningen kan fortsätta.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
Hundfjällets västsluttning bör tills vidare ej få tas ianspråk för exploateringar i form av liftar och nedfarter mm. Sumpskogarna i området bör ej
avverkas. I övrigt bör stor hänsyn tas till naturvärden och landskapsbilden vid eventuell avverkning.
Eventuellt slitage på grund av att området frekventeras av besökare bör
noga följas upp och åtgärdas.
Nya vindkraftverk kan övervägas förutsatt att de inte innebär påtagligt
negativ påverkan på friluftsliv, turism samt Natura 2000-områden.
Särskild försiktighet iakttas ur landskapsbildssypunkt beträffande ev.
visuell påverkan sett från Västerdalälvens dalgång. För vindkraftsetableringar i området krävs ett noggrant och samlat bedömningsunderlag.
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E 57 Flatfjället m m
Hela området ligger inom Transtrandsfjällen som är av riksintresse för
rörligt friluftsliv. Området ligger också inom ett större område av riksintresse
för turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset, enligt
4 kap 1-2§§ miljöbalken.
I det riksintressanta området ingår ett flertal områden med särskilt utpekade naturvärden bl a:
Ett relativt begränsat område strax öster om Källfjällets fäbod
innehåller en vacker och frodig granskog i tvär sluttning.
Åsmyrarna är ett komplext kärrområde som är botaniskt rikt
troligen beroende på grundvattenförhållandena.
Skogsbruk bedrivs inom området. Större delen av området ligger
inom gränsen för fjällnära skog. Inom all fjällnära skog gäller
speciella regler för hur skogsbruket får bedrivas.
Främst i de norra och östra delarna av området finns inslag av
värdefulla våtmarker.
Området berörs till mindre del av skyddsområde för vattentäkt
vid Myrflodammen.
Södra delen av Transtrandsfjällen har av länsstyrelsen pekats ut
för etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Vy från Källfjällets östsluttning
Området är dock av riksintresse för friluftslivet samt har stor betydelse för turismen varför kommunen bedömer att området ej bör prioriteras för
vindkraftutbyggnad.
Ca 1,5 km norr om Gubbmyrsområdet och strax sydost om Östfjällets fäbod
ligger fastigheten Digernäs 3:2. Önskemål finns om att exploatera fastigheten
med högst 10 tomter för friliggande fritidshus.
Östfjällets fäbod ligger avskilt från den tätare bebyggelsestruktur som finns i
Fjällvägsområdet. En större exploatering av området kring fäboden (”Östfjällsprojektet”) är, mot bakgrund av starka motstående intressen som tidigare framkommit i samband med att sådant projekt diskuterats, bl a rekreationsintressen,
knappast gångbart. Även en exploatering i blygsammare skala kan emellertid
ifrågasättas. Området kring Östfjällets fäbod borde istället även fortsättningsvis
behållas som idag, dvs som ett i princip helt obebyggt område och därmed
tillsammans med andra oexploaterade områden i Sälenfjällen utgöra en resurs
för rörligt friluftsliv.
Det är av intresse att i framtiden kunna förlänga en järnväg från Sälen/Lindvallen vidare till Norge. En zon väster om Färdsjövägen kan beröras av en ev.
framtida spårsträckning. Särskilt reservat har dock inte lagts ut.

Rekommendationer
På grund av det mycket starka allmänna intresset av att området reserveras
för det rörliga friluftslivet bör inga exploateringar för turistanläggningar eller nya bostadshus tillkomma i området. Undantag kan endast
övervägas för enstaka ny mindre stuga inom äldre fäbodställen med
befintlig bebyggelse under förutsättning att bebyggelsetrycket på platsen
är dokumenterat litet, att den nya stugan är ett led i bevarandet av
fäbodmiljön och att planförhållandena bedöms lämpliga. Vidare kan
byggnader direkt avsedda att betjäna det rörliga friluftslivet ( t ex
terminal, raststugor, vindskydd) få tillkomma.
Inga exploateringar som kan försämra förutsättningarna för rörligt friluftsliv bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
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känslighet.
Området strax öster om Källfjällets fäbod bör skyddas mot kalavverkningar.
Åsmyrarna är känsligt för förändringar i de hydrologiska förhållandena
varför hänsyn bör tas vid eventuella avverkningar inom eller väster om
området.
Eventuellt slitage på grund av att området frekventeras av besökare bör
noga följas upp och åtgärdas.
Nya vindkraftverk kan endast övervägas om de inte innebär negativ påverkan på friluftsliv och turism.
Det bör vara möjligt att pröva en framtida järnvägssträckning mot Norge i
en zon väster om Färdsjövägen.

E 58 Syndalen – Stornärfjället
Nästan hela området ligger inom Transtrandsfjällen som är klassat som
riksintresse för rörligt friluftsliv. Området ligger också inom ett större område
av riksintresse för turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till
Treriksröset enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Inom området finns ett utpekat Natura 2000-område, Stornärfjället, som
huvudsakligen omfattar de västra och centrala delarna.
Hela området har utpekats som riksintrese för naturvården, undantaget ett
mindre område i väster. Inom avgränsningen ligger det vildmarksartade fjälloch skogsområdet omkring Närfjällen, Granfjällen, Syndalskläppen och
Ejskogsfjället. Området bedöms ha mycket stort ekologiskt och geologiskt
värde. Lokalt finns en rik flora och fauna och landskapsbilden är vacker och
särpräglad. För större delen av det riksintressanta området pågår bildandet av
naturreservat (Stornärfjället och Öjskogsfjället).
Norra delen av Transtrandsfjällen har av länsstyrelsen pekats ut för
etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Området är
dock av riksintresse för friluftslivet samt har stor betydelse för turismen varför
kommunen bedömer att området ej bör prioriteras för vindkraftutbyggnad.
Det är av intresse att i framtiden kunna förlänga en järnväg från Sälen/Lindvallen vidare till Norge. Den nordligaste delen och ev. någon ytterligare mindre
östlig del av rekommendationsområdet kan beröras av en ev. framtida spårsträckning. Särskilt reservat har dock inte lagts ut.

Rekommendationer
På grund av det mycket starka allmänna intresset av att området reserveras
för det rörliga friluftslivet bör inga exploateringar för turistanläggningar eller nya bostadshus tillkomma i området. Undantag kan endast
övervägas för enstaka ny mindre stuga inom äldre fäbodställen med
befintlig bebyggelse under förutsättning att bebyggelsetrycket på platsen
är dokumenterat litet, att den nya stugan är ett led i bevarandet av
fäbodmiljön och att planförhållandena bedöms lämpliga. Vidare kan
byggnader direkt avsedda att betjäna det rörliga friluftslivet ( t ex
terminal, raststugor, vindskydd) få tillkomma.
Inga exploateringar som kan försämra förutsättningarna för rörligt friluftsliv bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
Eventuellt slitage på grund av att området frekventeras av besökare bör
noga följas upp och åtgärdas.
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Nya vindkraftverk kan endast övervägas om de inte innebär negativ påverkan på friluftsliv och turism.
Det bör vara möjligt att pröva en framtida järnvägssträckning mot Norge i
områdets yttre delar.

E 59 Högstrand
Området är utpekat som Natura 2000-område och naturreservat och beläget i
östsluttningen ned mot Västerdalälven. Skogen är starkt grandominerad med ett
varierande inslag av björk, sälg, asp och rönn. Skogen är genomhuggen, men
efter att ha varit orörd under en längre tid uppvisar den idag en stor del av
naturskogens strukturer. Områdets största bevarandevärden är knutna till den
stora mängden högstubbar och lågor, den stora åldersspridningen i trädskiktet
och mängden brandspår både i levande och död ved. Många av de arter som
återfinns i området är ovanliga, hotade eller rödlistade.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Mark- och vattenanvändningen för naturreservatet regleras genom
reservatsföreskrifter.

E 60 Område väster om Billingsjön
Nordväst om Billingsjön, intill gränsen mot Älvdalens kommun, finns ett
fornlämningsrikt område. I området finns blästerugnar och slaggvarp, husgrunder och brofäste. Dessutom finns myrar i Tjärnåns dalgång som utgör
värdefullt våtmarksområde.

Rekommendationer
Kulturminnesvårdsintresset motiverar stor försiktighet med ny bebyggelse
och annan exploatering. Bebyggelse som tar nya markområden i
anspråk bör ej tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till kultur- och naturmiljön.

E 61 Resjövallen
Resjövallen är en del i ett större område av ett mer eller mindre naturskogsartat landskap med en stor variation av biotoper och är utpekat som naturreservat. Området utgörs av barrblandskog som sluttar svagt mot väster och
avgränsas av en bäck i norr. Skogen domineras av gamla träd av både tall och
gran. Trädkontinuiteten är väl representerad av lågor och brandstubbar. Bäcken
i norr är av högt värde. Här återfinns också den starkt hotade arten trådbrosklav.
En rad andra hotade arter finns spridda över hela området.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.

E 62 Brunnkölen
Området omfattar Brunnkölen som är ett värdefullt våtmarksområde klass 1.
Området är ekologiskt känsligt. Söder om Kullhån i områdets nordöstra del
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ligger ett värdefullt myrområde med botaniska värden. Den norra delen av
myrområdet ingår i E66.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
Restriktivitet mot ytterligare sjöregleringar.

E 63 Görälven

Görälven

Görälven inom kommunen är utpekad som riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Även landpartier vid sidan av älven ingår. Det är många intresseaspekter som tillsammans bidrar till det höga värdet. Bl a liten påverkan av
vattenreglering, rik flora och fauna, hotade biotoper och arter, vacker landskapsbild, rekreationsvärde. Älven är känslig för avloppsutsläpp eller andra föroreningar m.m. som kan påverka växt- och djurlivet och har därför bedömts som
ekologiskt känslig.
Görälven är Natura 2000-område och omfattar enbart vattenområdet.
Görälven är även utpekat som ett område med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 6§ miljöbalken, vilket innebär att vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras.
Området ligger också inom ett större område av riksintresse för turism och
rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset enligt 4 kap 1-2§§
miljöbalken.
Älven har omväxlande lugnvattensträckor och forssträckor. Den utnyttjas
flitigt för rörligt friluftsliv, sportfiske och kanotfärder. Vid Gräsheden, Ersbo
och Fulunäs finns bebyggelse, i övrigt finns endast några enstaka hus.
Genom områdets norra del går en 20 kV kraftledning. Förslag finns på att
komplettera denna med en 50 kV ledning i samma sträckning.

Rekommendationer
Enstaka komplettering av befintliga husgrupper kan ske vid Gräsheden,
Ersbo och Fulunäs om planförhållandena bedöms lämpliga. I övrigt bör
ingen ytterligare bebyggelse tillåtas i området undantaget eventuell
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bebyggelse för det rörliga friluftslivets behov.
Det ska vara möjligt att pröva en utbyggnad av befintlig 20 kV kraftledning
med en 50 kV ledning.
Inga nya exploateringsföretag bör tillåtas i området. Vattenreglering skulle
allvarligt skada bevarandeintressena.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till rekreationsintresset,
naturmiljön och ekologisk känslighet.
Befintlig åker- och ängsmark bör bibehållas.
Vid eventuell prövning av ny bebyggelse ska en noggrann prövning ske av
avloppsanordningar.

E 64 Skarsåsfjället
Hela området är av riksintresse för naturvård, Natura 2000-område samt
naturreservat. Området ligger också inom ett större område av riksintresse för
turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset enligt 4 kap
1-2§§ miljöbalken. Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället har utpekats som
övrigt intresse för friluftsliv och naturvård.
I stort sett hela området ligger inom gränsen för fjällnära skog. Inom all
fjällnära skog gäller speciella regler för hur skogsbruket får bedrivas.
Faxfjället-Mellanfjället-Näsfjället har av länsstyrelsen pekats ut för etablering av vindkraft eftersom det har goda vindförhållanden. Eftersom FaxfjälletMellanfjället-Näsfjället bl a utgör naturreservat och Natura 2000-område bedömer kommunen att området bör undantas från område lämpligt för etablering
av vindkraft. I förslaget till utbyggnad av Faxfjället inom område A19 I föreslås
en liftutbyggnad som delvis sträcker sig in i E64.

Rekommendationer
Markanvändningen regleras i reservatsbestämmelserna.
Etablering av vindkraftverk och liftar bedöms olämpligt inom naturreservatet.

E 65 Fuluälven
Fuluälven med omgivningar är av riksintresse för naturvård
och rörligt friluftsliv och själva Fuluälven är utpekad som
Natura 2000-område. Området ligger också inom ett större
område av riksintresse för turism och rekreation, Fjällvärlden
från Transtrand till Treriksröset enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.
Bra sportfiske, intressant landskapsbild, liten påverkan av
föroreningar och vattenregleringar har bidragit till klassningen.
Älven bedöms vara ekologiskt känslig.
I området finns endast ett fåtal hus. Vid Brändan Södra finns
en detaljplan för bostäder. Det finns ett visst förbättringsbehov
av väg 311.
Kommunen har kartlagt översvämningskänsliga områden i
kommunen. Området längs älven mellan Bäckvillan och Norrsjön vid Sörsjöns by är ett sådant avsnitt (B19).
Vid Ejforsen i Fuluälven finns rester av en kraftverksanläggning, som inte varit i bruk sedan 1978. Transtrands Besparingsskog erhöll under 2007 tillstånd för ett kraftverk vid
Fuluälven

281

Innehåll
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009

Kap. 8 Översiktsplanens delområden

Ejforsen med en årlig energiproduktion på ca 0,8 GWh. Beslutet har dock
upphävts av miljööverdomstolen våren 2008 på grund av oklarheter vad gäller
fallrättigheterna. Transtrands Besparingsskog har överklagat miljööverdomstolens beslut hos Högsta Domstolen (fråga om prövningstillstånd). Frågan om
ett kraftverk vid Ejforsen avgörs av Högsta Domstolen alternativt får ställning
tas om eventuell ny ansökan görs.

Rekommendationer
På grund av de starka bevarandeintressena bör ingen ytterligare bebyggelse, annat än ev för det rörliga friluftslivets behov tillåtas i området.
Enstaka komplettering av befintliga hus kan få göras endast om det inte
strider mot jordbrukets intressen, inte inverkar menligt på landskapsbilden och att planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. I övrigt bör
stor restriktivitet råda mot ny enstaka spridd bebyggelse i området.
Noggrann prövning av avloppsanordningar.
Inom detaljplaneområde vid Brändan Södra gäller detaljplanebestämmelser.
Hänsyn till Fuluälvens högvattennivåer ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.
Inga nya exploateringsföretag bör tillåtas i området.
Vattenreglering utöver det som eventuellt kan komma att tillåtas vid Ejforsen
skulle allvarligt skada bevarandeintressena.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till natur- och rekreationsvärden och ekologisk känslighet.
Möjligheter till upprustning av väg 311 beaktas.
Befintlig åker- och ängsmark bör bibehållas.

E 66 Horrmundsjön
Horrmundsjön är av riksintresse för kulturmiljövården. Med anledning av att
omgivningarna kring Horrmundsjön även har ett värde för rörligt friluftsliv har
rekommendationsområdet avgränsats större än riksintresset för kulturmiljövård.
Vid sjön finns stenåldersboplater, järnåldersgravar och fångstgropar i ett
långt sammanhängande system. Bosättningen har varit permanent under en viss
tid men tycks ha upphört redan under vikingatid. Sjön har en särställning i
Dalarna genom att järnslagg ej påträffats i området. Horrmundsjön och dess
omgivningar är av kommunalt intresse för rörligt friluftsliv. I områdets södra
del ligger del av Brunnkölen som är ett värdefullt våtmarksområde klass 1.
Söder om Horrmundsjön finns ett naturminne med agatkonglomerat och som
är av riksintresse för naturvården. Bergrundslokalen är av stort geologiskt värde
genom dess betydelse för tolkningen av Dalasandstenens utvecklingshistoria.
Vid Horrmundsjöns nordöstra strand ligger Lövnäset
och Lövön som är av riksintresse för naturvård. Inom
riksintresseområdena har även områden utpekats som
värdefulla i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet och i länets ängs- och betesmarksinventering.
I områdets västra del ligger myrområde vid Digernästjärnen-Dretkällstjärnen som till en mindre del är påverkat av sjöns reglering. Myrområdet är av naturvårdsintresse på grund av dess stora förekomst av vadarfåglar.
I områdets sydöstra del, söder om Kullhån, ligger
myrområdet Digernästjärnen-Dretkällstjärnen. MyrVid Horrmundsjön
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området är av naturvårdsintresse på grund av dess botaniska värden och artrika
kärr.
I området finns ett visst bebyggelsetryck för främst fritidshus.

Rekommendationer
Det starka kulturminnesvårdsintresset och värdet för rörligt friluftsliv
motiverar stor återhållsamhet med nytillkommande bebyggelse. Mindre
bebyggelsegrupper (ca 10 hus) kan prövas (kräver detaljplan) och
enstaka komplettering av befintlig bebyggelsegrupp kan få ske, endast
om bevarandeintressena ej åsidosätts, erforderlig hänsyn tas till strandskyddet och om planförhållandena i övrigt bedöms lämpliga. Noggrann
prövning av eventuella avloppsanordningar så att vattenkvaliteten i
Horrmundsjön ej försämras.
Restriktivitet mot olika former av exploateringsföretag.
Restriktivitet mot ytterligare sjöregleringar.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till fornlämningarna,
naturmiljön och ekologisk känslighet.

E 67 Idbäcksklitten och Svartviksberg
Öster om Sörsjöns by ligger ett mindre område utpekat som riksintresse för
naturvården. I området finns två mindre naturminnen med agatkonglomerat.
Lokalerna är av stort geologiskt värde genom deras betydelse för tolkningen av
Dalasandstenens utvecklingshistoria.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Naturminnen är skyddade enligt 7 kap 10 § miljöbalken.

E 68 Särkån
Området ligger också inom ett större område av riksintresse för turism och
rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset enligt 4 kap 1-2§§
miljöbalken.
Särkån, som avvattnar Göljåfjället i Älvdalens kommun är ett biflöde till
Fuluälven. Längs ån finns små vattenfall och slåttermarker. Bestånd finns av
öring och harr. Området är klassat som naturvårdsintresse och av värde för
friluftslivet. Ån har vidare bedömts ekologiskt känslig (fiskereproduktion).
Källmyran i områdets sydöstra del är klassat som naturvårdsintresse och
utgör en del av silängarna vid Särkån. Förr översilades ängarna via ett system
med damm och kanaler. Källmyran har botaniskt och zologiskt intresse.
Området bedöms ekologiskt känsligt.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Det är angeläget att Källmyrans ängskaraktär bevaras. Värdet kan påverkas
negativt av dikning och annan exploatering som påverkar områdets
hydrologi.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
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E 69 Västra Hållkölen
Större delen av området inrymmer en värdefull våtmark klass 1 ÖjsjöflåetDalby-Olleflån.
Myrområdet som omger Öjsjön är mycket variationsrikt med flera mindre
sjöar, myrtjärnar och skogsholmar. Rikt fågelliv förekommer. Området har även
delvis bedömts ekologiskt känsligt.
Området ligger i de allra västligaste delarna inom ett större område av
riksintresse för turism och rekreation, Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset enligt 4 kap 1-2§§ miljöbalken.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.

E 70 Öjsjön
Öjsjön är belägen i platåterrängen mellan Särna och Sörsjön och är av
riksintresse för naturvård. Östra delen av sjön/riksintresset ligger i Älvdalens
kommun.
Öjsjön är en av landets få större oreglerade sjöar och har ett rikligt fiskbestånd. Det stora hydrologiska värdet har motiverat klassningen som riksintresse. Sjön bedöms vara ekologiskt känslig.

Rekommendationer
Ingen bebyggelse eller annan exploatering bör tillåtas.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljön och ekologisk
känslighet.
Vattenreglering eller andra åtgärder som kan påverka de hydrologiska
förhållandena bör inte tillåtas.
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E 71a-t Fäbodar och fäbodvallar
I kommunen finns många fäbodar och fäbodvallar som är kulturhistoriskt
värdefulla. Nedan redovisas kulturhistoriskt värdefulla fäbodar och fäbodvallar
(ej riksintressen) som inte innefattas i större rekommendationsområden där flera
intressen återfinns.
Nummer
E71a
E71b
E71c
E71d
E71e
E71f
E71g
E71h
E71i
E71j
E71k
E71l
E71m
E71n
E71o
E71p
E71q
E71r
E71s
E71t

Namn
Vålberget
Råberget
Gräsbrickan
Söråsberget
Bodarna
Övre och Nedre Tandberget
Hisåsen
Rismyran
Vallsjöselen
Holselen
Nyselen
Kvillselen
Momyckelberget
Arvselen
Norbergets fäbod
Öjs-Lyberget
Fämtberget
Bårberget
Klossberget
Högsätern

Objekttyp
Fäbod
Fäbod
Fäbod
Fäbod
Fäbod
Fäbodar
Fäbod
Fäbod
Fäbodvall
Fäbodvall
Fäbodvall
Fäbodvall
Fäbodvall
Fäbod
Fäbod
Fäbod
Fäbod
Fäbod
Fäbod
Fäbod

Ett 33 ha stort område inom norra delen av Högsäternområdet (E71t) utgör
naturreservat som har getts namnet Hösätern. Området ingår som en nordlig
utpost av en mer än fyra kilometer lång förkastning och de branta bergssidorna
uppvisar höga naturvärden.

Rekommendationer
Ny bebyggelse bör ej tillkomma på öppen vall. Återhållsamhet med nya
byggnader som dock kan komma ifråga på platser som smälter in i
fäbodmiljön och under förutsättning att de anpassas till det traditionella
byggnadsskicket, se översiktsplanens avsnitt 7.10. Det är av vikt att den
exteriöra karaktären ej förändras hos genuina byggnader.
Det är mycket angeläget att öppna vallar bibehålls, liksom, i förekommande
fall, att fägatesystem bibehålls. Fortsatt djurhållning får ej försvåras.
I Råberget (E71b) vid området närmast den fridlysta Torristallen bör ingen
ny bebyggelse tillkomma.
I Nedre Tandberget (E71f) bör ny bebyggelse
som kan hota de botaniska värdena ej
tillåtas. Marken bör hävdas så att de
botaniska värdena bevaras.
Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn
till naturmiljön och ekologisk känslighet vid
Nedre Tandberget (E71f).
Noggrann prövning av avloppsanordningar som
kan påverka ekologiskt känsliga områden.
Områdesbestämmelser kan om det visar sig
erforderligt upprättas med stöd av denna
översiktsplan för att höja bygglovplikten.
Högsäterns fäbod
Mark- och vattenanvändningen för naturreservatet Hösätern regleras genom reservatsföreskrifter.
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Övriga områden

Områdena utgör resterande delar av kommunens yta som inte ingår i föregående redovisade A-E områden. De består främst av skogsmark som huvudsakligen utnyttjas för virkesproduktion. F-områdena inrymmer inga större utpekade
områden med höga natur- eller kulturvärden, men det ingår ett stort antal
mindre områden med höga naturvärden t ex biotopskydd, nyckelbiotoper mm.
Inom F-områden föreligger heller inga uttalade exploateringsönskemål. Vid
exploateringsönskemål inom F-område får bl a länsstyrelsens RUM-material
studeras för att se om konflikt finns med något intresse.

Rekommendationer
Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till de naturvärden som finns i området.
För exploateringsönskemål inom F-områden gäller de allmänna rekommendationer/skrivningar som redovisas i översiktsplanens kapitel 4
Allmänna intressen och kapitel 7 Lokalisering och utformning av bebyggelse i översiktsplanen samt generella bestämmelser i plan- och
bygglagen och annan berörd lagstiftning.
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9.9

Uppföljning och övervakning

Nedan beskrivs hur uppföljning och övervakning ska ske av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen medför. Denna redovisning sker enbart för Sälenfjällen och omfattar främst påverkan från bebyggelseexploateringar.
Inom Sälenfjällsområdet ska samtliga utbyggnader innehållande boende,
med undantag av enstaka komplettering av befintlig bebyggelsegrupp i randzonen, prövas genom detaljplaneläggning och därmed tillhörande prövning om
föreslagen utbyggnad kan komma att innebära betydande miljöpåverkan. Även
för alla andra byggnader, vars användning får betydande inverkan på omgivningen, ska detaljplan upprättas.
När det gäller väg- och järnvägsprojekt så prövas dessa i arbetsplan resp.
järnvägsplan. Vindkraftsutbyggnad prövas genom miljöprövning enligt miljöbalken. Anläggningar under 25 MW (25 MW motsvarar uppskattningsvis totalt
10-15 vindkraftverk) hanteras som anmälningsärende på kommunen. Eventuell
ytterligare utbyggnad av Sälens flygplats prövas genom miljöprövning enligt
miljöbalken.
Samtliga fördjupade översiktsplaner, som i denna kommuntäckande översiktsplan föreslås krävas som underlag för fortsatt detaljplaneläggning, bedöms
här översiktligt kräva upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Om
det vid fortsatta studier skulle visa sig att någon av de fördjupade översiktsplanerna inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan bör det dock vara
möjligt att pröva ett avvarande av en formell MKB.

Miljöpåverkan Sälenfjällen
Till följd av exploateringar inom Sälenfjällen som översiktsplanen redovisar,
sker miljöpåverkan som kan vara betydande främst inom områdena; påverkan
på vatten, påverkan på boendemiljön (buller och luft) och påverkan på naturmiljön. Nedan redovisas hur uppföljning och övervakning inom dessa områden
föreslås ske under planperioden.
Påverkan på vatten
I samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen, som sker ungefär
vart fjärde år, föreslås att en summering görs av bäddantalet i befintliga fastställda planer som läggs till det 0-alternativ som redovisas i översiktsplanen, dvs
en uppdatering till ett aktuellt 0-alternativ. Denna avstämning syftar till att
kontrollera att ökningen av bäddantalet ligger i nivå med det som uppskattats i
översiktsplanen, vilket är av betydelse för bedömning av om vatten- och
avloppsförsörjning klaras.
Klimatpåverkan
I samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen göra en avstämning av vägtrafikflöden, se nedan under boendemiljön.
Påverkan på boendemiljön
I samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen föreslås att en
avstämning av trafikflöden sker i några av Vägverkets fasta mätpunkter på det
statliga vägnätet. Denna avstämning syftar till att kontrollera att trafikökningen,
till följd av bl a exploateringarna i Sälenfjällen, ligger i paritet med det som
uppskattats i översiktsplanens vägtrafikanalys, vilket i sin tur utgör underlag för
bedömning av bullernivåer och påverkan på luftmiljön.
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Påverkan på naturmiljön
I samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen föreslås länsstyrelsens naturskyddsfunktion tillfrågas hur de bedömer att situationen ser ut
vad gäller markslitage inom riksintresseområden och skyddade områden i
Sälenfjällen. Detta gäller särskilt för de riksintressen, Natura 2000-områden och
naturreservat som angränsar till översiktsplanens A- och B-områden. Vidare bör
länsstyrelsen tillfrågas huruvida någon särskild problematik finns som bör visas
särskild hänsyn vid kommande planläggningar.

Miljöpåverkan av övriga exploateringar
För exploateringar så som vindkraftverk, förlängning av Västerdalsbanan,
vägutbyggnader och flygplats får lämpliga former för uppföljning och övervakning bedömas i samband med kommande prövningar/tillstånd.
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