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1.1 Planarbetets syfte och mål  


Varför översiktsplanera? 
Den första kommunomfattande översiktsplanen för Hagfors kommun gjordes 1990. 
Fördjupningar har gjorts för Uddeholm, Hagfors stad och Geijersholm under 1995/96. 
Områdesplaner har tidigare gjorts för Ekshärad och Råda. 


Denna översiktsplan är en uppdatering av översiktsplanen från 1990, men har också  nytt 
innehåll och en ny mening. Medan den förra huvudsakligen var en sammanställning av 
rekommendationer för markanvändning och hushållningen med kommunens mark och 
vattenresurser, presenterar denna plan också ett nytt förhållningssätt inför framtidens 
utmaningar. I den nya översiktsplanen gör vi ett helt nytt och genomarbetat avstamp mot ett 
målrelaterat arbetsätt.  


Detta görs dels mot bakgrund av den problematiska utvecklingen i kommunen – vi måste 
skriva in en överlevnadsstrategi i vårt kommunala arbete. I den nya plan- och bygglagen har 
översiktsplanen ett allt mer framträdande roll och förväntas leda till ökad användning som 
sektorsövergripande instrument för den kommunala planeringen. 


Översiktsplanen ska uppfylla kraven i lagstiftningen, framförallt Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken. Planens obligatoriska innehåll består bl a i behandlingen av de allmänna 
intressena samt miljö- och riskfaktorer. Kravet på hushållning med naturresurserna har 
utvecklats i riktning mot kretsloppsanpassning. Kartläggning och skydd av bevarandevärda 
naturresurser och vattenresurserna har fått större dignitet.  


Översiktsplanen behandlar frågor som är centrala för kommunens och bygdens överlevnad 
och utveckling. - Kärnfrågan är hur vi på bästa sätt tillvarata Hagfors kommuns potential av 
naturresurser, befolkning och infrastruktur.  


Översiktsplanen kartlägger även kommunens värdefulla natur- och kulturområden och ligger 
till grund för prioriteringar, som främjar kommunens utveckling som helhet. Översiktsplanen tar 
tillvara intressen i kommunens olika delar på bästa möjliga sätt. Det gäller t ex förutsättningar 
för näringsliv, boende, samhällsservice och naturresurser. 


Översiktsplanen är ett sammanhållande dokument för kommunens övergripande 
målsättningar. Dessa har satts i relation till de nationella målsättningarna för en hållbar 
utveckling och samhällsservice. I översiktsplanen ges rekommendationer för det kommande 
arbetet. 


Översiktsplanen fungerar som ett sektorsövergripande planinstrument, och ska bidra till en 
god samordning mellan de kommunala enheterna. Översiktsplanen kommer även att fungera 
som ett kunskapsdokument för Hagfors kommun. 


Planens demokratimodell – delområden 


Planen ska medverka till att intressen från grupper och organisationer i kommunens delar tas 
tillvara i den kommunala verksamheten.  


Den nya planen har gjorts med ett stort mått av öppenhet och möjligheter till medinflytande. 
För att få en stor kontaktyta mot invånarna har kommunen delats in i tio delområden. 
Indelningen har skett genom avgränsning av bygder, som historiskt, socialt och geografiskt 
upplevs som naturliga enheter.  


I varje delområde har människor och organisationer inbjudits att delta i planarbetet. På så sätt 
kan varje del av kommunen komma till uttryck med egna särdrag och sin speciella 
problematik. En annan fördel är att näringslivets utvecklingsmöjligheter kan fokuseras med 
större skärpa utifrån varje delområdes förutsättningar – landsbygdens utvecklingsmöjligheter 
ges stort utrymme.  


Elever på Älvstrandsgymnasiet har studerat översiktsplanen, sammanställt en utställning och 
bidragit med många bra synpunkter. Olika intresseorganisationer och företag har på ett tidigt 
stadium fått planutkastet för diskussion. 


Kommunens (nya) roll – service och samordning 


Den kommunala förvaltningen uppfattas traditionellt som myndighetsutövande, ibland till och 
med som ett hinder på vägen för nya initiativ. Det beror antagligen mycket på okunskap och 
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bristande information. Trots offentlighetsprincipen har öppenheten om kommunernas 
verksamhet ofta varit onödigt knapphändig.  


Idag är kommunens roll på många sätt förändrad. Myndighetsrollen har genom lagändringar 
på flera områden överförts till andra aktörer. Plan- och bygglagen lyfter över kontrollansvaret 
från kommunen till byggherren. Miljölagstiftningen lyfter tydligare över ansvaret till 
verksamhetsutövaren.  


Kommunen får en allt viktigare roll i samordningen av näringslivsutveckling och regional 
finansiering. Kommunen ska stödja projekt och företag som kan bidra till att skapa 
sysselsättning och trygga kommunens överlevnad och bärkraft på lång sikt. I samband med 
implementeringen av regionala tillväxtavtal, får kommunen en central roll i förmedling av 
finansiering och samordning av projekt och investeringar. Investeringsprogrammet för 
ekologisk omställning är ett annat exempel på kommunens nya roll som sammanhållande och 
utvecklingspådrivande. 


Kraften till nya initiativ måste komma från kommunens invånare. Kommunens viktigaste roll är 
skapa goda förutsättningar för detta. 


Invånarnas nya roll – initiativ och deltagande  


På storbolagens tid gavs lite utrymme för egna initiativ. Istället förväntade sig invånarna att 
bolaget skulle ta ansvar för samhällsbygge och utveckling. Även ansvaret för de sociala 
frågorna låg ofta på bolaget. Senare tog kommunen över mycket av ansvaret. Idag ställs allt 
större krav på initiativkraft från kommunens invånare. Visionära idéer och samverkan i olika 
typer av nätverk är viktiga för att kommunen ska kunna utvecklas positivt. Ett arbete i den 
andan kan vi se på delområdesnivå, där bygdeföreningarna har en viktig roll i att stärka 
framtidstron och ta fram nya målbilder. Ekshäradsbornas initiativ för att stärka sin bygd är ett 
mycket lovvärt exempel på den nya andan. 


Initiativkraft, självtillit och visionära idéer är grogrunden för många nya företag. Ökad kunskap 
och samverkan i nätverk ger alltid nya möjligheter till utveckling. De nya företagen måste vara 
flexibla och lyhörda för ständigt förändrade förutsättningar. 


Målbilder är önskemål 


Planarbetet ska generera gemensamma målbilder. Målbildernas syfte är att samordna 
kommunens utvecklingsinsatser och stärka framtidstron. Framtiden måste mötas med en 
medveten strategi som tar avstamp i historien, i de egna förutsättningarna, i det regionala 
sammanhanget och en gemensam målbild. Dialog och förankringsprocesser är viktiga för att 
målbilderna ska få genomslagskraft. 


En litterär vision för kommunens framtid beskrivs i kapitel 2 Hagfors i tid och rum.  


Målstyrt kommunalt arbete 


Definitioner av målbegrepp som används 


Översiktsplanen ska redovisa kommunala målsättningar och konkreta delmål, för 
genomförande och uppföljning av de övergripande målsättningarna. Hagfors kommun är inne i 
en process där allt arbete på sikt ska vara målstyrt. Det betyder att vi ska sätta upp klart 
uppföljningsbara konkreta delmål för vårt arbete. Dessa delmål ska tydligt ligga i linje med våra 
verksamheters mer övergripande mål. Dessa kommunala mål ska i sin tur harmoniera med 
nationella och globala mål.  


Översiktsplanen försöker på ett pedagogiskt sätt tydliggöra detta. Syften med framställningen 
är att göra tjänstemän och politiker medvetna på ett nytt sätt om målens vikt i vårt arbete. 
Därför finns de övergripande nationella målen samlade i detta kapitel med hänvisningar vidare 
i översiktsplanen för rekommendationer och konkreta delmål. 


Målen i översiktsplanen blir i många fall av övergripande karaktär - ett visionärt mål eller ett 
verksamhetsmål - men bör ändå formuleras så att det tydligt framgår vem det är som har 
ansvar för att arbetet ska utföras, för att målet ska uppnås. Någon ska alltid äga målet. 
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För att utvärdera arbetet behövs parametrar som visar åt vilket håll arbetet framskrider. Därför 
bör man sätta upp operationella mål - eller effektmål - som med hjälp av enkelt mätbara 
nyckeltal visar hur långt man kommit.  


Nationella mål 


Sveriges riksdag har antagit en mängd nationella mål. Många av dessa har en internationell 
förankring i konventioner som Sverige undertecknat. T.ex. har de nyligen antagna 15 nationella 
miljömål sin grund i Sveriges åtagande enligt Rio-konventionen. Andra exempel är demokrati, 
sysselsättningsmålsättningar och jämlikhetsfrågor där grunden är konventionen om mänskliga 
rättigheter.  


Övergripande mål och sektorsmål 


Vissa kategorier av mål kan sägas vara sektorsövergripande. Ett exempel är  sysselsättning 
och näringsliv. Här ligger ansvaret att bevaka hur målen uppnås hos kommunstyrelsen. Andra 
mål är mer renodlade sektorsmål, som skolplanens målsättningar. De kommunala nämnderna 
har mer eller mindre utvecklade målsättningar för sina respektive sektorer.  


Rekommendationer och delmål 


Planen ger rekommendationer för hur frågor och ärenden bör hanteras vid kommunens 
handläggning. En typisk rekommendation kan vara att man förordar biobränsleuppvärmning i 
nybyggda hus på landsbygden. Rekommendationer kan även innehålla hur andra myndigheter 
eller företag bör hantera vissa frågor. Dessa rekommendationer som riktar sig mot ”tredje part” 
skrivs ”Kommunen ska verka för att….” 


Ett delmål bör vara ett operationellt mål – det är utvärderingsbart och tidsatt – t.ex. senast år 
2005 ska 90 % av barnfamiljer med eget bergborrat vatten har radonhalter som understiger 
1000 Bq/l. Ansvarig för målets genomförande ska anges – i radonfallet är det 
miljöskyddsavdelningen och målet finns angivet i antagen radonplan. 


I flera av kommunen antagna verksamhetsplaner finns konkreta målsättningar framtagna, men 
oftast är de formulerade så att de inte går att utvärdera. De övergripande målen som tas upp i 
denna översiktsplan sammanställs i kap 1 under respektive plankapitels rubriker. 


Tabell 1-1: Mål på olika nivåer 


Nivå Benämning Exempel Juridisk status 


1 Globalt mål Mänskliga rättigheter  
Artkonventionen  
Hållbar utveckling (Riodokumentet) 


Konvention ratificerad av Sverige 
gäller som svensk lag 


2 Nationellt mål De 15 Miljömålen, Nollvisionen Antagna av riksdagen, ej lag 


3 Regionalt mål Regional mer detaljerad precisering av ett 
nationellt mål 


Antagna i STRAM-dokumentet av 
länsstyrelsen 


4 Kommunalt 
övergripande mål 


Ett mer lokalt anpassad precisering av ett 
nationellt mål 
Finns samlade i detta kapitel. 


Antagna av kommunfullmäktige 
eller på annan politisk övergripande 
nivå 


5 Kommunalt 
sektorsmål 


Skolplan, Radonplan, Verksamhetsplaner  
osv. 


Antagna på nämndnivå 


6 Kommunalt delmål Mätbart preciserat delmål, kallas 
operationella eller effektmål 


Antas på nämndnivå, lämpligt forum 
är den årliga verksamhetsplanen 


 Rekommendationer i 
översiktsplanen 


Utryck för kommunens syn och är ett 
ställningstagande hur tjänstemännen ska 
förhålla sig vid handläggande i riktning mot 
ett övergripande mål 


Antagna av kommunfullmäktige, av 
övergripande karaktär 


 Rekommendationer 
sektorsvis 


Ger samma vägledning som ovan, men är 
av mer sektoriell karaktär 


Antas av nämnder i olika former av 
planer. Finns inga planer står dessa 
mer i översiktsplanen. 
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Kommunal strategi 
En strategi är ett sätt att arbeta mot ett uppsatt mål. En strateg är en person som är bra på att 
utveckla en framkomlig väg i sitt arbete mot ett uppsatt mål. Ska strategin kunna kallas 
långsiktlig måste det uppsatta målet vara av övergripande karaktär. Men oftast jobbar vi mot 
ett konkret näraliggande mål – t.ex. att bygga ett nytt vattenverk eller att få 80 % av 
grundskoleeleverna godkända för gymnasiestudier. 


I ett demokratiskt samhälle är det avgörande att politikerna ställer upp de långsiktliga 


målen, bl.a. genom att anta översiktsplaner och andra inriktningsplaner.  Så visar 


politikerna vägen framåt! 


Ett av kommunens viktigaste styrande dokument är budgeten. I budgetdokumentet skall varje 
åtgärd kunna härledas till ett mål som fastställts i nämndens verksamhetsplan. Detta är även 
ett modernt revisionskrav. Våra verksamhetsplaner måste bli mycket mer styrande och möjliga 
att följa upp. De verksamhetsmål som står i Budget 1999 är i stor utsträckning till intet 
förpliktigande övergripande mål för verksamheten, och är inte uppföljningsbara eller 
relaterbara till budgeten. Så får det inte vara!  


Om man ska kunna arbeta målstyrt måste kommunen lägga ner mycket arbete på att 


pedagogiskt försöka föra ut till politiker och tjänstemän hur man arbetar målstyrt och hur 


verksamhetsplan och budget helt ska kunna härledas till beslutade övergripande mål. 


Detta arbete har påbörjats och ska under mandatperioden fullföljas.  


På så sätt ska de politiskt antagna övergripande målen styra det kommunala arbetet genom 
budgeten. Det är innebörden i fullmäktiges beslut 1999. 


Tabell 1-2: Lista över kommunala måldokument 


Kommunala måldokument Antaget år ”Ägare”= ansvarar för 
förverkligandet 


Översiktplan 1990 Kommunstyrelsen 
Fördjupade översiktplaner 
Uddeholm, Hagfors 


1998 Hagfors 
1999 Uddeholm 


Kommunstyrelsen 


Hälsoplanen 1995 Kommunstyrelsen 
Regional tillväxtavtal  Kommunstyrelsen 
Räddningstjänstplan 2000 Hagfors-Munkfors 


Räddningstjänstförbund 
Avfallsplan 1995, under revidering Tekniska utskottet 
Energiplan 2000 Tekniska utskottet 
Skogsbruksplan 1999 Tekniska utskottet 
Trafiknätsanalys 1999 Tekniska utskottet 
Radonplan 1998 MBR 
Vedplan 1995 MBR 
Detaljplaner, 
områdesbestämmelser 


1950-2000 MBR 


Skolplan 1998 BBN 
Äldreomsorgsplan 1999 Socialnämnden 
Verksamhetsplaner Varje år Respektive nämnd 


 







MÅL OCH STRATEGIER KAPITEL 1, SID 6/45 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


Mål för hållbar utveckling 
Under 1900-talete senare del har förändringar i klimat och annan miljöstörning gjort det 
uppenbart för mänskligheten att vi inte kan leva på jorden i en samhällsstruktur som inte är i 
samklang med jordens ekologiska system. Framtidens försörjningssystem  måste vara 
långsiktligt  hållbar – så enkelt är det!  


Nyttjandet av marken och vattnet skall karakteriseras av uthålligt brukande och 
långsiktig hushållning. Nyttjandet ska möjliggöra bevarande och nyskapande av en 
rik variation av naturtyper.  (Uttalande RIO-konferensen) 


I regeringsförklaringen 1996 underströk statsministern att "Sverige ska vara en pådrivande 
internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologisk hållbar utveckling". I 
mars 1997 presenterade delegationen för en ekologisk hållbar utveckling förslaget Ett hållbart 
Sverige: ”Kretsloppen måste slutas och miljöförstöringen stoppas. Det uthålliga samhället vilar 
på tre grundstenar som måste samverka med varandra:  Den ekologiska, den sociala och den 
ekonomiska. Insikten att utvecklings- och miljökurvorna pekar åt fel håll måste spridas och 
kunskapen måste genomsyra alla nya beslut. Kommunens roll som katalysator och stimulator i 
processen betonas. Arbetet med att skapa det nya samhället ska ske i perspektivet "underifrån 
och upp" i motsats till det mera traditionella "uppifrån och ner”. Arbetet med att nå uthållig 
utveckling är inte något som ensidigt kan tvingas fram av ett fåtal aktörer.” 


Alla kommuner ska presentera en plan för vägen mot det uthålliga samhället. Planen ska vara 
brett förankrad och ha till syfte att beskriva kommunens målsättningar för att bidraga till den 
ekologiska utvecklingen. Strategier för arbetet mot en hållbar utveckling se sid 29. 


Vad innebär ett hållbart samhälle? 


Skyddet av miljön  


Utsläppen av föroreningar ska inte skada människans hälsa eller överskrida naturens förmåga 
att ta emot eller bryta ner dem. Naturfrämmande hälso- och miljöskadliga ämnen bör på sikt 
inte få förekomma i miljön. Den biologiska mångfalden ska bevaras och värdefulla kulturmiljöer 
skyddas. 


Effektiv användning  


Användningen av energi och andra naturresurser ska bli mycket effektivare än den är idag. 
Flödena av energi och material kan begränsas så att de är förenliga med en hållbar utveckling. 
Naturligt förekommande ämnen ska användas på ett sådant sätt att de naturliga kretsloppen 
värnas. Samhällsplanering, teknikutveckling och investeringar ska därför också inriktas på 
resurssnåla processer och produkter. 


Hållbar försörjning 


En hållbar försörjning innebär att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga måste säkras. 
Så långt som möjligt ska försörjningen baseras på ett långsiktigt hållbart nyttjande av 
förnyelsebara resurser. Vi ska hushålla med icke förnyelsebara resurser, bevara det levande 
kapital som den biologiska mångfalden utgör och kontinuerligt sträva efter att utveckla 
förnyelsebara ersättningar. 


Övergripande mål för ett hållbar utveckling i Hagfors kommun 


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och utvecklas efter sina 
egna förutsättningar i en god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans i demokrati, 
jämlikhet och full sysselsättning. 


 







MÅL OCH STRATEGIER KAPITEL 1, SID 7/45 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


För att samhällsaktiviteterna ska leda till hållbar utveckling behövs breda insatser. Mycket av 
miljöarbetet är idag lönsamt både för företag och hushåll och många ser miljöarbetet som en 
strategisk kvalitetsfråga. Befintlig lagstiftning kompletterad med information, samt ekonomiska 
incitament i form av stöd och straffavgifter (punktskatter t.ex. på fossilt koldioxid) är samhällets 
viktigaste styrmedel för att nå en hållbar utveckling.  


Ett Hållbart Värmland är ett nätverk där stödjande organisationer verkar för en hållbar 
utveckling i Värmland. Hagfors kommun är med i processen. Länsstyrelsen har i sina 
måldokument En God Livsmiljö i Värmland (1994:5) betonat uthållighet och sparande på 
ändliga resurser. Även Landsting och andra länsbundna organisationer har tagit dokument och 
beslut som syftar till en hållbar utveckling. I ”Region Värmland” finns hållbarhetsperspektivet 
parallellt med jämställdhetsperspektivet som en självklart inriktning på allt arbete. 


Nationella miljömål, strategier och styrmedel 


Sveriges miljömål ska styra vår verksamhet inom snart sagt alla sektorer. Regeringen har 
antagit 15 övergripande svenska miljökvalitetsmål, varav 13 berör Hagfors kommun. 


Område Övergripande miljömål Behandlas i ÖP kapitlet 


Urban påverkan: Frisk luft  


Grundvatten av god kvalitet  


Ingen övergödning  


Giftfri miljö  


Begränsad klimatpåverkan  


Skyddande ozonskikt  


Säker strålmiljö  


Bara naturlig försurning 


Kap 4 Markanvändning 


Kap 6 Kommunikationer 


Kap 7 Teknisk försörjning 


Kap 8 Kulturminnesvård 


Kap 9 Naturresurser 


Kap 12 Miljö hälsa och säkerhet 


Biologisk mångfald: Levande skogar  


Levande sjöar och vattendrag  


Myllrande våtmarker  


Ett rikt odlingslandskap 


Kap 8 Kulturminnesvård 


Kap 9 Naturresurser  


Kap 10 Naturvård 


 


Bebyggelse:  God bebyggd miljö Kap 4 Markanvändning 


Kap 8 Kulturminnesvård 


Kap 9 Naturresurser 


Miljömålen antogs våren 1999 av regeringen. Målen är kopplade till miljökvalitetsmål och bryts 
ner till tidsatta uppföljningsbara etappmål. Hagfors kommun har varit delaktig i framtagande av 
de delmål som rör vatten. Klimatkommitténs förslag till svensk klimatstrategi (SOU 2000:23) 
innehåller långsiktliga delmål samt ett strategiprogram med förslag på mer än 100 åtgärder 
(basprogrammet). Miljömålskommittén har i juni 2000 lämnat sitt betänkande (SOU 2000:52) 
viltet innehåller förslag på strategier och delmål. Hagfors kommuns översiktplanen är 
uppdaterad med deras kommentarer och förslag. 


Strategier 


Tre åtgärdsstrategier föreslås (SOU 2000:52):  


Effektiviseringsstrategi syftar till en effektivare användning av energi och transporter, övergång till 
förnyelsebara energikällor samt ny teknik. Målen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Begränsad 
klimatpåverkan, Ingen Övergödning och God bebyggd miljö kan nås genom effektiviseringsstrategin.  
Strategin består av en kombination av informations- och ekonomiska styrmedel. Viktiga aspekter är att 
styrmedlen främjar teknisk utveckling, effektivisering och snabbar på utbytet av gammal teknik. Störst 
effekt har de ekonomiska styrmedlen inom energisektorn, där den samlade energibeskattning måste 
ses över om miljömålen ska nås. För fordorn och arbetsredskap handlar denna strategi om att snarast 
införa nya drivmedel.  


Kretsloppsstrategin går ut på att skapa energi- och materialsnåla kretslopp, minska utsläpp av 
miljögifter och näringsämnen. Strategin berör i första hand målen Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
Skyddande ozonskikt och de mål som rör avfall och hushållning i God bebyggd miljö. .Farliga ämnen 
ska fasas ut och en sanering av markföroreningar måste ske. Varukretsloppen måste bli effektivare med 
återanvändning och återvinning regel. Förstärkta åtgärder behövs mot övergödning från 
avloppsanläggningar och jordbruk. Som effektiva styrmedel föreslås lagstiftning i kombination med 
miljörelaterade skatter, avgifter och panter som effektiviserar materialflöden. Återinförande av bidrag till 
enskilda avloppsanläggningar nämns. 
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Hushållningsstrategin ska bidra till att skapa biologisk mångfald, en god hushållning med mark, vatten 
och den bebyggda miljön. Ett varsamt brukande och miljöanpassning av samhällsplaneringen är ett 
måste för framgång. Strategin berör i första hand målen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö. Som effektiva styrmedel nämns 
lagstiftning, informationskampanjer och kunskapsuppbyggande. Dagens miljöstöd till brukare är viktigt. 
Frivilliga åtagande från sektorerna är här viktigt och kan nås t.ex. genom sektoriella miljöledningssystem 
med miljöpolicy. 


Styrmedel 


De styrmedel som staten förfogar över indelas i följande tre kategorier: 


Administrativa styrmedel som syftar till att fastställa uppgifter och ansvar för genomförandet 
av den nya politiken är väsentligt för statsmakternas styrning av bl.a. myndigheter. 
Myndigheternas nya uppgifter anges i instruktioner och regleringsbrev. Men viktigast är 
lagstiftningen som fortlöpande måste ses över. 


Ekonomiska styrmedel: Bidrag, punktskatter, avgifter och panter är ekonomiska styrmedel 
inom miljöområdet. Ett flertal olika styrmedel måste användas för att uppnå klimatmålen. 
Andra områden där ekonomiska styrmedel bedöms fortsätta är arealersättningarna för arbetet 
med biologisk mångfald i jordbruket. 


Informationsinsatser som ett medel för att åstadkomma ett engagemang på alla nivåer i 
samhället är väsentligt. Syftet är att höja kunskapen, öka medvetenheten så att en delaktighet 
kan åstadkommas för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder och omställningar. 


Kommunens roll: Utredningarna föreslår att staten i ökad utsträckning bör stödja lokala 
projekt som syftar till hållbar utveckling. Klimatkommittén har av denna anledning föreslagit att 
stöd för lokala klimatprogram (KLIMP) bör utformas med syfte att hitta kostnadseffektiva 
åtgärder för att reducera växthusgasutsläppen och minska energianvändningen. Det är troligt 
att KLIMP kommer att bli en efterföljare av LIP (Lokala investeringsprogram för ekologisk 
omställning) 
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1.2 Mål för regional utveckling och samverkan 
Ett samarbete har inletts med Munkfors kommun för att gemensamt skapa de bästa 
förutsättningarna för utveckling av näringsliv och arbetstillfällen, - se vidare kapitel 2 om 
regional samverkan. Visionen ”Region Värmland” håller på att förverkligas. 


Samarbete över regionen sker i målområde 2 Bergslagen osv. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun ska fortsätta samverkan på det sätt som har skett under 
den senaste mandatperioden genom att systematiskt och målmedvetet 
bygga upp regionala nätverk för samverkan. 


 


Hagfors kommun ska under mandatperioden utveckla samverkan med 
näraliggande kommuner främst vad gäller vattenförsörjning, 
avfallshantering, infrastruktur, gymnasieutbildning. 


Kap 5 


Kap 6 


Kap 7 


Kap 11 


Kap 12 


Hagfors kommun ska verka för att Region Värmland får ett tydligt ”Hela 
Värmland-ska-leva-perspektiv” 


KS-remiss våren 
2000 
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1.3 Mål för näringslivsutveckling 


Nationellt mål 


”Regional tillväxtpolitik handlar om att hela Sverige ska leva. Hållbar ekonomisk tillväxt, jobb 
och välfärd ska finnas i hela landet. Eftersom de regionala obalanserna har ökat under senare 
år, framförallt genom utflyttning från skogslänen, är det viktigt att förstärka insatser för att 
utveckla mindre gynnade regioner och orter. En utredning med deltagande från samtliga 
riksdagspartier kommer att tillsättas 1999 för att se över hur framtidens regionalpolitik bör 
utformas för att möta morgondagens utmaningar. För att hela Sverige ska leva krävs särskilda 
insatser i form av  regional hänsyn, regionalpolitiskt stöd och strukturfonder.” (text från 
Näringsdepartementet 991116) 


Regionala mål 


Regeringen formulerar det övergripande mål för den regionala näringspolitiken på följande sätt 
"att utifrån de förutsättningar som finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt 
som kan bidra till fler och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både män och 
kvinnor." 


För att uppnå detta behövs i Värmland ett mer konkurrenskraftigt näringsliv, mer 
företagsamhet, fler kontakter med omvärlden, ett bra vardagsliv, ett medborgarskap som gör 
det möjligt att känna engagemang, samt kunskap om tillväxt. Vi måste även finna former som 
ger bättre samverkan mellan män och kvinnor. 


Kommunala mål  


Översiktsplanen ska behandla frågor som är centrala för kommunens och bygdernas 
överlevnad och utveckling som sysselsättning och näringsliv. - Kärnfrågan är hur vi på bästa 
sätt kan tillvarata kommunens potential av naturresurser, befolkning och infrastruktur.  


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun ska verka för en positiv utveckling av framtidstro. Detta  
görs genom att utforma gemensamma målbilder och visioner för 
utvecklingen och att föra ut dessa till kreativa aktörer inom näringsliv och 
samhälle. 


Kap 3 


Hagfors kommun ska på olika sätt verka för att öka inflyttningen av nya 
familjer till kommunen och att skapa sysselsättning för dessa. Ett 
realistiskt mål är att uppnå balans mellan arbete och befolkning år 2005. 


Kap 3 


Hagfors kommun ska fortsätta att utveckla arbetet med tillväxtavtalen och 
därigenom verka för en stabil och långsiktigt hållbar utveckling för det 
lokala näringslivet, skapa förutsättningar för fortsatt expansion för företag 
med utvecklingspotential, verka för en ökad differentiering av näringslivet 
samt arbeta hårt för att öka kommunens kunskapskapital. 


Kap 3 


Turismnäringen ska utvecklas i ett regionalt sammanhang. Kommunen 
ska aktivt delta i detta.  


Kap 3 och 11 


Hagfors kommun ska bidra till en ökad kunskap om näringslivets 
utvecklingsmöjligheter genom verksamheter Näringslivets hus. 


Kap 3 


Hagfors kommun ska uppmuntra och stödja lokala pilotprojekt i 
kommunens bygder 


Kap 3 


Hagfors kommun ska bli bra på att producera förädlad bioenergi. Det ska 
vara vårt bidrag till omställningen av Sverige och det ska ge många nya 
jobb 


Vedplanen, 
Energiplanens 
programbeskrivning 
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1.4 Mål för markanvändning 


Nationella mål 


Plan- och bygglagstiftningens portalparagraf skriver målet för markanvändning och 
bebyggelse: 


…. ”att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling 


med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 


livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 


Arkitekturår 2001 


Under senare år har större vikt lagts på arkitekturens roll i byggandet och på de kvalifikationer 
som kan ställas på våra utbildade arkitekter. Som ett led i detta skall under 2001 genomföras 
ett Arkitekturår där regeringen vill ge arkitektur och formgivning en mer kraftfull fokusering. 


Från och med 1999-01-01 har kravet på den arkitektoniska kvalitén i byggandet skärpts 
genom en utökning av lagtexten i Plan- och bygglagen. 


Till boendemiljön kopplas främst fyra miljömål en god bebyggd miljö, en säker strålningsfri 
miljö, rent vatten. Miljömålet en god bebyggd miljö innehåller en klar beskrivning av hur 
samhället är tänkt att utvecklas mot hållbarhet. Miljömålet beskrivs därför ingående i kap 4. 


RIKSDAGENS BESLUTADE MÅL:  


”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 


Miljökvalitetsmålet innebär:  


1. 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.  


2. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i 


form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt 


platser och landskap med särskilda värden värnas 


och utvecklas.  


3. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen 


och med god tillgänglighet värnas så att behovet av 


lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt 


lokalklimat kan tillgodoses.  


4. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.  


5. Transporter och transportanläggningar lokaliseras 


och utformas så att skadliga intrång i stads- eller 


naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- 


eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för 


miljön.  


6. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet 


finns tillgängliga och förutsättningarna för säker 


gång- och cykeltrafik är goda.  


7. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, 


bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra 


oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.  


8. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga 


ämnen och andra föroreningar. 


9. Användningen av energi, vatten och andra 


naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande 


och miljöanpassat sätt och främst förnybara 


energikällor används.  


10. Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte 


kan komma i fråga med hänsyn till 


användningsområdet.  


11. Naturgrusavlagringar med stort värde för 


dricksvattenförsörjningen och för natur- och 


kulturlandskapet bevaras.  


12. Den totala mängden avfall och avfallets farlighet 


minskar.  


13. Avfall och restprodukter sorteras så att de kan 


behandlas efter sina egenskaper och återföras i 


kretsloppet i ett balanserat samspel mellan staden 


och dess omgivning  


14. En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, 


både vid lokalisering av nytillkommande bebyggelse 


och verksamheter och omvandling av befintlig.  


15. Boende- och fritidsmiljön, utom- och inomhus, 


uppfyller höga krav på frihet från buller, tillgång till 


solljus och ren luft. 
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Förslag till etappmål:  


Planering och buller  


1. Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier för:  
– en utveckling av trafiksystemet som anger hur miljöanpassade och resurssnåla transportsätt ska 
stärkas och fossilbränsledrivna transporter minskas,  
– hur kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras och utvecklas,  
– hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas och 
andelen hårdgjord yta inte ökas,  
– hur förnybara energiresurser och förutsättningar för utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi och vindkraft ska tas till vara.  


2. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen 
beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80 procent till år 
2020 jämfört med 1998.  


Byggnader  


1. Den äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska senast 2010 vara identifierad och ett program 
för skydd av dess värden finnas. 


2. Senast år 2015 har alla byggnader en tillfredsställande inomhusmiljö , vilket innebär att: – 
olägenheter som orsakats av fukt- och mögelskador är avhjälpta. Årligen återkommande skadefall 
är högst 1/10 av nivån år 2000, – inomhusluften är av fullgod kvalitet och ventilationen är 
ändamålsenlig.  


3. I nya byggnader får energianvändningen år 2010 vara högst 90 kWh/m 2 /år. Från år 2005 används 
direktverkande elvärme i nybebyggelse endast i fritidshus. Energianvändningen i det totala 
byggnadsbeståndet – bostäder och lokaler – minskar successivt och är lägre år 2010 än år 1995 för 
att minst halveras till år 2050. Andelen fossila energikällor i bostäder och lokaler minskar och utgör 
högst 20 procent år 2010.  


Resurshushållning och kretslopp  


1. År 2010 är uttaget av naturgrus i landet högst 12 miljoner ton/år och andelen rent återanvänt 
material utgör minst 10 procent av ballastanvändningen. År 2020 är uttaget av naturgrus högst 3 
miljoner ton/år och andelen rent återanvänt material högre än 2010.  


2. Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått en enhetlig standard och uppfyller högt 
uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall.  


3. Den totala mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall har minskat med minst 50 procent till år 
2005 räknat från 1994 års nivå och den totala mängden genererat avfall exklusive gruvavfall har 
minskat under samma tidsperiod.   


4. Senast år 2010 ingår minst 75 procent av fosfor från avfall och avlopp i kretsloppet och kan 
återföras till jordbruksmark eller annan produktiv mark utan risk för hälsa och miljö.  


5. Mängden material och energi som varor och tjänster (funktioner) använder under sin livscykel har 
minskat till år 2010 jämfört med år 2000. Delmålen gäller den bebyggda miljön i såväl städer och 
tätorter som på landsbygden, och berör även andra kvalitetsmål.  


 


Regionala mål 


Inga regionala målsättningar för markanvändning finns. Arbetet med nedbrytning av de 
nationella målen enligt ovan har påbörjats. Flera av de nationella sektorsmålen berör 
bebyggelse och markanvändning ex för infrastruktur, kulturmiljö och naturvård.  
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Kommunala mål 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Hagfors kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och 
leva i med ett brett utbud av bostäder, möjlighet att bygga på 
”landet” med stora tomter i natursköna lägen samt goda 
möjligheter till ett attraktivt fritidsboende. Detta skall uppnås 
genom en god planberedskap. 
Vid omdaning av stadens och tätorternas struktur samt vid all 
ny och ombyggnad ska sex grundläggande strategier hållas i 
åtanke: 
1. hållbara ekologiska lösningar för tekniska 
försörjningssystem  
2. krav på hälsa och säkerhet  
3. ta tillvara på ortens och landsbygdens själ  
4.eftersträva närhet mellan bostäder, arbete, natur och 
rekreationsområden  
5.verka för en god och ändamålsenlig arkitektonisk utformning 
av byggnader och miljöer  
6.ett hållbart och ekologiskt anpassat val av byggmaterial 


Kap 4 
Kap 5 
Kap 6 
Kap 7 
Kap 8 
Kap 9 
Kap 10 
Kap 11 
Kap 12 
Hälsopolitiska 
planen 


Energiplanen 


Räddningstjänst-
planen 


Äldreomsorgs-
planen 


Skolplanen 


 


PBLs portalparagraf 
+ miljömålen  


God bebyggd miljö 


Frisk luft 


Bara naturlig 
försurning 


Säker strålmiljö 


Giftfri miljö 


 


All bebyggelse ska utformas så att de erbjuder en god 
boendemiljö där omgivningens naturliga förutsättningar tas 
tillvara. 


Kap 4 ÖP PBL + MB= 


God bebyggd miljö 


Boende på landsbygden inom de trafiknära och tätortsnära 
glesbygdszonerna ska möjliggöras . På så sätt ska det öppna 
kulturlandskapets bibehålls och kommunen utvecklar ett 
attraktivt pendelboende. 


Kap 4  
Kap 6 
Kap 8 
Kap 9 


God bebyggd miljö 


Ett rikt 
odlingslandskap 


Hagfors och Ekshärads sammansättning av bostäder, service 
och arbetsplatser, bör värnas och utvecklas, så att de kan 
fungera som relativt självständiga och kompletta centralorter. 
Lokal service och handel ska värnas. 


Kap 3  
Kap 4  
Kap 5 


God bebyggd miljö 


Kommunen skall underlätta och medverka till nybyggnad av 
fritidshus inom för fritidshus attraktiva områden i kommunen. 
Planläggningen av detta ska starta inom nästa mandatperiod. 


Kap 3, 4, 8, 9, 10 
och 11 


God bebyggd miljö 


Levande sjöar och 
vattendrag 


Kommunen skall verka för att det befintliga bostadsbeståndet 
främst i flerbostadshus blir mer attraktivt. 


Kap 4 God bebyggd miljö 


 


Den fysiska miljön i anslutning till skolor, förskolor och 
daghem ska planeras/utformas för god kontakt med 
naturområden, direkt eller via grönstråk. * 


Kap 4, 5 och 11 God bebyggd miljö 


Frisk luft 


Kommunen ska verka för att de mindre tätorterna Sunnemo, 
Råda, Mjönäs, Gustavsfors, Uddeholm och Sörby ges 
möjligheter att utvecklas med rimlig självförsörjning av 
bostäder och närservice. 


 God bebyggd miljö 


 


Vid planläggning, ny- och ombyggnader av byggnader och 
allmänna platser samt vid övriga förändringar av den yttre 
miljön skall tillgängligheten för personer med funktionshinder 
ges stor betydelse. 


Kap. 5, 6. Nationell 
handlingsplan för 
handikappsfrågor 
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1.5 Mål för samhällsservice 


Mål för Skola och utbildning 
Portalparagrafer i Skollagen (1997:1212 


1 kap 2 § 


Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet. 


Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 


I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.  


Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  


1. främja jämställdhet mellan könen samt  


2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden  


2a kap. 3 § 


Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och 
omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en 
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 


För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med 
sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha lämplig sammansättning och storlek. 
Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 


Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som 
av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg 
som deras speciella behov kräver.  


Kommunala mål 


Följande kommunala målsättningar finns antagna i kommunens skolplan 1998-2001 


Observera att skolplanen med dess angivna mål och rekommendationer är antagen t.o.m. 
2001. Under 2001 skall en ny skolplan upprättas vilken skall anpassas till de faktorer som då 
finns när det  gäller elevantal, ekonomiska ramar mm. De i denna översiktsplan angivna mål 
och rekommendationer när det gäller skolans verksamhet kan då komma att förändras. Den 
nya antagna skolplanen är då det gällande måldokumentet för verksamheten. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommuns skolplan: 
Säker och trygg barnomsorg inom rimligt avstånd till alla som behöver.  
Förskoleklass och grundskola som anpassas till de krav som ungdomar 
och omvärlden ställer och som ger en bra grund för fortsatta studier.  
Gymnasieskola, kommunens kunskapscentrum, som är mångsidig och 
flexibel så att bygdens ungdomar så långt möjligt fortsätter sin utbildning 
vid Älvstrandsgymnasiet.  
Musikskola som utvecklar den musikaliska traditionen i bygden och ökar  


samarbetet med grundskolan.  
Vuxenutbildning som kan möta samhällets och arbetsmarknadens krav på 
kompetens.  
Särskoleverksamhet med tillräckliga resurser för att utveckla varje individ 
optimalt till ett meningsfullt liv. 


Skolplanen 
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För mer detaljerad redovisning hänvisas till Hagfors kommuns Skolplan 1998-2001. 


  


Mål för Social service 


Nationella mål 


Portalparagrafen i Socialtjänstlagen (1980:620): 


1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.  


När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Lag 
(1997:313). 


Övergripande kommunala mål 


Socialnämnden har att fullgöra alla de åtaganden som uttrycks i den lagstiftning som reglerar 
verksamheten såsom Socialtjänstlagen, Lag om vård av unga, Lag om vård av missbrukare, 
Lag om stöd och service, Förvaltningslagen, Skuldsaneringslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, 
Alkohollagen, Kommunallagen, Arbetsmiljölagen och Barnkonvektionen. Detta skall ske inom 
ramen för de anslag som kommunfullmäktige ger till verksamheten samt enligt det reglemente 
som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden. 


Kommunfullmäktige antog 2001-04-24 en målbeskrivning och vision för socialnämndens 
verksamhet vilken utarbetats av verksamhetsansvariga och handläggare inom 
socialnämndens verksamhet tillsammans med arbetsutskottets ledamöter. Till målen har även 
åtgärder angetts för att kunna uppfylla angivna mål. Målbeskrivningen med vision avses gälla 
under 5 år . 


De visioner som angetts i dokumentet är: 


 Att kommuninnevånare och anställda blir bekräftade i socialnämndens      


verksamhet. 


 Nöjda kommuninnevånare. 


 Nöjd, trygg och engagerad personal. 


 


Kommunala mål 


Kommunala mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


 


Kommunala mål för Omsorg och LSS  


Omsorg och omvårdnad ska inriktas på att utveckla den enskildes egna 
resurser. 


Verksamheten ska grundas på den enskildes självbestämmande, integritet 
och inflytande. 


Insatserna ska präglas av kontinuitet, helhetssyn, kunskap, respekt och 
flexibilitet. 


Alla människors lika värde är och skall vara den grundläggande 
utgångspunkten i arbetet. 


Uppnå gemenskap, delaktighet och livskvalitet. 


Kompetensutveckling i personalgrupperna. 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 
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Kommunala mål för Psykiatrin 


Aktiv ADL- träning. 


Utveckling av den pedagogiska inriktningen inom psykiatrin. 


Tillskapa daglig verksamhet/sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. 


Kompetensutveckling i personalgrupper. 


 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


 


Kommunala mål för Individ- och familjeomsorgen 


Att verka för att kommuninnevånarna erhåller det stöd och de hjälpinsatser 
deras situation erfordrar. 


Insatserna skall ges sådan utformning att alternativ skapas, som kan 
komplettera och eller ersätta socialtjänstens bistånd. 


Stödet till barnfamiljer skall syfta till att stärka föräldrarnas förmåga att leva 
upp till sitt föräldraansvar och därigenom skapa goda uppväxtbetingelser 
för barnen. 


Förebygga uppkomsten av sociala problem, missbruk och kriminalitet 
bland unga. 


Missbruksvårdens syfte är i första hand att bistå människor som själva inte 
kan kontrollera sitt bruk av droger.   


Kompetensutveckling i personalgruppen. 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


 


Kommunala mål för äldreomsorgen 


Kundmål 


Äldreomsorgens verksamhet skall främja 


Målinnehåll: 


 Att personer inom äldreomsorgen känner trygghet, kan leva och bo 
självständigt. 


 Att god hälso- och sjukvård ges åt dem som bor i särskilt boende och 
det egna boendet. 


 Att vård/omsorg bygger på respekt för människors självbestämmande 
och integritet. 


 Att hälso-, sjukvård och omsorg är av god kvalitet. 


Etik och bemötande 


Målinnehåll: 


 God etik och ett gott bemötande skall genomsyra äldreomsorgen. Att 
bli individuellt bemött är grunden. 


Kompetent personal 


Målinnehåll: 


 Äldreomsorgen eftersträvar personal med rätt kompetens och 
lämplighet. Personalen skall ha kompetens motsvarande minst 
gymnasienivå eller likvärdig. 


Personalvård/arbetsmiljö 


Målinnehåll: 


 Arbetsmiljön skall vara utformad så att personalen har möjlighet att 
utvecklas och känna delaktighet på sin arbetsplats. 


  


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


 


Kommunala mål för rehabiliteringsenheten 


Rehabilitering 


 Ansvara för upprätthållande och bibehållande funktioner, fysiska och 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 
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kognitiva, hos kommunens innevånare. 


 Handleda och undervisa personal i rehabiliterande arbetssätt. 


 Samverka med LIV i rehabiliteringsfrågor. 


Bostadsanpassning 


 Ansvara för bedömning/utredning av bostadsanpassningsärenden 
tillsammans med handläggaren. 


Hjälpmedel 


 Ansvara för individuell utprovning av arbetstekniska och tekniska 
hjälpmedel, samt ge personal kännedom om hjälpmedlets syfte, 
funktion och användningsområde. 


Aktivering 


 Gemensamt med äldreomsorgens vårdpersonal och 
intresseorganisationer ansvara för dagverksamhet inom kommunen. 


 


Kommunala mål för konsumentverksamheten 


 Konsumentverksamheten skall inriktas på att ge konsumenten råd och 
stöd för att kunna utnyttja sina ekonomiska och andra resurser 
effektivt. 


 Konsumentverksamheten skall verka förebyggande. 


 Konsumentverksamheten skall medverka till ekonomisk förändring 
och rehabilitering för den enskilde. 


 Verka för god kompetens i personalresursen. 


 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


Kommunala mål för serveringstillstånd enligt alkohollagen 


 Samtliga innehavare av stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten skall få ett tillsynsbesök. 


 Några tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten skall följas upp med 
tillsynsbesök. 


 Tillsynsbesöken planeras och genomförs tillsammans med bl.a. polis 
och räddningstjänst. 


 Inre tillsyn skall göras på samtliga innehavare av stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. 


 Tillsammans med miljö- och byggkontoret upprätta register över de 
lokaler som bedriver folkölsförsäljning. 


 Genomföra utbildnings-/informationstillfällen för innehavare av olika 
typer av serveringstillstånd. 


 Tillsammans med bl.a. affärsinnehavare genomföra ytterligare 
informations-/utbildningsaktiviteter om försäljning av folköl till 
minderåriga. 


 Genomföra regelbundna möten med nyetablerad samverkansgrupp  
mellan polis, miljö- och byggkontor, räddningstjänsten och 
alkoholhandläggare. 


 Delta i fortbildnings- och utbildningsdagar på regional- och riksnivå.  


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


 


Mål för Kulturarbetet 


Nationella mål 


De nationella målen vad avser kulturminnesvård och kulturarbetet finns upptagna i kap.8  
Kulturmiljövård. 
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Regionala mål 


Det finns inga regionala målsättningar för kultur och fritidsverksamhet. 


Kommunala mål 


Mål för kulturen finns även medtaget i kapitlet om kulturminnesvård, naturvård och 
naturresurser, markanvändning samt i kapitlet om turism. 


Ansvaret för måluppfyllelsen ligger främst på, kommunstyrelsen samt miljö- bygg- och 
räddningsnämnden. Även de verksamhetsutövande sektorerna har ett stort ansvar. barn - och 
bildningsnämnden 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
tas tillvara på så sätt att deras värden blir kända och därmed ingår i 
befolkningens kulturarv på ett aktivt sätt. 


Kap 8,  


Vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella identiteten genom 
att lyfta fram våra orters särart och historia i ny arkitektur och 
omgivningsutformning. 


Kap 8, Kap 4, Kap 5 


Kommunen bör eftersträva att ge goda förutsättningar för utökat och 
fortsatt bruk av värdefulla kulturmiljöer. 


Kap 8 


Ett arkitektprogram bör upprättas för kommunen i vilket man ökar 
kunskapen och medvetandet över bygdens kulturella arv både vad avser 
byggnadsmiljöer som naturmiljöer. 


Kap 8 , Kap4 
Kap 10, Ängs och 
hagmarker 


Hagfors kommun ska förvalta vårt nationella ansvar för kultur-
minnesmärken i skogen genom att bidra till att kunskap om dessa 
minnesmärken lever. 


Kap 8,  
Kap 10 Gröna 
skogsbruksplanen 


Hagfors kommun ska satsa på att utveckla och bevara kultur-
minnesmärken i odlingslandskapet, främst i skogsbygden. 


Kap 8,  


Kap 10 


 


 


Mål för Kommersiell service 


Nationella mål 


I regeringens proposition 1987/88:50 anges övergripande mål för trafikpolitiken i Sverige. 


Invånarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande säker 


och miljöenlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. 


Av de fem nationella målen som angivits i regeringens proposition är det speciellt ett mål som berör den 
kommersiella servicen: 


Tillgänglighet … näringslivets och människornas grundläggande transportbehov  skall 
tillgodoses. 


  


     Kommunala mål 


Mål för den kommersiella servicen finns  i detta kapitel, men finns även medtaget i kapitlet om 
kommunikationer och infrastruktur, markanvändning samt i kapitlet om befolkning och 
näringslivsutveckling. 


Ansvaret för måluppfyllelsen ligger främst på kommunstyrelsen och det tekniska utskottet. 
Även de verksamhetsutövande sektorerna har naturligtvis ett stort ansvar i genomförandet av 
målen, speciellt då tekniska kontorets verksamhetsansvar. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
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kap ÖP 


Trafiksystemet ska ge möjlighet att besöka någon av kommunens tätorter 
minst  två gånger per vecka för inköp mm 


Kap 5, Kap 6 


Kommunen skall allmänt verka för en förbättring av kollektivtrafiken 
genom bl.a. förbättrade kollektivtrafiklösningar för arbetspendling och för 
boende på landsbygden. 


Ex. så skall man undersöka möjligheten att starta en snabbusslinje till 
Karlstad samt en ringlinje inom kommunen. 


 


Kap 6 


Kommunen skall stötta människor som på eget initiativ, genom byalag, 
föreningar eller kooperativ vill starta lanthandel eller liknande inom orter 
där förutsättningar för detta finnes. 


Kap 3, Kap 4 


Den av kommunfullmäktige upprättade och antagna 1991-01-29 
varuförsörjningsplanen (se nedan) som idag till stora delar är inaktuell 
skall revideras och  omarbetas.. 


 


Kap 5 


 


Mål för tillgänglighet 


Nationella mål 


en samhällsgemenskap med mångfald som grund 


att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhället  


jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. 


 Som delmål till handlingsplanen har bl.a. angetts följande: 


Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt 
rörelse och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. 


Ett förtydligande skall göras på de krav som finns i Plan- och bygglagen avseende 
tillgänglighet i samband med nybyggnad och ändring av allmänna platser. 


De lokala handikappsorganisationernas möjlighet till samråd i Plan- och bygglagen skall ses 
över. 


Den nationella handlingsplanen täcker in stora delar av de sektorer som finns inom kommunen 
och samhället i övrigt såsom markanvändning, kommunikationer, social service, äldreomsorg, 
skolan mm. 


Kommunala mål 


Mål för tillgängligheten för personer med funktionshinder finns i huvudsak medtagna i detta 
kapitel, men finns även medtagna i kapitel 4, markanvändning samt i kapitel 6 
kommunikationer och infrastruktur. 


Ansvaret för måluppfyllelsen ligger främst på kommunstyrelsen och dess tekniska utskott som 
ägare och förvaltare av kommunala byggnader och allmänna platser. Ett stort ansvar vilar även 
på miljö- och byggnämnden som i sin roll som myndighetsnämnd har att tillse att lagar och 
förordningar vad gäller tillgänglighet mm. uppfylls. De kommunala verksamheterna runt dessa 
nämnder har naturligtvis ett stort ansvar för att i sitt linjearbete tillse att målen uppfylls. 


För att tillgodose och arbeta för riktlinjerna i den nationella handlingsplanen har följande 
kommunala mål angetts: 
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Övergripande mål för Hagfors kommun…… 


 


 


 


 


 


Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Kommunen skall verka för att de kommunala mål och åtgärder som 
angetts i det under 2001 upprättade och av  kommunfullmäktige antagna 
handikappspolitiska programmet genomförs inom den tidsperiod som 
angetts. Tjänstemän och politiker inom de sektorer som berörs av 
programmet skall få erfoderlig information och utbildning i den mån som 
erfodras. 


Kap 5, 


Vid bygglovprövning i samband med ny och ombyggnader, 
detaljplaneläggning eller i andra frågor som kan beröra de 
funktionshindrade ska yttrande infodras från eller samråd hållas med 
respektive handikappsorganisationer. 


Kap 4 


Tillgängligheten till trafiksystemen skall fortlöpande förbättras och beaktas 
vid all planering. Vid upphandling av infrastruktur, färdmedelstrafik och 
övriga trafiktjänster är detta speciellt viktigt. 


Kap 6 


Kommunen skall verka för att personer med funktionshinder skall ges 
bättre förutsättningar att deltaga i utformandet av den kommunala 
demokratin.  


Kap 5 


För kommunala byggnader till vilka allmännheten skall ha möjlighet att 
besöka skall en handlingsplan för dess tillgänglighet upprättas senast 
2002-12-31. 


 Kap 4, 5 


I samband med om- till- och nybyggnader av allmänna lokaler och 
allmänna platser skall en representant från DHR få deltaga dels vid 
förgranskningen dels vid det eventuella samrådet samt dels vid 
utfärdandet av slutbeviset.  


Vid samrådet skall tillses att den sk. kvalitetsansvarige har kunskap om 
och tagit del av de tillgänglighetskrav som kan ställas med stöd av bl.a. de 
nationella målen och PBL ( Plan- och bygglagen ) 


 


Kap 4 


 


Mål för polisiär verksamhet 


Nationellt mål 


Minska brottsligheten och öka tryggheten. 
För att uppnå detta mål har följande sk. effektmål angivits: 


    Effektmål 


att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet 
att förebygga och upptäcka brott 
att se till att den som begår brott identifieras och lagförs. 


Regionala och kommunala mål 


De mål och riktlinjer som riksdag och regering lagt fast skall utgöra utgångspunkt 
för planeringen av polisens verksamhet såväl nationellt, regionalt och lokalt. 
Varje år i december ger regeringen anvisningar för myndigheterna och innehållet 
i regleringsbrevet styr verksamhetsplanerna för myndigheten och enheternas 
handlingsplaner.  
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1.6 Mål för vägar och kommunikationer 
Flera nationella mål sätter ramar för hur transporterna kan utvecklas. Det gäller t.ex. målet att 
utsläppen av koldioxid till år 2010 skall ha stabiliserats på 1990-års nivå. För att uppnå 
långsiktig hållbarhet måste i första hand nyttjandet av fossila bränslen minskas och 
transportlösningar med låg energiförbrukning och alternativa bränslen prioriteras. Flera av de 
nationella miljömål som riksdagen antagit berör transporter. 


De viktigaste delmålen finns under Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 


Det långsiktiga målet att koncentrationen i atmosfären av klimatpåverkande gaser ska stabiliseras på en nivå som bedöms inte 


påverka klimatet. Det innebär att utsläppen av dessa gaser ska halveras. Tre etappmål finns:2005 För Sveriges del ska 


utsläppen då ligga oförändrade på 1990-års nivå 2008-2012 Utsläppen ska minska med 2 %. 2050 utsläppen av växthusgaser 


ska minska med 50 % jämfört med 1990 för att därefter ytterligare minska till 550 ppm koldioxidekvivalenter.  


Klimatkommitténs bedömning: En strategi för minskade utsläpp av koldioxid från transporter bör utgå från transportsystemets 


samlade miljöproblem. En omställning till ökad användning av förnyelsebara drivmedel i transportsektorn kommer att behövas 


på sikt. 


Bränslepriset är centralt vid en begränsning av trafikens koldioxidutsläpp. Kommittén föreslår prövningar av dels att en 


försäljningsskatt för nya bilar, dels att den årliga fordonsskatten för nya personbilar differentieras efter bilarnas utsläpp av 


koldioxid. Miljöstyrande trängselavgifter i tätorter är viktiga för att begränsa storstädernas trafikproblem. 


Inom transportpolitiken finns mål som i huvudsak sammanfaller med det nationella koldioxidmålet. Målet för transportsektorn 


sträcker sig till år 2010, vilket är en skillnad jämfört med det nationella målet. För trafiksektorn finns ett underlag som har tagits 


fram efter ett omfattande utredningsarbete som tidigare har genomförts. Detta har bl.a. utmynnat i ett koldioxidmål för 


transportsektorn. 


Det är väsentligt att stimulera det lokala engagemanget. Detta kan ske genom information, utbildning och olika typer av 


samarbetsprojekt. Syftet är att åstadkomma att alla i sina transportbeslut tar större hänsyn till klimatpåverkan. Kommittén har 


bedömt att det är särskilt viktigt att klimatfrågan i högre utsträckning uppmärksammas på alla samhällsnivåer för att mål på kort 


och lång sikt ska kunna nås. Staten bör i ökad utsträckning stödja lokala projekt som syftar till att minska utsläpp av 


växthusgaser och/eller effektivisera energianvändningen. Kommittén har av denna anledning föreslagit att stöd för lokala 


klimatprogram (KLIMP) bör utformas med syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att reducera växthusgasutsläppen och 


minska energianvändningen. 


God bebyggd miljö (SOU 2000:52) 


- eller naturmiljön begränsas och 


så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön.  


- och cykeltrafik är 


goda.  


Förslag till etappmål:  


Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier för en utveckling av trafiksystemet 


som anger hur miljöanpassade och resurssnåla transportsätt ska stärkas och fossilbränsledrivna transporter minskas, 


Ren luft och Bara naturlig försurning (SOU 2000:52) 


1. Halterna för svaveldioxid och kvävedioxid, enligt tabell, är i huvudsak uppnådda i samtliga kommuner redan år 2005 


respektive år 2010. 


2. Halten av marknära ozon överskrider inte 120 mikrogram/m 3 som 8-timmarsmedelvärde, i samtliga kommuner år 2010. 


3. År 2010 har utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige, exklusive metan, minskat med minst 55 procent från 1995 


års nivå till 220 000 ton 


4. Senast år 2005 ska ett etappmål för partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM 2,5) fastställas. Vid samma tidpunkt ska också 


en första revidering ske av generationsmålen för luftkvalitet. 


5. År 2010 är högst 5 procent av antalet sjöar respektive 15 procent av sträckan rinnande vatten i landet drabbad av 


försurning som orsakats av människan. 


6. Före år 2010 är trenden mot ökad försurning bruten i områden som försurats av människan och en återhämtning har 


påbörjats. 


7. År 2010 har utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft minskat med minst 25 procent från 1995 års nivå till 72 000 ton. 


8. År 2010 har utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft minskat med minst 55 procent från 1995 års nivå till 155 000 ton. 


 


 


 


 


 







MÅL OCH STRATEGIER KAPITEL 1, SID 22/45 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


Nollvisionen  


I regeringens proposition 1987/88:50 anges övergripande mål för trafikpolitiken i Sverige. 


Invånarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande säker 


och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. 


Det övergripande målet vidareutvecklas till delmål för transportsystemens utveckling: 


Tillgänglighet näringslivets och människornas grundläggande transportbehov skall 
tillgodoses 


Effektivitet bidra till ett effektivt resursutnyttjande i landet som helhet 


Säkerhet motsvara högt ställda krav på säkerhet i trafiken 


Miljö främja god miljö och hushållning med naturresurser 


Regional balans bidra till regional balans 


 


Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är bilden av en önskad 
framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Nollvisionen utgår från att olyckor 
inte alltid kan förhindras, eftersom människor ibland gör misstag. Vägar, gator och fordon 
måste därför utformas så att misstagen inte leder till döden eller allvarliga personskador. I 
oktober 1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska gälla för vägtrafiken i Sverige.  


Regionala mål 


Det finns flera dokument där regionen sammanställer målsättningar för kommunikationernas 
utveckling. Senast uttrycks Värmlandsregionens önskningar i nyårsmanifestet 2000 vilket alla 
kommuner i Värmland ställt sig bakom. 


Här står: 


 


Värmlands politiker ska arbeta för att återhämta eftersläpningen av underhåll och 
investeringar i vägnätet och förbättra de kollektiva kommunikationerna 
interkommunalt och interregionalt 


 


Kommunala övergripande mål 


Mål för nollvisionen finns i den kommunala trafiknätsanalysen vilken antagits under 2000. 
Här finns även målsättningar för ombyggnationer i det kommunala vägnätet enligt ”Lugna 
Gatan- konceptet”. Dessutom finns föreslagen i denna översiktplan övergripande och mer 
detaljerade målsättningar för kommunens arbete inom transportsektorn. Det är 
kommunstyrelsen och tekniska utskottet som har till uppgift att verkställa målen. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun ska ha en god infrastruktur för person- och godstransporter 
såväl för vägtrafik, flyg och ett bra telenät. 


Kap 6 


Hagfors kommun ska minska belastning på miljön genom samordning av 
transporter och successivt övergång till kretsloppsanpassat drivmedel. 


Vedplanen, 
Hälsopolitiska 
planen 


Hagfors kommun ska omdana trafikmiljön i kommunens tätorter efter konceptet 
i Lugna Gatan så att man ger största möjliga trygghet att vistas i trafiken. 


Trafiknäts-
analysen 


Hagfors kommun skall sträva mot Nollvisionens mål om noll döda och svårt 
skadade i trafiken. Särskilt ska riskerna för barn, äldre och funktionshindrade 
minskas. Vår målsättning är att minska antalet skador/olyckor som sker i 
tätorterna med 25% till 2010.  


Hagfors kommun ska verka för att kollektivtrafiken förbättras genom bl.a. 
snabbusslinjer till Karlstad. 


Trafiknäts-
analysen 


 


Kap 5, kap 6 


Hagfors kommun ska verka för att tele- och dataförbindelserna till och inom 
kommunen har hög kvalitet.  


Kap 6 


Kommunens IT-
strategi 
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Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


Hagfors kommun skall ha hög målsättning när det gäller skolskjusstrafiken. 
Detta kan gälla säkra fordon, utbildade chaufförer, säkra hållplatser, säkra 
gångförbindelser mellan hållplatserna och skolorna mm. 


 


Kap 5 


 







MÅL OCH STRATEGIER KAPITEL 1, SID 24/45 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


1.7 Mål för teknisk försörjning 


Nationella mål 


Ett samhälles teknisk försörjning ska vara uthålliga i den mening att försörjningssystemen inte 
ska tära på jordens ändliga resurser. Dessutom måste försörjningssystemen vara pålitliga, 
säkra och utformade på ett miljöanpassat sätt.  Målet om ett hållbart Sverige inom en 
generation är mycket en fråga om omställning av de tekniska försörjningssystemen, särskilt 
energiproduktionen  och  avfallshanteringen.  


Därför görs en relativt omfattande genomgång av de nya tankar och idéer som fint formuleras i 
miljömåls- och klimatkommitténs arbete 2000.  


De miljömål som berörs av hållbara tekniska försörjningssystem är främst God bebyggd miljö 
och Begränsad klimatpåverkan, men även Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning och En giftfri miljö innehåller delar som påverkas kraftigt av strukturen av 


samhällets tekniska försörjning. 


God bebyggd miljö  


Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och 
miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används.  


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 staden och dess omgivning.”  


Förslag till etappmål som berör teknisk försörjning:  


Planering  


 Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier för hur 
förnybara energiresurser och förutsättningar för utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi och vindkraft ska tas till vara. (Kommentar: Fullmäktige i Hagfors kommun har 
i jan 2000 antagit en  Energiplan som utgör grunden för detta. Sedan 1995 finns dessutom 
Vedplanen som styr fastbränsleeldning i egnahem) 


Byggnader  


 I nya byggnader får energianvändningen år 2010 vara högst 90 kWh/kvm/år. Från år 2005 
används direktverkande elvärme i nybebyggelse endast i fritidshus. Energianvändningen i det 
totala byggnadsbeståndet – bostäder och lokaler – minskar successivt och är lägre år 2010 än år 
1995 för att minst halveras till år 2050. Andelen fossila energikällor i bostäder och lokaler minskar 
och utgör högst 20 procent år 2010. (Kommentar: Hagfors kommuns Energiplan har målet som 
riktlinje) 


Resurshushållning och kretslopp  


 Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått en enhetlig standard och uppfyller högt 
uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall. (Kommentar: 
Kommunen har gjort en plan för att klara detta för Holkesmossens deponi )  


 Den totala mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall har minskat med minst 50 procent till år 
2005 räknat från 1994 års nivå och den totala mängden genererat avfall exklusive gruvavfall har 
minskat under samma tidsperiod. (Kommentar: Detta är ett tufft mål för vår kommun och innebär 
troligen att förbränning av hushållsavfall måste ske i Karlstad. Minskningen mellan 1994-2000 av 
hushållsavfall och grovavfall som deponeras var i vår kommun 33 %) 


 Senast år 2010 ingår minst 75 procent av fosfor från avfall och avlopp i kretsloppet och kan 
återföras till jordbruksmark eller annan produktiv mark utan risk för hälsa och miljö. (Kommentar: 
Målsättningar kommer att fastslås i den slamplan kommunen gör, klar under hösten 2000. 
Prognosen är att minst 80 % slam ska ut i kretsloppet år 2005. Strategi för kommunal återvinning 
genom kompostering av hushållsavfall är ännu inte fastlagt (beror på regionala initiativ), men 
andelen komposter ska öka. ) 


 Mängden material och energi som varor och tjänster (funktioner) använder under sin livscykel har 
minskat till år 2010 jämfört med år 2000. Delmålen gäller den bebyggda miljön i såväl städer och 
tätorter som på landsbygden, och berör även andra kvalitetsmål.(Kommentar: Kommunens 
satsning på fastighetsnära källsortering är ett led i detta) 
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Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


Regionala mål 


 För den tekniska försörjningen finns antagit regionala målsättningar för avfallshanteringen 


(kommunförbundet). I den regionala avfallsanalysen finns mätbara målsättningar för 
återbördandet av avfallets till kretsloppet.  


Ännu finns inga regional effektmål formulerade för energisektorn. 


 


Kommunala mål 


Mål för avfallshaneringen finns i den kommunala avfallsplanen, som är under revidering. Vi 
ska bli ännu bättre på återbruk och återvinning genom lättillgänglig källsortering och genom 


folkbildningsinsatser  Mål för energiförsörjningen finns i  den nyligen upprättade energiplanen. 
Dessa mål är nedbrutna till konkreta delmål.  


Det är tekniska utskottet /kommunstyrelsen som har till uppgift att verkställa målen. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Hagfors kommun ska kunna utnyttja lokala resurser till hela 
kommunens uppvärmning på ett ekologiskt hållbart sätt.  
Senast år 2010 skall 90% av hushållen nyttja uthålliga 
energikällor för uppvärmning. 


Vedplanen, 
Energiplanen 


Bara naturlig 
försurning 
Begränsad 
klimatpåverkan Frisk 
luft 


Hagfors kommun ska sluta kretsloppen och ta tillvara slam 
och organiskt avfall genom ny resurssnål teknik. (Efter 
”slamutredningen som genomförs 2000 sätts mer precisa mål) 


Avfallsplanen Giftfri miljö 


Hagfors kommun ska aktivt verka för en regional samverkan 
kring avfallsfrågorna. 


Beslut 
kommunstyrelsen 
feb. 2000 


 


Hagfors kommun ska aktivt medverka vid genomförandet av 
en vattenplan för Klarälvens avrinningsområde som utgår från 
vattnet som en lokal och global resurs. (EU:s vattendirektiv) 


Kommande 
vattenplan 


Rent vatten och 
levande vattendrag 


Hagfors kommun ska verka för att effektiviteten i befintliga 
vattenkraftsystem ökas, samtidigt som ingen ny utbyggnad av 
vattenkraft sker i oreglerade vattendrag. 


Kap 7 Rent vatten och 
levande vattendrag 
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Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


1.8 Mål för kulturmiljö 


Nationella mål 


Riksdagen har under 2000 tagit ställning till nya nationella mål för kulturmiljövården vilka 
redovisats i propositionen Kulturarv- kulturmiljöer och kulturföremål ( 1998/99: 114 ). Genom 
målen betonas bl.a. vikten av att olika sektorer i samhället samverkar till gagn för en långsiktig 
hållbar förvaltning och utveckling av kultur- och naturmiljön. Vidare framhålls kulturarvets 
betydelse för den demografiska utvecklingen samt vikten av samarbete över nationsgränser 
mm. 


I propositionen har bl.a. föreslagits ett skydd för ortnamn, vilket innebär att god ortnamnssed 
skall iakttagas vid statlig och kommunal verksamhet ex. vid addressättning. 


I propositionen har följande nationella mål för kulturarbetet angetts: 


 Ett försvarat och bevarat kulturarv. 


 Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som 
en drivande kraft i omställningen. 


 Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön. 


 Nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.  


 


Lag (1988:950) om kulturminnen m. m. 


1 kap. Inledande bestämmelser  


1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för 


detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot 


kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön 


såvitt möjligt undviks eller begränsas. 


De nationella målen är flera för sektorn kulturmiljövård.  


 Frisk luft: Halten av marknära ozon ska vara så låga att de inte skadar människors hälsa, 
djur, växter eller material. Kväveoxiderna bidrar också till bildandet av marknära ozon som 
skadar hälsa, jordbruksgrödor, skog och annan växtlighet samt kulturföremål. 


 Levande sjöar och vattendrag: Målet innebär bl.a. att sjöars, stränders och vattendrags 
stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv värnas. Kulturmiljöer 
som visar sjöar och vattendragens betydelse för människans bosättning, försörjning och 
transporter ska bevaras. 


 Myllrande våtmarker: Våtmarkernas kulturhistoriska värden ska bevaras. (En del 
våtmarker är t.ex. formade av myrslåtter).  


 Bara naturlig försurning: De försurande luftföroreningarna skadar också vissa tekniska 
material, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar mm. 


 Levande skogar: skogen är skapad genom flera hundra år av bete. Den rymmer många 
kulturlämningar i form av stengärdsgårdar, torpruiner m.m. Skötselkrävande skogar med 
höga kulturmiljövärden ska vårdas så att värden bevaras. 


 Ett rikt odlingslandskap: Målet innebär bl.a. att kulturhistoriska värden i odlingslandskapet 
som uppstått genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras. 
Odlingslandskapets byggnader och gårdsmiljöer ska bevaras och vårdas i tillräcklig 
omfattning för att landskapets karaktär bibehålls. 


 God bebyggd miljö: Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och 
utvecklas.  


Etappmål 


Miljömålskommittén föreslår många etappmål som berör kulturmiljön:  


Senast 2004 finns ett program för omfattning och bevarande av lantbrukets äldre kulturhistoriskt 
värdefulla ekonomibyggnader. 
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Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


Senast 2005 ska skogsmarken brukas så att fornlämningar inte skadas och att skador på övriga kända 
värdefulla kulturlämningar är försumbara.  


Senast 2010 skall 


 50 % av skyddsvärda vattenmiljöer med anslutande värdefulla kulturmiljöer ska ha ett 
långsiktliga skydd 


 95% av våtmarksområden i myrskyddsplanen (uppdaterad med kulturmiljövärden) ska ha ett 
långsiktliga skydd 


 mängden kulturbärande landskapselement (fornlämningar, stenmurar, åkerholmar, fägator) i 
odlingslandskapet som vårdas ökas med 70 % 


 program och strategi finns för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras och 
utvecklas  


 den äldre kulturhistorisk värdefulla byggnader ska vara identifierade och ett program för dess 
värden finnas. 


Kommunala mål 


Mål för kulturmiljön finns främst i detta kapitel, men finns även medtaget i kapitlet om 
Naturvård och naturresurser, markanvändning samt i kapitlet om turism. 


Ansvar för måluppfyllelsen har kommunstyrelsen samt miljö- byggnadsnämnden i sitt myndig-
hetsutövande, men även de verksamhetsutövande sektorerna, speciellt tekniska och barn- och 
bildning. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
kulturminnen och miljöer tas tillvara på så sätt att deras värden blir kända 
och därmed ingår i befolkningens kulturarv på ett aktivt sätt. 
Detta ska ske genom att under nästa mandatperiod påbörja arbetet med 
att: 
1. inventeringen av särskilt beaktansvärda byggnader uppdateras och 
revideras med en bevarandestrategi 
2. införa områdesbestämmelser där bygglovplikten utökas för att skydda 
kulturhistoriskt intressanta miljöer  
3. påbörja arbetet med upprättandet av ett kulturmiljöprogram där de 
områden med höga kulturvärden inventeras 
4. verka för att områden med kulturmiljövärden och kulturminnen i skogen 
blir kända genom att modern GIS-teknik införs där data kan delas av 
kommunen, Stora Enso och skogsägarföreningar  
5. upprätta ett program för omfattningen och bevarande av lantbrukets 
äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse 


6. i samarbete med Länstyrelsen och Värmlands Museum inventera gamla 
värdefulla industrimiljöer och industrihistoriska minnesmärken med syte 
om bevarande samt att göra dessa mer kända och tillgängliga. 


Kap 8  
Kap 9 
Kap 10 
Kap 11 
Gröna 
skogsbruksplanen 


 


Vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella identiteten genom 
att lyfta fram våra orters särart och historia i ny arkitektur och 
omgivningsutformning. 


Kap 8, Kap 4 


Ett arkitekturprogram bör upprättas för kommunen i vilket man ökar 
kunskapen och medvetandet över bygdens kulturella arv både vad avser 
byggnadsmiljöer som naturmiljöer. 


Kap 8 
Kap 10, Ängs och 
hagmarker 


  


Inom kommunen finns åtskilliga bevis på människors verksamheter och bosättningar alltsedan 
de första människorna kom hit efter istiden. Vi har gett arkeologen Susanne Axelsson, tidigare 
verksam vid Värmlands Museum, uppdraget att beskriva Hagfors forntidshistoria och 
fornlämningarnas betydelse. 


Inom kommunen finns också hundratals beaktansvärda byggnader och miljöer från Hagfors 
senare historia. En inventering gjordes av Värmlands Museum under åren 1975-78. De flesta 
beaktansvärda byggnaderna är uppförda under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
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Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


Efter beskrivningen av Hagfors tidiga historia, följer en uppräkning av kommunens viktigaste 
kulturmiljöer. Miljöbeskrivningarna återges också i översiktsplanens del II, i sammanhang med 
den aktuella situationen i bygden. (Se delområdesbeskrivningar 1-10. Hänvisningar till dessa ges i 


texten) 


Ett stort antal objekt som lyder under kulturminneslagen redovisas inte i översiktsplanen. 
Dessa objekt finns numera till största delen inlagda på kommunens GIS-system där några 
exempel på kartor från visas. Se avsnitten ”Beaktansvärda byggnader”, ”Kulturminnesmärken i 
skogen” och ”Fornlämningar” i slutet av detta kapitel. 
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Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


1.9 Mål för nyttjandet av naturresurser 


Nationella mål 


Riksdagen har beslutat anta flera övergripande målsättningar för naturresurser. Dessa kan 
sammanfattas i målsättningen för ett hållbart samhälle, se 6. Alla miljömålen är relaterade till 
naturresurser. 


Tre åtgärdsstrategier föreslås (SOU 2000:52):  


Effektiviseringsstrategi syftar till en effektivare användning av energi och transporter, övergång till 


förnyelsebara energikällor samt ny teknik. Målen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Begränsad 
klimatpåverkan, Ingen Övergödning och God bebyggd miljö kan nås genom effektiviseringsstrategin. 


Kretsloppsstrategin går ut på att skapa energi- och materialsnåla kretslopp, minska utsläpp av 


miljögifter och näringsämnen. Strategin berör i första hand målen Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
Skyddande ozonskikt och de mål som rör avfall och hushållning i God bebyggd miljö. .Som effektiva 
styrmedel föreslås lagstiftning i kombination med miljörelaterade skatter, avgifter och panter som 
behövs för att effektivisera materialflöden.  


Hushållningsstrategin ska bidra till att skapa biologisk mångfald, en god hushållning med mark, vatten 
och den bebyggda miljön. Ett varsamt brukande och miljöanpassning av samhällsplaneringen är ett 


måste för framgång. Strategin berör i första hand målen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö. Som effektiva styrmedel nämns lagstiftning, 
informationskampanjer och kunskapsuppbyggande. Dagens miljöstöd till brukare är viktigt. Frivilliga 
åtagande från sektorsansvariga är mycket viktigt. 


Regionala mål 


RUM har antagit konkreta målsättningar för hanterandet av naturresurser i Värmland. 
Länsstyrelsen håller för närvarande på att omarbeta målen för utnyttjande av naturresurser i 
linje med de nationella miljömålen. 


Kommunala mål 


Det övergripande målsättningen följer RIO-konventionens krav på hållbar utveckling. Det 
innebär ett arbete som försiktigt utnyttjande av ändliga resurser mot en kommun som arbetar 
för en successiv övergång till förnyelsebara resurser. Mål för naturresurser finns främst under 
kap 9, Naturresurser, men finns i de flesta andra kapitel. 


Hagfors kommuns ”portalmål kan skrivas: 


Mål för ett hållbar utveckling – anpassat till Hagfors 


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och utvecklas efter 
sina egna förutsättningar i en god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans i 


demokrati, jämlikhet och full sysselsättning. 


 


Ansvaret för förverkligande av målen åligger de som bedriver verksamheter som påverkar 
naturresurserna. Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig.  


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun ska arbeta för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och 
markresursen utnyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt . 


Kap 7, 9,10, 12, flera 
rekommendationer 


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att minska ensidigt uttagande av 
ändliga resurser och successivt ersätta dessa med förnyelsebara. 


Energiplan 


Kap 6,7 och 9 


 


 


 


 


 


 







MÅL OCH STRATEGIER KAPITEL 1, SID 30/45 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  
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Vi ska bli en kommun där skogen, vattnet och den odlade bygdens 
resurser tas tillvara på så sätt att mångfalden i naturen väsentligt ökas. 
Detta ska ske genom att Hagfors kommun aktivt arbetar för samverkan 
kring gröna skogsbruksplaner och skydd av nyckelbiotoper, ekologisk 
anpassad vattenreglering samt ett aktivt miljöanpassat jordbruk. 


 


Gröna skogs-
bruksplanen Kap 9 
och 10 


Hagfors kommun ska satsa på att marknadsföra vår giftfria jordbruksmark 
så att denna resurs framgent kan användas på ett hållbart sätt i ett. 
ekologiskt jordbruk  


Kap 9 och 10 


Hagfors kommun skall bl.a. genom information till kommunens odlare 
verka för att odlingar av genetiskt modifierade organismer undviks.  


Vid kommunal upphandling av livsmedel skall genmanipulerade 
organismer undvikas så långt det är möjligt utan att det innebär 
konkurensbegränsningar enligt LOU ( Lagen om offentlig upphandling ).  


Kap 9 och 10  
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1.10 Mål för naturvård 


Nationella mål 


Riksdagen har beslutat anta flera övergripande målsättningar för bevarandet av mångfalden i 
naturen. Flera av miljömålen är relaterade till bevarandeaspekten, som, levande skogar, 
levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker och ett rikt odlingslandskap. De 
övergripande målsättningarna är inskrivna i miljöbalken. 


Etappmål för biologisk mångfald (Förslag SOU 2000:52): 


Vatten 


Senast 2010 skall 25 % av värdefulla eller potentiellt värdefulla vattendrag ska ha restaurerats, 50 % av 
skyddsvärda vattenmiljöer ska ha ett långsiktliga skydd. Senast år 2005 skall all utsättning av fisk m.m. i 
vatten ske med godkänt material och åtgärdsprogram skall finnas för hotade arter och fiskstammar. 


Våtmarken 


Före år 2005 ska en nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker finnas. Skogsbilväger ska inte 
byggas så att våtmarker förstörs. Ett åtgärdsprogram ska tas fram för de hotade arter som har särskilt 
stora behov av riktade åtgärder. Senast 2010 har 95% av våtmarkerna i myrskyddsplanen ett varaktigt 
skydd och många fler våtmarker och småvatten finns i odlingslandskapet.  


Skogen 


Senast 2010 skall ytterligare 800 000 ha skyddsvärd skog i hela landet undantas skogsbruk. Arealen 
gammalskog ska öka med 5 %, mängden död ved ska öka med 25 %, arealen äldre lövrik skog ska öka 
med 10%. Åtgärdsprogram för hotade arter med särskilt krävande behov av riktade åtgärder skall ha 
upprättats. Senast år 2005 skall skogsmarken brukas på ett sådant sätt att fornlämningar och 
kulturminnen inte skadas. 


Jordbrukslandskapet 


Miljömålskomitten föreslår 5 etappmål som berör Hagfors kommun: Nuvarande areal hävdade ängs- 
och betesmarker bevaras och sköts. Fram till 2010 ska ytterligare ängs- och hagmark klassas som 
särskilt värdefull. Vårdade kulturbärande landskapselement (typ alléer, odlingsrösen  och 
stengärdsgårdar) över med 70 %. Inhemska husdjursraser ska vara ohotade, och växtgenetiska 
programmet (skydd av t.ex. finnråg)  ska vara fullt utbyggt. Senast 2010 skall även åtgärdsprogram 
finnas för de hotade arter som har särskilt stora behov av riktade åtgärder. Senast 2004 finns ett 
program för omfattning och inriktning av bevarande att kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader och 
miljöer. Senast 2005 finns en strategi för bevarande av jordbrukslandskapets småbiotoper (källor, 
smådammar). 


Regionala mål 


Länsstyrelsen har antagit flera konkreta målsättningar för bevarandet av den biologiska 
mångfalden i Värmland. Arbetet med bevarandet av den biologiska mångfalden kom senast till 


utryck i Värmlands läns manifest inför 2000-talet: Intensifiera arbetet med att skydda 


hotade miljöer och restaurera de redan skadade. Regionalisering av miljömålen för 
biologisk mångfald pågår. 


 


Kommunala mål 


Mål för naturresurser finns främst under kap 9, Naturresurser och kap 10 Naturvård. Ansvaret 
för måluppfyllandet har naturvårdssektorn (kommunstyrelsen) samt den tekniska sektorn 
såsom verksamhetsutövare skogsbruk. 


 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Hagfors kommun ska fortsätta att förvalta vårt nationella 
ansvar för den mellansvenska vargstammen och de andra 
rovdjuren, Klarälvslaxen, Klarälvsöringen, övriga hotade 
öringstammar, harren och andra hotade arter.  


Rovdjurs-
centrets mål 
Kap 10 


Levande skogar 
Levande sjöar och 
vattendrag  
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Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att rovdjurscenter i 
Ekshärad får en nationellt framträdande roll som informations 
och forskningscenter för främst varg 


 


 


Kap 10 
Kap 7 och 11 
Natura 2000 


 


Hagfors kommun ska arbeta för mångfalden i vår natur ska 
öka genom att verka för att utpekade värdekärnor i våra 
riksintresseområden får ett varaktigt skydd 


Kap 10 
Natura 2000 


 


Alla fyra 
mångfaldshes-
målen 
 


Hagfors kommun ska initiera ett regionalt Klarälvsprojekt med 
målsättning att lyfta fram älvens biologiska och geologiska 
värden i samverkan med Klarälvskommunerna samt Karlstads 
universitet. 


Kap 10 
Natura 2000 


Levande sjöar och 
vattendrag, 
Myllrande 
våtmarker och 
levande skogar 


Hagfors kommun ska verka för att våtmarksområdena 
Fräkensjömyrarna, Råda Stormosse, Stormossen ost 
Gräsmangen, Skogamossen och Stormossen/Kölarna ska få 
ett varaktigt skydd. 


Kap 10 Natura 
2000  


Myllrande 
våtmarker 


Hagfors kommun ska verka för att en restaurering av 
vattensystemen vid Götån, Grunnan, Hinnan, Väjån, Enån och 
Skymma sker för att återställa vattendragens biologiska 
kvaliteter så att ett attraktivt öringfiske skapas. 


Kap 10 
Prioriterade 
vattendrag 99 


Levande sjöar och 
vattendrag 


Hagfors kommun ska verka för att tio av SVS prioriterade 
nyckelbiotoperna på privat skogsmark får ett varaktigt skydd 
genom avtal med skogsvårdsstyrelsen 


Kap 10 
Nyckelbiotopsin
venteringen 


Levande skogar 


Hagfors kommun ska verka för att Brunnberg, Malmbackarna, 
Länsmanshöjden och Mjögsjöhöjden och de andra ängs- och 
hagmarkerna kan hållas öppna genom slåtter och bete genom 
forstatt information till brukarna. 


Kap 10  
Ängs och 
hagmarksinvent
eringen 98 


Ett rikt 
odlingslandskap 


Hagfors kommun ska under kommande mandatperiod göra en 
naturvårdsplan över det kommunala naturvårdsarbetet. 


Kap 10 Alla miljömålen 
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1.11  Mål för friluftsliv och turism 


Mål för friluftsliv 


Nationella mål 


I miljömålet En god bebyggd miljö finns nationella målsättningar för friluftslivet i anknytning till 
städer. De nationella målsättningar som finns upprättade för natur och kulturvården gäller i 
stort även gäller för friluftslivet.( Se avsnitt 8 och 10 ).  


Förslag till etappmål som gäller grönytor i tätorters närhet:  


Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier för hur grön- 
och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord 
yta inte ökas. 


Regionala mål 


Ett gemensam ansats till en regional satsning på friluftsliv finns i det brett upplagda 
fiskeprojektet. Här finns, ännu outvecklade, flera regionala målsättningar som berör friluftslivet 
i samband med sportfiske. 


Kommunala mål 


Kommunala mål med anknytning till friluftsliv finns även medtagna på andra ställen i 
översiktsplanen nämligen i kapitlet om Markanvändning, Kulturvård, Hushållning med 
naturresurser samt i kapitlet om Naturvård. 


Det politiska ansvaret för måluppfyllelsen för friluftsliv ligger i första hand på kommunstyrelsen 
och dess tekniska utskott som till stor del har att realisera de beslut och riktlinjer som tas i 
kommunfullmäktige. Även barn och bildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden har 
ett visst ansvar för måluppfyllelsen. De verksamhetsanknutna sektorerna inom kommunen har 
också ett stort ansvar att realisera och möjliggöra uppställda mål. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Kommunen ska aktivt stödja föreningar som syftar till att ge möjligheter till 
ett rikt frilufts- och idrottsutbud. Särskild hänsyn skall tas till 
jämlikhetsaspekter mellan kön och åldrar. Föreningar med 
ungdomsverksamhet som erhåller kommunalt stöd ska underteckna 
kontrakt för drogfrihet. 


Hälsopolitiska 
planen 


Senast nästa mandatperiod ska arbetet påbörjas med planarbetet över 
kommunens tätortsnära grönområden. Direktivet för planen ska vara att 
anslutning till alla större tätorter ska det finnas möjligheter till aktiviteter 
såsom längdskidåkning, skogsvandringar, joggning och bad. 


Kap 4 


De fasta anläggningarna skall drivas och skötas på ett resursmässigt 
hållbart sätt. Ett successivt ökat föreningsansvar för anläggningarna bör 
eftersträvas.  


Verksamhetsplan 
2000, tekniska 


Kommunen skall underlätta och medverka till nybyggnad av fritidshus 
inom för fritidshus attraktiva områden. En plan för detta skall upprättas 
inom nästa mandatperiod. 


Kap 9, arbetet kring 
strandskydd 


Den fysiska miljön i anslutning till förskolor och skolor skall 
planeras/utformas för en god kontakt med natur och rekreationsområden, 
direkt eller via grönstråk. Alla skolor bör före 2003 inrätta skolskogar. 


Kap 5 
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Mål för turismen 


Nationella mål 


Det finns inga nationella mål för turismen i Sverige.  


Regionala mål  


I det pågående arbetet med det regionala tillväxtavtalet och profilområdet besöksnäring under 
perioden 2000 – 2006 har av Värmlands Turistråd en övergripande målformulering för 
turismens utveckling i länet angetts. 


Det övergripande målet är att skapa en hållbar och högkvalitativ utveckling av attraktioner som 
grundar sig på Värmlands regionala särart och identitet och att genom detta locka fler 
nationella och internationella besökare. 


För att nå det övergripande målet under den aktuella tidsperioden har av Värmlands Turistråd 
utarbetats ett antal riktlinjer som skall ligga till grund för arbetet med måluppfyllelsen. 


Tanken med riktlinjerna är att ringa in och markera näringens främsta behov för att en tillväxt 
skall äga rum. En röd tråd och grund för resonemanget är att olika aktörer skall medverka i 
olika sammanhang. 


 Samordning och samarbete. 


 Utveckling av befintliga produkter och aktiviteter. 


 Kvalitetssäkring. 


 Gemensam marknadsföring av Värmland. 


 Forskning och utbildning. 


 Bättre infrastruktur . 


 Hållbarhet och jämställdhet. 


 


Kommunala mål 


Kommunala mål med anknytning till friluftsliv och turism finns även medtagna på andra ställen 
i översiktsplanen nämligen i kapitlet om Markanvändning, Kulturvård, Hushållning med 
naturresurser samt i kapitlet om Naturvård. 


Det politiska ansvaret för måluppfyllelsen för friluftsliv ligger i första hand på kommunstyrelsen. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Kommunens satsningar på turism måste ske i ett regionalt sammanhang. 
Under nästa mandatperiod bör kommunen på ett aktivt och initierat sätt 
föra fram kommunens egenart och kvaliteter i "Region Värmland", vilken 
enl. förslag får ansvar för turistsatsningar. För att vara väl förberedd för 
detta arbete bör en mindre arbetsgrupp bildas inom kommunen under 
ledning av näringslivsstiftelsen som formulerar kommunens strategi och 
vilja. Det finns alternativa förslag på övergripande mål, se kap 11 


Kap 3 samt KS svar 
på remissen Region 
Värmland samt 
Fisketurism i 
Värmland 
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Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


1.12 Mål för miljöskydd, hälsa och säkerhet 


Nationella mål 


Riksdagen har beslutat anta 15 miljömål för Sverige. De miljömål som berör hälsa och 
säkerhet är nationella miljömålen presenterades utförligt i kap 1. Miljömålen är starkt 
förknippade med hälsa. Miljöarbetet regleras i den nya miljöbalken som trädde ikraft 1 jan 
1999. De viktigaste etappmålen föreslagna av miljömålskommittén (SOU 2000:52) och 
klimatkommittén (SOU 2000:23) ska vara grunden för prioriteringar och strategier för 
tillsynsarbetet enligt miljöbalken. Dessa beskrivs lite utförligare. 


Miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning (SOU 2000:52) 


Miljömålskommittén trycker på att även om luftkvaliteten förbättrats i takt med minskade utsläpp, behövs 
fler åtgärder för att uppnå generationsmålen för luftkvaliteten. Utsläppen från småskalig vedeldning 
måste minska Åtgärder på lokal nivå blir viktiga, särskilt när det gäller begränsning av kväveoxidutsläpp, 
partiklar och cancerframkallande ämnen. Forskning och utveckling för att klarlägga samband med 
hälsorisker och allergier är viktiga. 


Miljömålet ingen övergödning(SOU 2000:52) 


Etappmålen : År 2010 finns åtgärdsprogram enligt EU:s kommande ramdirektiv för vatten som anger hur 
God ekologisk status ska nås för sjöar och vattendrag samt för kustvatten. Fram till år 2010 har de 
svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och 
kustvatten minskat kontinuerligt jämfört med 1995 års nivå. 


Giftfri miljö (SOU 2000:52) 


Endast etappmål om förorenade områden berör det lokala arbetet. Förorenade områden är identifierade 
samt undersökta och minst 30 procent av områdena av riskklass mycket stor och stor är åtgärdade 
senast år 2010. Övriga etappmål berör kemikaliehanteringen på nationell nivå. 


Skyddande ozonskikt (SOU 2000:52) 


Etappmål: Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har till största delen upphört fram till år 2010. 


Säker Strålmiljö (SOU 2000:52) 


Förslag till etappmål som berör tillsynsarbetet lokalt: 


1. År 2010 är halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksamheter så låga att 
människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det individuella dostillskottet till allmänheten 
ska därvid understiga 0,01 mSv per person och år, från varje enskild verksamhet. 


2. År 2020 är antalet årliga fall av hudcancer orsakade av solen inte fler än år 2000. 


3. Senast år 2005 är alla skolor, förskolor och fritidshem med radonhalter i inomhusluften överstigande 
400 Bq/m 3 och hälften av alla enskilda brunnar med dricksvatten över 1 000 Bq/liter åtgärdade. År 
2010 är alla bostäder med radonhalter överstigande 400 Bq/m 3 åtgärdade. 


4. Riskerna med elektromagnetiska fält är så klarlagda år 2010 att myndigheterna kan planera att vidta 
konkreta åtgärder. 


God bebyggd miljö (SOU 2000:52) Förkortat Endats inomhusmiljöaspekter 


Förslag till etappmål:  


Planering och buller  


Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen 
beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80 procent till år 
2020 jämfört med 1998.  


Byggnader  


Senast år 2015 har alla byggnader en tillfredsställande inomhusmiljö , vilket innebär att: – olägenheter 
som orsakats av fukt- och mögelskador är avhjälpta. Årligen återkommande skadefall är högst 1/10 av 
nivån år 2000, – inomhusluften är av fullgod kvalitet och ventilationen är ändamålsenlig.  
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Regionala mål 


RUM har antagit många konkreta miljö- och hälsomålsättningar. Räddningsverket har nyligen 
gjort en omrevidering av de regionala målen för säkerhet, där målen för förebyggande arbete 
orsakat av översvämningsrisken i Klarälvdalen fått en framskjuten position 


Regionalisering av mål som berör individers hälsa och säkerhet behövs inte. De nationella 
målen ska gälla överallt i samhället. De mål som är kopplade till Kemikalieanvändningen 
kommer att gälla lika över hela Sverige. 


Kommunala mål 


Övergripande målsättning för miljöarbetet i kommunen finns under respektive sektor. 
Hälsopolitiska planen lägger fast mål och arbetsinriktning för kommunens och landstingets 
arbete med folkhälsan. 


För myndighetsarbetet finns målen beskrivna för Miljö, hälsa och säkerhet i kap 12. 9. 


Miljö- hälso- och säkerhetsarbetet ska bedrivas av alla sektorer i kommunen. Det övergripande 
ansvaret har kommunstyrelsen. Myndighetsansvaret åligger den tillsynsansvarige nämnden – 
miljö- byggnadsnämnden, samt Räddningsnämnden i kommunalförbundet. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Livskvalitet och hälsa är en resurs för bygdens utveckling. De 
är överordnade mål i vår samhällsservice. Folkhälsoarbetet 
ska vara en del i allt samhällsarbete och alla beslut skall ha en 
positiv hälsoeffekt. 


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


Ungdomssatsningen i folkhälsoplanen med drogfrihet, 
samlevnadsfostran och en aktiv fritid. 


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


God matkultur med hälsodeklarerad mat vid offentliga 
utspisningar 


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


Hagfors kommun ska ansluta sig till en allergianpassad 
kommun. Offentliga lokaler ska vara pälsdjursfria. Ingen ska 
behöva utsättas för passiv rökning. 


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


Miljöskyddsavdelnings övergripande målsättning är att genom 
aktiv myndighetsutövning arbeta för att säkerställa en god 
miljö med bra livsmedel, frisk luft, rent vatten och ren mark. 
Målen nås genom kontroll, uppföljning, information och 
rådgivning 


Veksamhets-
beskrivning i 
Budget 
Miljöskyddsavdel
ningen 


 


Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt genom att följa samhällets 
riskutveckling och arbeta för ett samhälle utan olyckor.  


Arbetet skall leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för 
människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att 
riskkällor i första hand elimineras eller reduceras. 


Räddningstjänsten skall även planera och vid inträffade 
olyckor genomföra skadeavhjälpande åtgärder av olika slag. 


Räddningstjänst-
planen 
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1.13 Totalförsvar 


Nationella mål 


Totalförsvaret skall kunna användas för att: (prop. 1999/2000:30 ) 


 förvara Sverige mot väpnat angrepp, 


 hävda vår territoriella integritet, 


 bidra till fred och säkerhet i omvärlden, 


 stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. (prop.1999/2000:30) 


 Det  övergripande nationella målet för det civila försvaret skall vara att: 


 värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och 
vid krig i vår omvärld, 


 bidra till fred och säkerhet i omvärlden, 


 stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i 
fred.  


Regionala mål 


Ett effektmål för det civila försvaret har uttryckts i länsstyrelsens VP enl. nedan: 


 Att som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet verka för att målen i 1996 års 
försvarsbeslut för de olika funktionerna inom det civila försvaret, som länsstyrelsen har 
ett särskilt ansvar för, uppnås under försvarsbeslutsperioden. De resurser och den 
beredskap som skapas skall också kunna utnyttjas vid svåra påfrestningar på 
samhället i fred. 


 Med hänsyn tagen till de i propositionen 1998:99/74 angivna anpassningsperioder är 
målet att det skall finnas en beredskapsorganisation inom funktionen civil ledning som 
är utbildad och övad.  


Kommunala mål 


Följande inriktnings- och effektmål för den kommunala beredskapen i fred och vid krig har 
fastställts av kommunstyrelsen: 


 


Inriktningsmål: 


 Kommunens planering mot svåra påfrestningar skall inriktas utifrån en helhetssyn på 
samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred 
som krig ( höjd beredskap ). 


 Kommunens uppgifter och ansvar i fredskall så långt möjligt upprätthållas under höjd 
beredskap. 


 Samhällets flexibilitet och stabilitet inför påfrestningar skall ha ett nära samarbete med den 
enskilda människans förmåga att agera på rätt sätt. 


 Ledningsstrukturen skall vara sådan att den medger nämndövergripande beslut. 


 


Kommunen skall därför ha en beredskap mot  tex: 


 Svåra störningar i elförsörjning och telekommunikation. 


 Svåra störningar i vattenförsörjning. 


 Svåra störningar inom radio/Tv. 


 Stora olyckor såsom bränder och flygolyckor. 


 Översvämningar och dammbrott 


 Nedfall av radioaktiva ämnen. 


 Kemikalieolyckor. 


 Allvarlig smitta. 


 Terrorism. 
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När det gäller kommunens mål för beredskapsförberedelser och höjd beredskap så finns 
dessa angivna i beredskapsplanen. 


 


Effektmål: 


Ledning i fred och vid höjd beredskap: 


 Ledningsorganisationen skall vara flexibel och anpassas till olika hotsituationer. 


 Kommunens ledningsgrupp skall ha förmåga att året runt och dygnet runt, vid svår olycka, 
ett yttre hot eller andra extraordinära förhållanden snabbt kunna etablera en övergripande 
ledning av kommunens verksamhet. 


 Ledning och samordning av det civila försvaret skall kunna bedrivas från alternativ 
ledningsplats. 


 Delegationsregler skall finnas så att den eller de personer som i kommunstyrelsens ställe 
utgör kommunledning, snabbt skall kunna träda i verksamhet och ha tillgång till lokaler, 
telefoner mm. dygnet runt. 


 


Information i fred och vid höjd beredskap: 


 Kommunen skall kunna upprätta en informationscentral i kommunhuset inom två timmar 
efter kännedom om inträffad händelse. 


 Nyckelpersoner och nödvändiga hjälpmedel skall finnas för fredsverksamheten och en 
planering för hur den kan förstärkas ( höjd beredskap ). 


 Funktionen måste arbeta i nära samverkan med främst kommunledningen och utnyttja 


lokalradiostationerna och lokalpressen samt hemskyddsorganisationerna. 
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1.14  Planprocess, organisation och tidplan  


Process 


Arbetet ska drivas som en öppen process i fruktbar dialog mellan kommunens olika delar och 
sektorer. Media och Internet ska utnyttjas för att hålla kanalerna öppna mellan allmänhet och 
planerare. 


För att få en bred kontaktyta mot de boende i kommunens olika delar och en god förankring av 
planprocessen har kommunen delats in i tio delområden. Kommuninvånarna ska ges insyn 
och möjlighet att bidra till planutformningen. Varje delområde ska beskrivas utifrån sina 
förutsättningar. 


Organisation 


En arbetsgrupp bestående av planchef, naturvårdsansvarig och konsult svarar för 
sammanställning av underlag och utarbetande av planförslag. Resurspersoner från 
kommunens olika sektorer har deltagit i framtagandet av underlag och målbeskrivningar. 


Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott svarar för planarbetets 
ledning, i det löpande arbetet representerad av kommunchefen.  


Planprodukten 


En viktig målsättning för själva planarbetet är att framställa ett överskådligt dokument för alla 
kommunens invånare och aktörer. Kommunens förutsättningar, problem och aktuella 
strategier för att möta framtiden ska presenteras på ett lättillgängligt sätt.  


Plandokumentet ska framställas med sikte på att bli ett lättanvänt och tillgängligt material för 
såväl kommunens tjänstemän och politiker, som för skolans elever och enskilda företagare. 
Plandokumentets uppläggning ska medge en fortlöpande uppdatering av delar och helhet. 
Plandokumentet ska innehålla mycket information om vår kommun som inte tidigare funnits 
sammanställt. 


Plandokumentet presenteras fortlöpande på Internet. 


Målsättningen är att den färdiga planprodukten ska finnas på Cd-skivor för att översiktsplanen 
ska bli mer tillgänglig.  


Kartteknik 


En överskådlig redovisning av den geografiska strukturen av befolkning, bebyggelse, 
näringsliv, kultur, natur och infrastruktur är en viktig del i den översiktliga planeringen.  


Översiktsplanens lägesbundna information finns nu på digitala kartor i ett geografiskt 
informationssystem, i MapInfo-format. När GIS-teknik har genomförts i hela organisationen 
ska kommunens tjänstemän på ett lättillgängligt sätt kunna navigera i systemet. 
Översiktsplanen visas även på kommunens hemsida. 
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Tidplan 


 


Aktivitet 1/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 


Planprogram Mars 
1997 


-         


Preliminär disposition April 
1997 


         


Inventering, regionalt 
underlagsmaterial 


April 
1997 


Feb. 
1998 


        


Inventering, kommunala 
sektorer 


Maj 
1997 


Mars 
1998 


  -       


Delområdesinventering Juni 
1997 


 Sep 
1998 


       


 
Preliminär plantext, 
sammanställning 


   
Okt. 
1998 


 
April 
1999 


      


Intern remiss, 
kommunen, synpunkter 


   Maj 
1999 


 Juni  
2000 


    


Delområdesrepresentant
er, gymnasiekolan m.fl. 
studerar planen, 
synpunkter 


   Vår 
1999 


Höst 
1999 


     


Samrådshandling inkl. 
Internet 


      Sept 
2000 


   


Samråd enligt PBL       Sept
-Dec 
2000 


   


Samrådsyttrande enligt 
PBL 


      Dec  
2000 


Maj 
2001 


  


Utställningshandlingar         Som
mar 
2001 


 


Utställning         Höst 
2001 


 


Utlåtande         Dec 
2001 


 


Antagandehandlingar          Jan 
2002 


Antagande i KF          Feb 
2002 
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1.15 Sammanfattning Hagfors kommuns 


övergripande målsättningar 
Sammanställningen i Översiktsplanen av befintliga och nya övergripande målsättningar 
kommer att användas som en plattform för allt kommunalt arbete. Sammanfattningen kan 
användas som ett Agenda-21 dokument likväl som ett dokument för riktlinjer för arbete med 
regionala tillväxtavtal. Det ekologiska hållbarhetsperspektivet har vägts in i alla sektorer.  


1.1 Planarbetets syfte och mål 
Varför översiktsplanera? 
Målstyrt kommunalt arbete 
Kommunal strategi 
Mål för hållbar utveckling 


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och utvecklas efter sina egna förutsättningar i en god miljö 


genom hållbar utveckling och ekologisk balans i demokrati, jämlikhet och full sysselsättning. 


1.2 Mål för regional utveckling och samverkan 
Hagfors kommun ska fortsätta samverkan på det sätt som har skett under den senaste mandatperioden genom att 


systematiskt och målmedvetet bygga upp regionala nätverk för samverkan. 
Hagfors kommun ska under mandatperioden utveckla samverkan med näraliggande kommuner främst vad gäller 


vattenförsörjning, avfallshantering, infrastruktur, gymnasieutbildning. 
Hagfors kommun ska verka för att Region Värmland får ett tydligt ”Hela Värmland-ska-leva-perspektiv” 


1.3 Mål för näringslivsutveckling 
Hagfors kommun ska verka för en positiv utveckling av framtidstro. Detta kan göras genom att utforma gemensamma 


målbilder och visioner för utvecklingen. 
Hagfors kommun ska på olika sätt bromsa befolkningsminskningen. Ett realistiskt mål är att uppnå balans mellan arbete och 


befolkning år 2005. 
Hagfors kommun ska fortsätta att utveckla arbetet med tillväxtavtalen och därigenom verka för en stabil och långsiktigt hållbar 


utveckling för det lokala näringslivet, skapa förutsättningar för fortsatt expansion för företag med utvecklingspotential, verka 


för en ökad differentiering av näringslivet samt arbeta hårt för att öka kommunens kunskapskapital. 
Turismnäringen ska utvecklas i ett regionalt sammanhang. Kommunen ska aktivt delta i detta. 
Hagfors kommun ska bidra till en ökad kunskap om näringslivets utvecklingsmöjligheter. 
Hagfors kommun ska uppmuntra och stödja lokala pilotprojekt i kommunens bygder 
Hagfors kommun ska bli bra på att producera förädlad bioenergi. Det ska vara vårt bidrag till omställningen av Sverige och det 


ska ge många nya jobb 


1.4 Mål för markanvändning 
Hagfors kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och leva i med ett brett utbud av bostäder, möjlighet att bygga på 


”landet” med stora tomter i natursköna lägen samt goda möjligheter till ett attraktivt fritidsboende. Detta skall uppnås genom 


en god planberedskap. Vid omdaning av stadens och tätorternas struktur samt vid all ny och ombyggnad ska sex 


grundläggande strategier hållas i åtanke: 1. hållbara ekologiska lösningar för tekniska försörjningssystem  2. krav på hälsa 


och säkerhet  3. ta tillvara på ortens och landsbygdens själ  4.eftersträva närhet mellan bostäder, arbete, natur och 


rekreationsområden  5.verka för en god och ändamålsenlig arkitektonisk utformning av byggnader och miljöer  6.ett hållbart 


och ekologiskt anpassat val av byggmaterial 
All bebyggelse ska utformas så att de erbjuder en god boendemiljö där omgivningens naturliga förutsättningar tas tillvara. 
Boende på landsbygden inom de trafiknära och tätortsnära glesbygdszonerna ska möjliggöras . På så sätt ska det öppna 


kulturlandskapets bibehålls och kommunen utvecklar ett attraktivt pendelboende. 
Hagfors och Ekshärads sammansättning av bostäder, service och arbetsplatser, bör värnas och utvecklas, så att de kan 


fungera som relativt självständiga och kompletta centralorter. Lokal service och handel ska värnas. 
Kommunen skall underlätta och medverka till nybyggnad av fritidshus inom för fritidshus attraktiva områden i kommunen. 


Planläggningen av detta ska starta inom nästa mandatperiod. 
Kommunen skall verka för att det befintliga bostadsbeståndet främst i flerbostadshus blir mer attraktivt. 
Den fysiska miljön i anslutning till skolor, förskolor och daghem ska planeras/utformas för god kontakt med naturområden, 


direkt eller via grönstråk. * 
Kommunen ska verka för att de mindre tätorterna Sunnemo, Råda, Mjönäs, Gustavsfors, Uddeholm och Sörby ges 


möjligheter att utvecklas med rimlig självförsörjning av bostäder och närservice. 
Vid planläggning, ny- och ombyggnader av byggnader och allmänna platser samt vid övriga förändringar av den yttre miljön 


skall tillgängligheten för personer med funktionshinder ges stor betydelse. 


1.5 Mål för samhällsservice 
Mål för Skola och utbildning 


Hagfors kommuns skolplan: Säker och trygg barnomsorg inom rimligt avstånd till alla som behöver.  Förskoleklass och 


grundskola som anpassas till de krav som ungdomar och omvärlden ställer och som ger en bra grund för fortsatta studier.  
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Gymnasieskola, kommunens kunskapscentrum, som är mångsidig och flexibel så att bygdens ungdomar så långt möjligt 


fortsätter sin utbildning vid Älvstrandsgymnasiet.  Musikskola som utvecklar den musikaliska traditionen i bygden och ökar 
samarbetet med grundskolan.  Vuxenutbildning som kan möta samhällets och arbetsmarknadens krav på kompetens.  


Särskoleverksamhet med tillräckliga resurser för att utveckla varje individ optimalt till ett meningsfullt liv. 
Mål för Social service 


Kommunala mål för Omsorg och LSS 
Omsorg och omvårdnad ska inriktas på att utveckla den enskildes egna resurser. 
Verksamheten ska grundas på den enskildes självbestämmande, integritet och inflytande. 
Insatserna ska präglas av kontinuitet, helhetssyn, kunskap, respekt och flexibilitet. 
Alla människors lika värde är och skall vara den grundläggande utgångspunkten i arbetet. 
Uppnå gemenskap, delaktighet och livskvalitet. 
Kompetensutveckling i personalgrupperna. 
Kommunala mål för Psykiatrin 
Aktiv ADL- träning. 
Utveckling av den pedagogiska inriktningen inom psykiatrin. 
Tillskapa daglig verksamhet/sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. 
Kompetensutveckling i personalgrupper. 
Kommunala mål för Individ- och familjeomsorgen 
Att verka för att kommuninnevånarna erhåller det stöd och de hjälpinsatser deras situation erfordrar. 
Insatserna skall ges sådan utformning att alternativ skapas, som kan komplettera och eller ersätta socialtjänstens bistånd. 
Stödet till barnfamiljer skall syfta till att stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar och därigenom skapa 


goda uppväxtbetingelser för barnen. 
Förebygga uppkomsten av sociala problem, missbruk och kriminalitet bland unga. 
Missbruksvårdens syfte är i första hand att bistå människor som själva inte kan kontrollera sitt bruk av droger. 
Kompetensutveckling i personalgruppen. 
Kommunala mål för äldreomsorgen 
Kundmål 
Äldreomsorgens verksamhet skall främja 
Målinnehåll: 
 Att personer inom äldreomsorgen känner trygghet, kan leva och bo självständigt. 
 Att god hälso- och sjukvård ges åt dem som bor i särskilt boende och det egna boendet. 
 Att vård/omsorg bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet. 
 Att hälso-, sjukvård och omsorg är av god kvalitet. 
Etik och bemötande 
Målinnehåll: 
 God etik och ett gott bemötande skall genomsyra äldreomsorgen. Att bli individuellt bemött är grunden. 
Kompetent personal 
Målinnehåll: 
 Äldreomsorgen eftersträvar personal med rätt kompetens och lämplighet. Personalen skall ha kompetens motsvarande 


minst gymnasienivå eller likvärdig. 
Personalvård/arbetsmiljö 
Målinnehåll: 
 Arbetsmiljön skall vara utformad så att personalen har möjlighet att utvecklas och känna delaktighet på sin arbetsplats. 
Kommunala mål för rehabiliteringsenheten 
Rehabilitering 
 Ansvara för upprätthållande och bibehållande funktioner, fysiska och kognitiva, hos kommunens innevånare. 
 Handleda och undervisa personal i rehabiliterande arbetssätt. 
 Samverka med LIV i rehabiliteringsfrågor. 
Bostadsanpassning 
 Ansvara för bedömning/utredning av bostadsanpassningsärenden tillsammans med handläggaren. 
Hjälpmedel 
 Ansvara för individuell utprovning av arbetstekniska och tekniska hjälpmedel, samt ge personal kännedom om 


hjälpmedlets syfte, funktion och användningsområde. 
Aktivering 
 Gemensamt med äldreomsorgens vårdpersonal och intresseorganisationer ansvara för dagverksamhet inom 


kommunen. 
Kommunala mål för konsumentverksamheten 
 Konsumentverksamheten skall inriktas på att ge konsumenten råd och stöd för att kunna utnyttja sina ekonomiska och 


andra resurser effektivt. 
 Konsumentverksamheten skall verka förebyggande. 
 Konsumentverksamheten skall medverka till ekonomisk förändring och rehabilitering för den enskilde. 
 Verka för god kompetens i personalresursen. 
Kommunala mål för serveringstillstånd enligt alkohollagen 
 Samtliga innehavare av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten skall få ett tillsynsbesök. 
 Några tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten skall följas upp med tillsynsbesök. 
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 Tillsynsbesöken planeras och genomförs tillsammans med bl.a. polis och räddningstjänst. 
 Inre tillsyn skall göras på samtliga innehavare av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
 Tillsammans med miljö- och byggkontoret upprätta register över de lokaler som bedriver folkölsförsäljning. 
 Genomföra utbildnings-/informationstillfällen för innehavare av olika typer av serveringstillstånd. 
 Tillsammans med bl.a. affärsinnehavare genomföra ytterligare informations-/utbildningsaktiviteter om försäljning av 


folköl till minderåriga. 
 Genomföra regelbundna möten med nyetablerad samverkansgrupp  mellan polis, miljö- och byggkontor, 


räddningstjänsten och alkoholhandläggare. 
 Delta i fortbildnings- och utbildningsdagar på regional- och riksnivå. 


Mål för Kulturarbetet 
Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer tas tillvara på så sätt att deras värden blir kända 


och därmed ingår i befolkningens kulturarv på ett aktivt sätt. 
Vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella identiteten genom att lyfta fram våra orters särart och historia i ny 


arkitektur och omgivningsutformning. 
Hagfors kommun ska förvalta vårt nationella ansvar för kultur-minnesmärken i skogen genom att bidra till att kunskap om 


dessa minnesmärken lever. 
Hagfors kommun ska satsa på att utveckla och bevara kultur-minnesmärken i odlingslandskapet, främst i skogsbygden. 


Mål för Kommersiell service 
Trafiksystemet ska ge möjlighet att besöka någon av kommunens tätorter minst  två gånger per vecka för inköp mm 
Kommunen skall allmänt verka för en förbättring av kollektivtrafiken genom bl.a. förbättrade kollektivtrafiklösningar för 


arbetspendling och för boende på landsbygden. 
Ex. så skall man undersöka möjligheten att starta en snabbusslinje till Karlstad samt en ringlinje inom kommunen. 
Kommunen skall stötta människor som på eget initiativ, genom byalag, föreningar eller kooperativ vill starta lanthandel eller 


liknande inom orter där förutsättningar för detta finnes. 
Den av kommunfullmäktige upprättade och antagna 1991-01-29 varuförsörjningsplanen (se nedan) som idag till stora delar är 


inaktuell skall revideras och  omarbetas.. 
Mål för tillgänglighet 


Kommunen skall snarast upprätta ett handikappspolitiskt program för kommunen vilket bla. ska ge riktlinjer över hur de 


funktionshindrades villkor inom kommunen kan förbättras. Programmet ska bl.a. kartlägga de allmänna platser och 


byggnadsmiljöer som ska förbättras vad avser tillgänglighet. Tidplan för förbättringarna, kostnader, samordning och 


prioritering av åtgärderna ska redovisas i programmet. 
Vid bygglovprövning i samband med ny och ombyggnader, detaljplaneläggning eller i andra frågor som kan beröra de 


funktionshindrade ska yttrande infodras från eller samråd hållas med respektive handikappsorganisationer. 
Tillgängligheten till trafiksystemen skall fortlöpande förbättras och beaktas vid all planering. Vid upphandling av infrastruktur, 


färdmedelstrafik och övriga trafiktjänster är detta speciellt viktigt. 
Kommunen skall verka för att personer med funktionshinder skall ges bättre förutsättningar att deltaga i utformandet av den 


kommunala demokratin. 
För kommunala byggnader till vilka allmännheten skall ha möjlighet att besöka skall en handlingsplan för dess tillgänglighet 


upprättas senast 2002-12-31. 
I samband med om- till- och nybyggnader av allmänna lokaler och allmänna platser skall en representant från DHR få deltaga 


dels vid förgranskningen dels vid det eventuella samrådet samt dels vid utfärdandet av slutbeviset. 
Vid samrådet skall tillses att den sk. kvalitetsansvarige har kunskap om och tagit del av de tillgänglighetskrav som kan ställas 


med stöd av bl.a. de nationella målen och PBL ( Plan- och bygglagen ) 
Mål för polisier verksamhet 


De mål och riktlinjer som riksdag och regering lagt fast skall utgöra utgångspunkt 


för planeringen av polisens verksamhet såväl nationellt, regionalt och lokalt. 


Varje år i december ger regeringen anvisningar för myndigheterna och innehållet 


i regleringsbrevet styr verksamhetsplanerna för myndigheten och enheternas 


handlingsplaner.  


1.6 Mål för vägar och kommunikationer 
Hagfors kommun ska ha en god infrastruktur för person- och godstransporter såväl för vägtrafik, flyg och ett bra telenät. 
Hagfors kommun ska minska belastning på miljön genom samordning av transporter och successivt övergång till 


kretsloppsanpassat drivmedel. 
Hagfors kommun ska omdana trafikmiljön i kommunens tätorter efter konceptet i Lugna Gatan så att man ger största möjliga 


trygghet att vistas i trafiken. 
Hagfors kommun skall sträva mot Nollvisionens mål om noll döda och svårt skadade i trafiken. Särskilt ska riskerna för barn, 


äldre och funktionshindrade minskas. Vår målsättning är att minska antalet skador/olyckor som sker i tätorterna med 25% till 


2010. 
Hagfors kommun ska verka för att kollektivtrafiken förbättras genom bl.a. snabbusslinjer till Karlstad. 
Tillgängligheten till trafiksystemen skall fortlöpande förbättras och beaktas vid all planering. Vid upphandling av infrastruktur, 


färdmedelstrafik och övriga trafiktjänster är detta speciellt viktigt. 
Hagfors kommun skall ha hög målsättning när det gäller skolskjusstrafiken. Detta kan gälla säkra fordon, utbildade chaufförer, 


säkra hållplatser, säkra gångförbindelser mellan hållplatserna och skolorna mm. 


1.7 Mål för teknisk försörjning 
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Hagfors kommun ska kunna utnyttja lokala resurser till hela kommunens uppvärmning på ett ekologiskt hållbart sätt.  Senast 


år 2010 skall 90% av hushållen nyttja uthålliga energikällor för uppvärmning. 
Hagfors kommun ska sluta kretsloppen och ta tillvara slam och organiskt avfall genom ny resurssnål teknik. (Efter 


”slamutredningen som genomförs 2000 sätts mer precisa mål) 
Hagfors kommun ska aktivt verka för en regional samverkan kring avfallsfrågorna. 
Hagfors kommun ska aktivt medverka vid genomförandet av en vattenplan för Klarälvens avrinningsområde som utgår från 


vattnet som en lokal och global resurs. (EU:s vattendirektiv) 
Hagfors kommun ska verka för att effektiviteten i befintliga vattenkraftsystem ökas, samtidigt som ingen ny utbyggnad av 


vattenkraft sker i oreglerade vattendrag. 


1.8 Mål för kulturmiljö 
Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kulturminnen och miljöer tas tillvara på så sätt att deras 


värden blir kända och därmed ingår i befolkningens kulturarv på ett aktivt sätt. Detta ska ske genom att under nästa 


mandatperiod påbörja arbetet med att: 1. inventeringen av särskilt beaktansvärda byggnader uppdateras och revideras med 


en bevarandestrategi 2. införa områdesbestämmelser där bygglovplikten utökas för att skydda kulturhistoriskt intressanta 


miljöer  3. påbörja arbetet med upprättandet av ett kulturmiljöprogram där de områden med höga kulturvärden inventeras 4. 


verka för att områden med kulturmiljövärden och kulturminnen i skogen blir kända genom att modern GIS-teknik införs där 


data kan delas av kommunen, Stora Enso och skogsägarföreningar  5. upprätta ett program för omfattningen och bevarande 


av lantbrukets äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse 
6. i samarbete med Länstyrelsen och Värmlands Museum inventera gamla värdefulla industrimiljöer och industrihistoriska 


minnesmärken med syte om bevarande samt att göra dessa mer kända och tillgängliga. 
Vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella identiteten genom att lyfta fram våra orters särart och historia i ny 


arkitektur och omgivningsutformning. 


1.9 Mål för nyttjandet av naturresurser 
Hagfors kommun ska arbeta för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och markresursen utnyttjas på ett ekologiskt hållbart 


sätt . 
Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att minska ensidigt uttagande av ändliga resurser och successivt ersätta dessa med 


förnyelsebara. 
Vi ska bli en kommun där skogen, vattnet och den odlade bygdens resurser tas tillvara på så sätt att mångfalden i naturen 


väsentligt ökas. Detta ska ske genom att Hagfors kommun aktivt arbetar för samverkan kring gröna skogsbruksplaner och 


skydd av nyckelbiotoper, ekologisk anpassad vattenreglering samt ett aktivt miljöanpassat jordbruk. 
Hagfors kommun ska satsa på att marknadsföra vår giftfria jordbruksmark så att denna resurs framgent kan användas på ett 


hållbart sätt i ett. ekologiskt jordbruk 


1.10 Mål för naturvård 
Hagfors kommun ska fortsätta att förvalta vårt nationella ansvar för den mellansvenska vargstammen och de andra rovdjuren, 


Klarälvslaxen, harren, öringen och andra hotade arter. 
Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att rovdjurscenter i Ekshärad får en nationellt framträdande roll som informations och 


forskningscenter för främst varg 
Hagfors kommun ska arbeta för mångfalden i vår natur ska öka genom att verka för att utpekade värdekärnor i våra 


riksintresseområden får ett varaktigt skydd 
Hagfors kommun ska initiera ett regionalt Klarälvsprojekt med målsättning att lyfta fram älvens biologiska och geologiska 


värden i samverkan med Klarälvskommunerna samt Karlstads universitet. 
Hagfors kommun ska verka för att våtmarksområdena Fräkensjömyrarna, Råda Stormosse, Stormossen ost Gräsmangen, 


Skogamossen och Stormossen/Kölarna ska få ett varaktigt skydd. 
Hagfors kommun ska verka för att en restaurering av vattensystemen vid Götån, Grunnan, Hinnan, Väjån, Enån och Skymma 


sker för att återställa vattendragens biologiska kvaliteter så att ett attraktivt öringfiske skapas. 
Hagfors kommun ska verka för att tio av SVS prioriterade nyckelbiotoperna på privat skogsmark får ett varaktigt skydd genom 


avtal med skogsvårdsstyrelsen 
Hagfors kommun ska verka för att Brunnberg, Malmbackarna, Länsmanshöjden och Mjögsjöhöjden och de andra ängs- och 


hagmarkerna kan hållas öppna genom slåtter och bete genom forstatt information till brukarna. 
Hagfors kommun ska under kommande mandatperiod göra en naturvårdsplan över det kommunala naturvårdsarbetet. 


1.11 Mål för friluftsliv och turism 
Mål för friluftsliv 


Kommunen ska aktivt stödja föreningar som syftar till att ge möjligheter till ett rikt frilufts- och idrottsutbud. Särskild hänsyn 


skall tas till jämlikhetsaspekter mellan kön och åldrar. Föreningar med ungdomsverksamhet som erhåller kommunalt stöd ska 


underteckna kontrakt för drogfrihet. 
Senast nästa mandatperiod ska arbetet påbörjas med planarbetet över kommunens tätortsnära grönområden. Direktivet för 


planen ska vara att anslutning till alla större tätorter ska det finnas möjligheter till aktiviteter såsom längdskidåkning, 


skogsvandringar, joggning och bad. 
De fasta anläggningarna skall drivas och skötas på ett resursmässigt hållbart sätt. Ett successivt ökat föreningsansvar för 


anläggningarna bör eftersträvas. 
Kommunen skall underlätta och medverka till nybyggnad av fritidshus inom för fritidshus attraktiva områden. En plan för detta 


skall upprättas inom nästa mandatperiod. 







MÅL OCH STRATEGIER KAPITEL 1, SID 45/45 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Anna Sjörs, Göran Mårtensson  


Den fysiska miljön i anslutning till förskolor och skolor skall planeras/utformas för en god kontakt med natur och 


rekreationsområden, direkt eller via grönstråk. Alla skolor bör före 2003 inrätta skolskogar. 
Mål för turismen 


Kommunens satsningar på turism måste ske i ett regionalt sammanhang. Under nästa mandatperiod bör kommunen på ett 


aktivt och initierat sätt föra fram kommunens egenart och kvaliteter i "Region Värmland", vilken enl. förslag får ansvar för 


turistsatsningar. För att vara väl förberedd för detta arbete bör en mindre arbetsgrupp bildas inom kommunen under ledning 


av näringslivsstiftelsen som formulerar kommunens strategi och vilja. Det finns alternativa förslag på övergripande mål, se 


kap 11 


1.12 Mål för miljöskydd, hälsa och säkerhet 
Livskvalitet och hälsa är en resurs för bygdens utveckling. De är överordnade mål i vår samhällsservice. Folkhälsoarbetet ska 


vara en del i allt samhällsarbete och alla beslut skall ha en positiv hälsoeffekt. 
Ungdomssatsningen i folkhälsoplanen med drogfrihet, samlevnadsfostran och en aktiv fritid. 
God matkultur med hälsodeklarerad mat vid offentliga utspisningar 
Hagfors kommun ska ansluta sig till en allergianpassad kommun. Offentliga lokaler ska vara pälsdjursfria. Ingen ska behöva 


utsättas för passiv rökning. 
Miljöskyddsavdelnings övergripande målsättning är att genom aktiv myndighetsutövning arbeta för att säkerställa en god miljö 


med bra livsmedel, frisk luft, rent vatten och ren mark. Målen nås genom kontroll, uppföljning, information och rådgivning 
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 


genomföras på ett effektivt sätt genom att följa samhällets riskutveckling och arbeta för ett samhälle utan olyckor. 
Arbetet skall leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att riskkällor 


i första hand elimineras eller reduceras. 
Räddningstjänsten skall även planera och vid inträffade olyckor genomföra skadeavhjälpande åtgärder av olika slag. 


1.13 Totalförsvar 
 Inriktningsmål: 


 Kommunens planering mot svåra påfrestningar skall inriktas utifrån en helhetssyn på samhällets satsningar och åtgärder 


för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig ( höjd beredskap ). 


 Kommunens uppgifter och ansvar i fredskall så långt möjligt upprätthållas under höjd beredskap. 


 Samhällets flexibilitet och stabilitet inför påfrestningar skall ha ett nära samarbete med den enskilda människans förmåga 


att agera på rätt sätt. 


 Ledningsstrukturen skall vara sådan att den medger nämndövergripande beslut. 


Effektmål: 


Ledning i fred och vid höjd beredskap: 


 Ledningsorganisationen skall vara flexibel och anpassas till olika hotsituationer. 


 Kommunens ledningsgrupp skall ha förmåga att året runt och dygnet runt, vid svår olycka, ett yttre hot eller andra 


extraordinära förhållanden snabbt kunna etablera en övergripande ledning av kommunens verksamhet. 


 Ledning och samordning av det civila försvaret skall kunna bedrivas från alternativ ledningsplats. 


 Delegationsregler skall finnas så att den eller de personer som i kommunstyrelsens ställe utgör kommunledning, snabbt 


skall kunna träda i verksamhet och ha tillgång till lokaler, telefoner mm. dygnet runt. 


Information i fred och vid höjd beredskap: 


 Kommunen skall kunna upprätta en informationscentral i kommunhuset inom två timmar efter kännedom om inträffad 


händelse. 


 Nyckelpersoner och nödvändiga hjälpmedel skall finnas för fredsverksamheten och en planering för hur den kan förstärkas 


( höjd beredskap ). 


 Funktionen måste arbeta i nära samverkan med främst kommunledningen och utnyttja lokalradiostationerna och 


lokalpressen samt hemskyddsorganisationerna. 


1.14 Planprocess, organisation och tidplan 


1.15 Sammanfattning Hagfors kommuns övergripande målsättningar 


 





		1.1 Planarbetets syfte och mål

		Målstyrt kommunalt arbete

		Kommunal strategi

		Mål för hållbar utveckling



		1.2 Mål för regional utveckling och samverkan

		1.3 Mål för näringslivsutveckling

		1.4 Mål för markanvändning

		1.5 Mål för samhällsservice

		Mål för Skola och utbildning

		Mål för Social service

		Mål för Kulturarbetet

		Mål för Kommersiell service

		Mål för tillgänglighet

		Mål för polisiär verksamhet



		1.6 Mål för vägar och kommunikationer

		1.7 Mål för teknisk försörjning

		1.8 Mål för kulturmiljö

		1.9 Mål för nyttjandet av naturresurser

		1.10 Mål för naturvård

		1.11 Mål för friluftsliv och turism

		1.12 Mål för miljöskydd, hälsa och säkerhet

		1.13 Totalförsvar

		1.14 Planprocess, organisation och tidplan

		1.15 Sammanfattning Hagfors kommuns övergripande målsättningar










KAPITEL 10 NATURVÅRD- SID 1/77 


 


___________________________________________________________________________ 
Antagandehandling Hagfors kommun Överskiktsplan 2000,  


Ansvarig författare  Anna Sjörs  


10. Naturvård 
10.1 Inledning ................................................................................................................ 3 


10.2 Mål .......................................................................................................................... 3 


Nationella mål .................................................................................................................................... 3 


Regionala mål .................................................................................................................................... 3 


Kommunala övergripande mål ......................................................................................................... 5 
Kommunens roll i naturvårdsarbetet ........................................................................................................... 6 
Övergripande strategi för naturvårdsarbete................................................................................................. 6 


Lagbestämmelser för naturvården .................................................................................................. 7 
Sektorsansvar ............................................................................................................................................. 7 
Naturvård i miljöbalken ................................................................................................................................ 8 


10.3 Hur landskapet formats .......................................................................................10 
Hagfors kommun år 7 400 f. Kr. ................................................................................................................ 10 
Hagfors kommun år 7 300 f.Kr. ................................................................................................................. 11 
Hagfors kommun år 6 900 f. Kr. ................................................................................................................ 11 
Klimat ........................................................................................................................................................ 13 


10.4 Riksintresseområden ...........................................................................................14 
Natura 2000 .................................................................................................................................................. 14 
Klarälvdalen-Sunnemodalen......................................................................................................................... 17 


NRik1 Klarälvdalen Norr om Edebäck ....................................................................................................... 17 
NRik2 Råda - och Sunnemodalen ............................................................................................................. 23 
NRik3 Klarälvdalen vid Skymnäs............................................................................................................... 24 


Övriga riksintresseområden .......................................................................................................................... 26 
NRik4 Fräkensjömyraren – Naturreservat 2001 ........................................................................................ 26 
NRik5 Råda Stormosse ............................................................................................................................. 28 
NRik6 Brattforsheden inom Hagfors kommun ........................................................................................... 29 
NRik7 NO15 Malmbackarna ...................................................................................................................... 30 
NRik8 NO 03 Brunnberg............................................................................................................................ 31 
NRik9 Stormossen Ost Gräsmangen ........................................................................................................ 32 
Nrik10 Nordsjöskogen Naturreservat ........................................................................................................ 33 


10.5 Regionalt värdefulla naturområden ....................................................................34 


10.6 Ekologiskt särskilt känsliga områden ................................................................35 


10.7 Stora oexploaterade områden .............................................................................36 
StOmr1 Fräkensjömyrarna ........................................................................................................................ 37 
StOmr2 Öster om Sunnemo ...................................................................................................................... 38 
StOmr3 Området kring Åstjärn .................................................................................................................. 39 


10.8 Hotade arter ..........................................................................................................40 


10.9 Vatten ....................................................................................................................41 
Målbild ....................................................................................................................................................... 41 
Hotbild ....................................................................................................................................................... 42 
Stränder och strandskydd ......................................................................................................................... 42 
Vandringshinder och reglering .................................................................................................................. 42 
Vattenrestaurering ..................................................................................................................................... 43 
Sjöar med stora natur- och fritidsvärden ................................................................................................... 44 
Vattendrag med stora naturvärden ............................................................................................................ 49 


10.10 Våtmark .................................................................................................................52 
Målbild ....................................................................................................................................................... 52 
Hotbild ....................................................................................................................................................... 52 







KAPITEL 10 NATURVÅRD- SID 2/77 


 


___________________________________________________________________________ 
Antagandehandling Hagfors kommun Överskiktsplan 2000,  


Ansvarig författare  Anna Sjörs  


Vad är våtmarker? ..................................................................................................................................... 53 
Naturklassade våtmarker .......................................................................................................................... 56 


10.11 Skogsmark ............................................................................................................57 
Skogshistoria ............................................................................................................................................. 57 
Målbild för biologisk mångfald i skogslandskapet ..................................................................................... 57 
Hotbild ....................................................................................................................................................... 58 
Kommunalt naturvårdsarbete .................................................................................................................... 59 
Större sammanhängande värdefulla skogsområden ................................................................................. 59 
Nyckelbiotoper ........................................................................................................................................... 63 


10.12 Det odlade landskapet .........................................................................................65 
Målbild ....................................................................................................................................................... 66 
Målbild ....................................................................................................................................................... 67 
Etappmål ................................................................................................................................................... 67 
Nationella strategier och styrmedel ........................................................................................................... 67 
Hotbild ....................................................................................................................................................... 67 
Nyckelbiotoper i odlingslandskapet ........................................................................................................... 68 
Ängs- och hagmarker med höga naturvärden ........................................................................................... 69 
Rekommendationer Det odlade landskapet .............................................................................................. 70 
Rekommendationer Det odlade landskapet .............................................................................................. 71 


10.13 Geologiska bildningar och terrängformer ..........................................................72 
Målbild ....................................................................................................................................................... 72 
Hotbild ....................................................................................................................................................... 72 
Områden med höga geologiska värden .................................................................................................... 72 


10.14 Sammanställning rekommendationstext ............................................................76 
 







KAPITEL 10 NATURVÅRD- SID 3/77 


 


___________________________________________________________________________ 
Antagandehandling Hagfors kommun Överskiktsplan 2000,  


Ansvarig författare  Anna Sjörs  


10.1 Inledning 
I arbetet med översiktsplanen har en omfattande sammanställning av det material som finns 
kring naturvården gjorts. Alla naturklassade områden är inlagda på digital karta för vårt GIS-
system. Detta arbete bör mynna ut i en målrelaterad naturvårdsplan som kommunen kan 
arbeta efter. En naturvårdsplan ska vara vägledande i kommunal planering och utbyggnad, 
och komplettera översiktplanen med ramar, riktlinjer och åtgärdsplaner för naturvården. 
Planen ska identifiera hoten, ange mål och ge ett rikt utbud av konkreta åtgärder som bör 
genomföras. Programmets kartdel ska peka ut de områden som är speciellt viktiga för 
naturvård, rekreation och friluftsliv.  


I dag är det grundläggande arbetet med faktainsamling för naturvårdsplanen gjort. Vi har 
därför valt att ta med detta arbete i översiktsplanen. För att materialet ska fungera som 
naturvårdsplan behöver kapitlet kompletteras med ett mer genomgripande arbete med 
målbeskrivning och konsekvensbeskrivning av målen.  


10.2 Mål 


Nationella mål 
Riksdagen har beslutat anta flera övergripande målsättningar för bevarandet av mångfalden i 
naturen. Flera av miljömålen är relaterade till bevarandeaspekten, som, levande skogar, 
levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker och ett rikt odlingslandskap. De 
övergripande målsättningarna är inskrivna i miljöbalken. 


Etappmål för biologisk mångfald (Förslag SOU 2000:52): 


Vatten 


Senast 2010 skall 25 % av värdefulla eller potentiellt värdefulla vattendrag ska ha restaurerats, 50 % av 
skyddsvärda vattenmiljöer ska ha ett långsiktliga skydd. Senast år 2005 skall all utsättning av fisk m.m. i 
vatten ske med godkänt material och åtgärdsprogram skall finnas för hotade arter och fiskstammar. 


Våtmarken 


Före år 2005 ska en nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker finnas. Skogsbilväger ska inte 
byggas så att våtmarker förstörs. Ett åtgärdsprogram ska tas fram för de hotade arter som har särskilt 
stora behov av riktade åtgärder. Senast 2010 har 95% av våtmarkerna i myrskyddsplanen ett varaktigt 
skydd och många fler våtmarker och småvatten finns i odlingslandskapet.  


Skogen 


Senast 2010 skall ytterligare 800 000 ha skyddsvärd skog i hela landet undantas skogsbruk. Arealen 
gammalskog ska öka med 5 %, mängden död ved ska öka med 25 %, arealen äldre lövrik skog ska öka 
med 10%. Åtgärdsprogram för hotade arter med särskilt krävande behov av riktade åtgärder skall ha 
upprättats. Senast år 2005 skall skogsmarken brukas på ett sådant sätt att fornlämningar och 
kulturminnen inte skadas. 


Jordbrukslandskapet 


Miljömålskomitten föreslår 5 etappmål som berör Hagfors kommun: Nuvarande areal hävdade ängs- 
och betesmarker bevaras och sköts. Fram till 2010 ska ytterligare ängs- och hagmark klassas som 
särskilt värdefull. Vårdade kulturbärande landskapselement (typ alléer, odlingsrösen  och 
stengärdsgårdar) över med 70 %. Inhemska husdjursraser ska vara ohotade, och växtgenetiska 
programmet (skydd av t.ex. finnråg)  ska vara fullt utbyggt. Senast 2010 skall även åtgärdsprogram 
finnas för de hotade arter som har särskilt stora behov av riktade åtgärder. Senast 2004 finns ett 
program för omfattning och inriktning av bevarande att kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader och 
miljöer. Senast 2005 finns en strategi för bevarande av jordbrukslandskapets småbiotoper (källor, 
smådammar). 


Regionala mål  
 


Länsstyrelsen Värmland har i sitt regionala utvecklingsprogram ”En god livsmiljö i Värmland” 
1995 fastställt regionala mål bland annat för naturvården. Dessa är ofta detaljrika och 
preciserade. Problemet har dock varit att det inte har funnits resurser att förverkliga målen, 
eller att länsstyrelsen inte har haft "mandat" att arbeta så att målen kan förverkligas.  Några 
exempel på kvalitets- och resultatmål för biologisk mångfald som berör Hagfors kommun är: 
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Vatten:  


Ytterligare utarmning av växt- och djurarter i länets vattendrag får inte ske. I vattendrag som 


utgör reproduktionsområden för hotade arter och bestånd av storöring, flodkräfta och 


flodpärlmussla skall vattenflöde, vandringsmöjligheter, biotopkvalitet och skydd motsvara vad 


som krävs för att trygga stammarnas långsiktiga överlevnad. Den naturliga reproduktionen av 


lax och öring i Klarälven skall vara tillräckligt stor för att säkra en genetisk variation såväl i de 


naturliga som i de odlade bestånden. 


Våtmark:  


Länets 25 värdefullaste myrmarker, däribland i vår kommun Fräkensjömyrarna, Råda 


stormosse, Skogamossen och Stormyren ska skyddas i första hand som naturreservat. För 


närmare beskrivning av myrarna, se avdelning våtmarker 10.14 i detta kap. Övriga våtmarker 


ska lämnas i huvudsak orörda. 


Skogsmark. 


5 % av länets produktiva skogsmark bör skyddas mot normalt skogsbruk senast år 2020. 4 000 


ha (0,3%) av länets skogsmark ska avsättas som naturreservat före år 2000.  


Odlingslandskapet: 


På all naturlig fodermark samt annan odlingsmark i områden med nationellt skyddsvärda 


odlingslandskap (Sunnemodalen) skall hävden säkras i första hand med skötselavtal och i vissa 


fall reservatsbildning. Av dessa marker ska 1 500 ha (gräsbärande mark) vara hävdade i länet 


före år 2000. År 2020 skall 2 500 ha vara i kontinuerlig hävd. Hur är läget?? XX 
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Kommunala övergripande mål 
 


 


Mål för naturresurser finns främst under kap 9, Naturresurser och kap 10 Naturvård. Ansvaret 
för måluppfyllandet har naturvårdssektorn (kommunstyrelsen) samt den tekniska sektorn 
såsom verksamhetsutövare skogsbruk. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Hagfors kommun ska fortsätta att förvalta vårt nationella 
ansvar för den mellansvenska vargstammen och de andra 
rovdjuren, Klarälvslaxen, Klarälvsöringen, andra hotade 
öringarter, harren och andra hotade arter.  


Rovdjurs-
centrets mål 
Kap 10 


Levande skogar 
Levande sjöar och 
vattendrag  


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att rovdjurscenter i 
Ekshärad får en nationellt framträdande roll som informations 
och forskningscenter för främst varg 


Kap 10 
Kap 7 och 11 
Natura 2000 


 


Hagfors kommun ska arbeta för mångfalden i vår natur ska 
öka genom att verka för att utpekade värdekärnor i våra 
riksintresseområden får ett varaktigt skydd 


Kap 10 
Natura 2000 


 


Alla fyra 
mångfaldshes-
målen 
 


Hagfors kommun ska initiera ett regionalt Klarälvsprojekt med 
målsättning att lyfta fram älvens biologiska och geologiska 
värden i samverkan med Klarälvskommunerna samt Karlstads 
universitet. 


Kap 10 
Natura 2000 


Levande sjöar och 
vattendrag, 
Myllrande 
våtmarker och 
levande skogar 


Hagfors kommun ska verka för att våtmarksområdena 
Fräkensjömyrarna, Råda Stormosse, Stormossen ost 
Gräsmangen, Skogamossen och Stormossen/Kölarna ska få 
ett varaktigt skydd. 


Kap 10 Natura 
2000  


Myllrande 
våtmarker 


Hagfors kommun ska verka för att en restaurering av 
vattensystemen vid Götån, Grunnan, Hinnan, Väjån, Enån och 
Skymma sker för att återställa vattendragens biologiska 
kvaliteter så att ett attraktivt öringfiske skapas. 


Kap 10 
Prioriterade 
vattendrag 99 


Levande sjöar och 
vattendrag 


Hagfors kommun ska verka för att tio av SVS prioriterade 
nyckelbiotoperna på privat skogsmark får ett varaktigt skydd 
genom avtal med skogsvårdsstyrelsen 


Kap 10 
Nyckelbiotopsin
venteringen 


Levande skogar 


Hagfors kommun ska verka för att Brunnberg, Malmbackarna, 
Länsmanshöjden och Mjögsjöhöjden och de andra ängs- och 
hagmarkerna kan hållas öppna genom slåtter och bete genom 
forstatt information till brukarna. 


Kap 10  
Ängs och 
hagmarksinvent
eringen 98 


Ett rikt 
odlingslandskap 


Hagfors kommun ska under kommande mandatperiod göra en 
naturvårdsplan över det kommunala naturvårdsarbetet. 


Kap 10 Alla miljömålen 
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Kommunens roll i naturvårdsarbetet  


Kommunen får ett allt större ansvar för att naturvårdens intressen tillvaratas. Kommunen kan 
numera t.ex. frivilligt ta på sig åtagande enligt miljöbalken att bilda naturreservat, utan 
delegationsförfarande. Många kommuner driver ett aktivt naturvårdsarbete, både på egen 
mark och andras. I Hagfors kommun ligger ansvaret för naturvården sedan 1 januari 1999 
direkt under kommunstyrelsen och en femtedels tjänst finns avsatt för detta.  


I den fysiska planeringen är det viktigt att på ett tidigt stadium skydda och förstärka den 
biologiska mångfalden, även inne i Hagfors stad och i övriga tätorter. De gröna stråken i 
tätbebyggda områden har stor betydelse för flora och fauna och för människans behov av en 
god livsmiljö. Detta bevakas i den fördjupade översiktsplanen för Hagfors Stad. 


Under senare år har kommunen deltagit aktivt i återskapande av historiska odlingsmarker 
genom restaureringen av ängarna vid Västra Ullen och röjning av gammal strandbetesmark 
kring våra större sjöar. Vi har gjort en grön skogsbruksplan och skyddat våra nyckelbiotoper 
genom avtal. Hagfors kommun har tillsammans med Stora Enso och Gullspång Kraft avsatt 
Mana-Örbäcken som naturskyddat område. Ett annat exempel är arbetet för en mer naturlig 
reglering av våra sjöar, elfiskeinsatser och kalkning. Vi har ett EU-projekt igång för att göra 
våra fiskevatten mer tillgängliga. Kommunen arbetar aktivt för att restaureringsmedel för 
återställande av vattendrag kommer oss tillgodo – hittills har inget sådant projekt genomförts i 
Hagfors, trots vår stora mängd av vattendrag som hyser en potential för att bli riktigt fina 
öringvatten. En nyligen genomförd nyinventering av ängs- och hagmarker har genomförts i 
länsstyrelsens regi och med ekonomiskt stöd från kommunen. Kommunen har även hjälpt till 
med arbetet kring reservatsföreskrifterna kring Fräkensjömyrarna. Kommunen har deltagit 
aktivt med finansiering och andra resurser i utformandet av Rovdjurscentrum i Ekshärad, Se 
mera om arbetet med biologisk mångfald i kap 9, Naturresurser. 


Hagfors kommun har i remissintanser och i andra sammanhang framfört att ett sätt att låta 
kommunerna ta mer ansvar får den biologiska mångfalden är att kommunen gör ett 
åtgärdsprogram för biologisk mångfald och får statligt stöd för att genomföra detta. 
Länsstyrelsen skulle vara kontrollant för att målen uppnås. Idag ligger både den initierande, 
pådrivande och den kontrollerande uppgiften på länsstyrelsen vilket vi från kommunen inte 
upplever som bra. Den lilla kommunen har inga egna resurser att driva naturvårdsarbete, och 
de flesta kommuner har inte ens naturvårdskunnig personal.  


Övergripande strategi för naturvårdsarbete 


Landskapet bör betraktas som en levande helhet där långsiktig produktion av livsmedel och 
råvaror förenas med biologisk mångformighet och hänsyn till människans behov av en rik 


livsmiljö. Både i skogs- och odlingslandskapet gäller det att bevara och utveckla värdekärnor 
– områden som spelar en central roll som överlevnadsplatser och spridningscentra för hotade 
växter och djur. En värdekärna kan vara en orörd skogssjö, ett vattendrag med småöring, en 
vassig gäddvik med våtmarksstränder, en hjortronmyr med smålom i gölarna, en sumpskog 
eller lövravin eller en gammal naturbetesmark med en porlande bäck. Dessa värdekärnor är i 
denna översiktsplan utpekade som områden med särskilda naturvärden. Många av 
skogsbrukets värdekärnor har status som nyckelbiotoper. Vid planering binds om möjligt 
värdekärnorna samman genom ekologiska korridorer och skyddszoner så att växter och djur 
kan sprida sig i landskapet. Korridorerna kan utgöras av sparad vegetation utefter sjöar och 
vattendrag, skogsbårder runt våtmarker och i brantare partier eller olika utformade 
strandbetespartier.  


Som ett viktigt komplement till värdekärnor och ekologiska korridorer är vardagshänsynen i 
odlingslandskapet som att hålla sprutfria och gödselfria zoner intill diken och runt åkerholmar 
eller att i skogslandskapet ställa kvar evighetsträd, öka lövandelen, öka andelen död ved, vara 
rädd om kulturminnen, inte köra sönder eller köra över vattendrag, vara försiktig med 
körskador på känslig mark och vid vattenreglering, att aldrig bottentappa en sjö eller stänga 
dammen fullständigt (nolltappning) i ett värdefullt vattendrag.  
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Lagbestämmelser för naturvården 
1992 antogs en internationell överenskommelse ”Konventionen om biologisk mångfald” där de 
undertecknade staterna, bl. a. Sverige, har förbundit sig att bevara och uthålligt utnyttja 
naturens resurser.  I regeringens kretsloppsproposition 1993/94:30 föreslås en strategi där 
miljömålen ska ges samma vikt som skilda ekonomiska intressen.  


Sektorsansvar  


De olika näringarna ska ta sitt sektorsansvar för den biologiska mångfalden. Det sektorsansvar 
som riksdagen beslutat om innebär att de olika aktörerna själva ansvarar för naturvården. 
Dock ska staten bekosta den merkostnad som hänsynen till naturen och bevarandet av den 
biologiska mångfalden kan innebära. Ett exempel är att en skogsägare får betalt för att bevara 
nyckelbiotoper om pågående markanvändning avsevärt försvaras. Ett annat att staten ersätter 
fårägare som har fått sina får rivna av varg, och extra naturvårdande bidrag som en brukare 
kan få om han sköter sin äng på ett gammaldags vis, vilket gynnar den biologiska mångfalden. 


 


Sektor Ansvar Lagstiftning Tillsynsmyndighet 


Skogen Skogsbruket Skogsvårdslagen Skogsvårdsstyrelsen 
Sjöar och vattendrag Fiskevårdsområdena, 


Vattenrättsinnehavaren 
Miljöbalken Länsstyrelsen 


Jordbrukslandskapet Jordbrukaren Miljöbalken Länsstyrelsen 
Myrar, våtmarker Markägaren Miljöbalken Länsstyrelsen 
    


 


 


 


Faktaruta: 


Arter: En växtart eller en djurart kan få avkomma inom arten, t.ex. är mosippan en art, vargen en 


annan, medan bäcköring och storöring är samma art men av olika former. 


Biotop: Här finns speciella förutsättningar för djur och växter att samverka och leva - t.ex. är en 


gammelskog en biotop, en liten bäck en annan. Hotade biotoper i vår kommun är t.ex. slåtterängar 


och sumpgranskogar. En nyckelbiotop är ett område där hotade växt och djurarter finns. Dessa 


har särskilt skydd enligt lagstiftningen. En nyckelbiotop ska vara klart definierad genom vissa 


indikatorarter eller andra omständigheter. Man pratar ofta om värdekärnor i naturvård - det kan 


vara en nyckelbiotop eller något som med rätt skötsel kan utvecklas till en nyckelbiotop. 


Biologisk mångfald: Variation av levande varelser i alla miljöer och variationen mellan arter samt 


mångfalden av olika livsmiljöer. Mångfaldhetsbegreppet delas ibland in i tre delar: Genetisk nivå, 


artnivå och biotop/landskapsnivå.   


Den biologiska mångfalden förändras ständigt av naturliga orsaker: Bevarandet av biologisk 


mångfald kan aldrig vara att ”frysa” dagens natur, utan förändringar kommer alltid att ske. Begreppet 


biologisk mångfald används politiskt med innebörden att det ska finnas rum för många olika växter 


och djur i Sverige. 
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Naturvård i miljöbalken 


Här följer några korta utdrag ur miljöbalken. Syftet är att visa hur översiktsplanen försöker 
tillgodose lagstiftarens intentioner, men även att ge information till intresserade om de regler 
som gäller.  


 


 


Stora oexploaterade områden Miljöbalken 3 kap 2 § 


Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag 


eller andra ingrepp i miljön, skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 


områdets karaktär. 


Kommentar: I denna översiktsplan föreslår vi fyra sådana områden i Hagfors kommun 


Ekologisk särskilt känsliga områden Miljöbalken 3 kap 3 § 


Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas 


mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  


Kommentar: Det finns två olika typer av ekologiskt känsliga områden: 


1. Huvudsakligen naturvårdsaspekter: Områden med särskilda naturvärden, t.ex. en rik och skyddsvärd 


flora eller fauna, eller ett karakteristiskt kulturlandskap av bete eller odling. Dessa områden är 


uppräknade under respektive naturtyp i detta kap och sammanfaller med begreppet naturklassad i denna 


översiktsplan. 


2. Huvudsakligen miljövårdsaspekter: Områden som är ekologiskt instabila, och måste skyddas mot 


miljöpåverkan för att inte kollapsa som ekologiska system. Dessa delas i sin tur in i två typer beroende av 


orsak till instabiliteten: 


Försurningskänslighet 


Dessa är naturligt känsliga områden, som på grund av sin bergart har en dålig motståndskraft mot 


försurning. Nästan alla områden i Hagfors kommun som består av moränmark (ligger över högsta 


kustlinjen) hör hit (se höjdkarta kap 9, Naturresurser). 


Områden belastade av föroreningar  


Hit hör pågående och nedlagda industriområden och deponier. En genomgång av dessa görs i kap 12, 


Miljöskydd. 


Naturklassade områden Miljöbalken 3 kap 6 § 


Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas natur- och 


kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 


skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av friluftsområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.  


Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas mot 


åtgärder som avses i första stycket. 


Kommentar: Klarälvdalen, Sunnemodalen, Fräkensjöområdet, Råda Stormosse är av riksintresse. Se 


mer i detta kap, riksintresseområden. 


Klarälven skyddad mot ytterligare vattenkraftsexploatering  


Miljöbalken 4 kap 6 § 


Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i Klarälven – 


älvsträckan mellan Höljes och Edebäck. 


Kommentar: I översiktsplanen står detta nämnt och förklarat i kap 7, Teknisk försörjning, energi, kap 10, 


Naturvård, riksintressen samt vid kap 10, Naturvård: Vatten, vattenreglering.  


Naturreservat, Miljöbalken 7 kap 4-5 §§. 


Ett mark eller vattenområde får av länsstyrelse eller kommun avsättas som naturreservat i syfte att 


bevara biologisk mångfald etc. 


Kommentar: I vår kommun finns naturreservatet Brattforsheden och Ginbergsängar. Miljöbalken ger 


kommunen lika rätt som länsstyrelsen att inrätta naturreservat. Det är nytt. 
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Biotopskydd, Miljöbalken 7 kap 11 § 


Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter eller som 


annars är särskilt skyddsvärda ska omfattas av biotopskydd. Olika myndigheter hanterar olika 


biotoper, och fastställandet av dem kan ske på två olika sätt: 


Förordningen om områdesskydd, 5 § 


Hit hör små nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet – det är markägarens skyldighet att 


bevara och vårda dessa.  


Kommentar: Om dessa står i kap 10, Naturvård under Odlingslandskapet 


Förordningen om områdesskydd, 6 § 


Hit hör nyckelbiotoper i skogsmark. Det är skogsvårdsstyrelsen som avgränsar och beslutar, 


ansvarar sedan för skydd och vård av biotoperna. Markägaren kompenseras. 


Kommentar: Om dessa står i kap 10, Naturvård under Skogen 


Förordningen om områdesskydd, 7 § 


Paragrafen omfattar större nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet, Länsstyrelsen avgränsar 


och beslutar, ansvarar sedan för skydd och vård av biotoperna. Markägaren kompenseras. 


Kommentar: Om dessa står i kap 10, Naturvård under Odlingslandskapet 


Djur- och växtskyddsområde Miljöbalken 12 § 


Om det behövs ett särskilt skydd för djur eller växtart får länsstyrelsen eller kommunen meddela 


föreskrifter för att arten ska skyddas. 


Kommentar: Finns inte ännu i Hagfors kommun, kan bli aktuellt för att skydda t.ex. en öringstam 


i en bäck. 


Strandskyddsområden Miljöbalken 13-18 §§. 


Se kap 9, Naturresurser, strandskydd. 


Samrådsförfarande Miljöbalken 12 kap 6 § 


Om man befarar att en verksamhet kommer att medföra ”en väsentlig ändring av naturmiljön” 


ska man samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen/skogsvårdsstyrelsen kan föreskriva att 


sådant samråd ska ske för vissa verksamheter, eller inom vissa områden.  


Kommentar: Anmälan om avverkning, uttag av biobränsle och underrättande att jordbruksmark 


tas ur produktion motsvarar detta samråd. Skoterleder är samrådspliktiga. Länsstyrelsen har 


ännu ej utpekat verksamheter där samråd alltid krävs. 


Markavvattning Miljöbalken 11 kap 11 § 


Markavvattning är tillståndspliktigt enl.  MB 11 kap 11§. 


Kommentar: Markavvattning är förbjudet i Syd- och Mellansverige. Förbudet sträcker sig upp till 


Karlstad och Kristinehamns kommuner (14 §). Förbudet har tillkommit för att skydda våtmarker 


mot utdikning. Förbudet gäller inte skyddsdikning vid skogsföretag. Under de senaste åren har 


inget markavvattningsföretag sökt tillstånd i Hagfors kommun. Se kap 10, Våtmarker 
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Inlandsisen


Issjö vid Deglunden


Ullen är 


en issjö,


och har 


sitt avlopp 


söderut!


Sunnemofjärden


 - förbindelse med havet
Munkforssundet
 - förbindelse med havet


Rådahöjden


Aurenaberg


Hagfors kommun 7400 f Kr


10.3 Hur landskapet formats 
(Bilder i detta avsnitt är gjorda av Anna Sjörs genom digital kartteknik med förlaga från geolog Richard 
Heikensköld) 


Hagfors kommun ligger inom den del av Värmland som brukar betecknas som 
norrlandsterräng. Jordbruksbyarna i dalgångarna vid Klarälven och kring de stora sjöarna 
ligger på nivån drygt 100 möh till ca 150 
möh. De omgivande skogsklädda 
moränplatåerna varierar mellan 200 och 
400 möh med enstaka toppar på 500 
möh och högre. Högst når Ö Tvärberget 
i kommunens östligaste del med en 
höjd av ca 535 m.ö.h.  


Berggrunden består till största delen av 
granit och (i väster) röd gnejs. I nord-
sydlig riktning går genom kommunen en 
sprickzon där bergarterna omvandlats. 
Här har före den senaste istiden en 
bred flod runnit fram och eroderat ner 
sprickzonen till en djup dalgång. Runt 
Lakenesjön finns några hyperitberg, 
som ger terrängen ett annorlunda 
utseende med vackra rasbranter.  


Under den senaste istiden, för 20 000 
år sedan, täcktes kommunen av ett 
flera kilometer mäktigt islager. Havsytan 
låg då ungefär 100 meter under den 
nuvarande. Nybildningen av is i centrum 
gjorde att isen långsamt strömmade ut 
mot kanterna. Följden av detta blev att 
isen sakta hyvlade terrängen då isen 
växte i mäktighet. Infrusna stenar, block 
och sand ristade i berghällarna och 
slipade dem släta. Dessa isräfflor vittnar 
om isens rörelseriktning som i Hagfors kommun var från norr till söder. 


För 15 000 år sedan började isen smälta. Samtidigt steg havsytan in över de lägre delarna av 
de nedisade områdena. 7 800 år f Kr stod iskanten vid Karlstadstrakten, som då låg djupt 
under havsytan. Detta var en effekt av att isens mäktighet hade tryckt ner jordskorpan något 
hundratal meter. Isen tunnades ut, och någon sommar för ca 8 500 år sedan stack för första 
gången Hagfors högsta bergstoppar upp ur isen – de kallas nunatakker. Milberget, 
Skallberget, Aurenaberget, Digerberget och många fler kan ha varit de första livsrummen för 
arktiska fåglar och växter efter den långa istiden i vår kommun.  


Hagfors kommun år 7 400 f. Kr.  


Något hundra år senare blev de södra delarna av Hagfors kommun isfira. Havet stod då i 
kontakt med isen endast i de djupare dalarna, som Sunnemodalen, Örtenviken (Gräsmangen 
och Skärgen) och Skymnäsdalen. Skogsmarken på höjderna låg ovanför havsytan. I 
Klarälvdalen och längs med Uvåns dalgång rann två mäktiga isälvar som förde med sig 
mängder av slam söderut. Havsytan steg som en följd av issmältningen, och vid denna tid 
hade havsnivån nått sin högsta nivå – c:a 180 meter över dagens havsyta i södra delen av 
kommunen. Landhöjningen som det lättande istrycket gav upphov till medför att alltsedan dess 
har havsytan sjunkit. 


Isen kunde ge upphov till stora issjöar om den dämde upp smältvatten mellan iskanten och 
intilliggande sluttningar. Dessa issjöar var mäktiga och ses idag i terrängen genom avlagringar 
av finare sediment – ett bra exempel är den smala issjö som låg i trakten av Gumhöjden. Även 
Stora Ullen har sin födelse i en issjö – isen dämde upp sjön mot norr. Vid denna tid hade Ullen 
sitt utlopp söderut mot Busken. 
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Inlandsisen


Sunnemoviken
Munkforssundet


Rådafjärden


Hagfors kommun 7300 f Kr


Uvån


Götån


Värmullsviken


Östanbergsfjorden (=Klarälvdalen)


Västanbergsviken


Hagfors kommun år 7 300 f.Kr. 


På några hundra år förändras Hagfors kommun 
dramatiskt – isen har nästan smält bort från 
kommunen, och landet reser sig befriat från isens 
tyngd. Nu går flera djupa havsvikar genom 
kommunen, och kobbar och skär börjar sticka upp 
ur vattnet. Ullen, Acksjön, Gröcken, Stor-En, Knon 
och Jangen är sjöar som aldrig haft 
havsförbindelse. De var vid den här tiden kalla 
glaciärsjöar. Från Rådafjärden sträckte sig flera 
vikar långt in i landskapet. Ända upp till Gustavfors 
gick havet i en smal fjord, vi kan kalla den 
Uvåfjorden. Västanbergsvikens norra strand låg 
vid Solberg och Grängen var hav. Hela Lakene 
och Skogabygden låg under havsytan. 
Rådahöjden stack upp som ryggen på en val. 
Öster om Ekesberget började en smal havsfjord – 
Östanbergsviken är ett bra namn - i vars norra 
ände en istunga länge ligger kvar.  


Sunnemoviken mister sin kontakt med havet 
genom att den mäktiga Brattforsheden dämmer 
upp sundet, och vattenströmmen blir som i dag - 
norrut. Genom sundet vid Munkfors stod 
Rådafjärden i förbindelse med Vistenfjärden och 
Atlanten i söder.  


Där isälvarna avsatte sand och annat material i 
plana delta-bildningar – israndsdeltan -  kunde 
köldöknar uppstå innan vegetationen hunnit binda 
sanden. Från iskanten i norr kom fallvindar med 
stormstyrka, som under månader i sträck blåste i samma riktning – från norr mot söder. 
Vindarna virvlade upp sanden och det bildas sandryggar tvärs mot vindens riktning. Exempel 
på flygsanddyner finns på många ställen: vid Halgådeltat, Byn, Öjenäs och Tutemo för att 
nämna de största. 


Hagfors kommun år 6 900 f. Kr.  


Under isens avsmältning fylldes havsvikarna av havs- och fjordsediment från isälvarna.  Från 
Vänerviken sträckte sig en smal havsfjord genom hela övre Klarälvdalen upp till Vingängsjön. I 
fjorden avsatte smältvattnet väldiga mängder slam som fyllde den djupa sprickan. Fjorden 
grundades upp och kring år  7 000 f. Kr. låg fjordens botten så högt som upp till Hökborgen 
och skolan i Ekshärad. Då landet höjde sig kom Klarälven att erodera sig ner genom sin forna 
botten. Norr om Edebäck kantas Klarälvdalen långa sträckor av terrasser. De plana ytorna på 
de högsta terrasserna utgör rester av den forna fjordbotten. Dessa syns på många ställen, 
kanske tydligast utbildade strax söder om Kyrkheden. 


Nu bildades Stor-Vänern genom att Vänerns utlopp hamnade över havsytan genom 
landhöjningen. Stor-Vänern är en sötvattensjö - precis som idag - och havsvattnet i vår 
kommun späddes snabbt ut till sötvatten. Troligen låg Stor-Vänerns norra strandkant ungefär 
vid Råda.  


I fjordens norra del löper idag Klarälvens serpentinformade lopp. Vid Edebäck viker älven av åt 
väster, och längre söderut i den gamla sprickdalen finns Råda-, Lid- och Grässjöarna. Längst i 
söder dämmer Brattforshedens mäktiga randdelta så att Svartån och sjöarna avvattnas norrut. 
Sedan Klarälven lämnat den ursprungliga sprickdalen fortsätter den söderut mot Vänern i en 
bredare dalgång. Dess lugna lopp norr om Edebäck och Skymnäs byts i fall- och forssträckor 
vid de ställen där älven har eroderat ner till fast berg. Forssträckor uppstod vid Skoga, 
Krakerud, Forshult och Skymnäs. Av dessa är Skymnäsforsen yngst och började bildas drygt 6 
000 f. Kr.  


Det var vid denna tid som de allra första människorna kom vandrande – eller kanske kom de 
med kanot? Vi vet att de slog sig ner vid Lidsbron – ett varmt och soligt ställe intill en sjö full av 
lax och en bäck full av öring. Ända tillbaka till denna tid går troligen vår historia!  


Vi vet även att de hade en boplast vid Skymnäsforsen, där Lovisebergsälven mynnar i 
Klarälven. Då var här säkert ett laxparadis, och en av de äldsta bosättningarna i Värmland 
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250 möh kraftigare linje 


HK vid 190 möh,


höjdjkurvor 300m, 400m 


och 500m utritadet


Bilden visar högsta 


kustlinjen (HK)


under 200 år 


från norr till söder


vittnar om att folket fann det gott att leva här. Läs mer i  kap 8, Hagfors kommun äldsta 
historia. 


Hagfors kommuns geologiska historia förklarar för oss varför jordarterna är så olika inom 
kommunen och ger oss en bra möjlighet att läsa i terrängen om orsaken till landskapets 
former.  


 Fjorden och senare älven har gett 
Klarälvens dalgång en lättodlad 
sandjord. Terrasserna visar oss var 
fjordens forna botten gick – den 
fyllde hela dalen ända upp till 
Hökborgen på Kyrkheden. 


 Havet är orsaken till den varviga 
lätta leran i Västanbergsbygden och 
bygden runt Lakenesjön och Skoga. 
Leran blir varvig om den avsättes 
under tiden isen smälter – tjockare 
lager på sommaren än på vintern! 
Där Klarälven under olika skeden av 
landhöjningen har mynnat i 
havsviken skapas deltaland – då blir 
marken plan som runt Rådahöjden 
och vid tallhedarna kring Myra.  


 Där isälvar har avsatt material 
ovanför havsytan har vi 
lättillgängliga rullstensåsar och 
åslandskap som längs med Uvåns 
dalgång och vid Musån. Där 
isälvarna har stött på istungan som 
länge låg kvar i Klarälvdalen skapas 
fina israndsdeltan – Halgån, 
Örberget (Götån) och det lilla men 
tydliga Harkbergsdeltat. 


 Vid Halgådeltat, Svartådalen, vid Byn, Öjenäs och Vågbacken finns sandåsar vars 
ursprung är den kalla vinden som blåste under köldöknens dagar. 


 I skogsterrängen har vi moränmark, med bergknallar slipade av isen och jätteflyttblock. En 
riktigt storblockig morän finns nordväst om Gustava, full av sandsten och andra bergarter 
från Dalarna. 







KAPITEL 10 NATURVÅRD- SID 13/77 


 


___________________________________________________________________________ 
Antagandehandling Hagfors kommun Överskiktsplan 2000,  


Ansvarig författare  Anna Sjörs  


Klimat 


Sedan 1917 har SMHI mätt temperatur och nederbörd vid en station vid Gustavsfors. Hagfors 
kommun har under 1900-talet haft ett typiskt inlandsklimat med förhållandevis kalla vintrar med 
ganska liten nederbörd. Under sommarhalvåret faller mesta nederbörden. Den normala 
årsnederbörden har under 1900-talet legat på 600 mm. Nederbörden är högre i högre terräng - 


ända upp till 100-200 mm mer än i kommunens lägre delar. 


Den varmaste sommarmånaden är juli, med en medeltemperatur på omkring 15 grader. Den 
kallaste månaden har varit januari med medeltemperatur på –8 grader.  


 


Under det sista decenniet har vädret inte varit vad vi är vana vid, men än är det för tidigt att 
kunna se några trender vid Gustavsfors väderstation. 


Medelnederbörd, månadsvis 1961-1990
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Medeltemperatur, månadsvis 1961-1990
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NRik6  Brattforsheden
inom Hagfors


NRik9  Stormossen
 O Gräsmangen


NRik5 
Råda Stormosse


NRik7  Malmbackarna


NRik4  Fräkensjömyrarna


NRik1  Klarälvdalen


NRik3  Skymnäs


NRik8  Brunnberg


NRik2  Sunnemodalen


10.4  Riksintresseområden 
Inom kommunen finns nio utpekade områden riksintressanta för naturvården.  


Kommunens  


Id 


Nationellt  


Id 


Namn Värden av riksintressen 


NRik01 NRO17008 Klarälvdalen, del i 
Hagfors kommun 


Klarälvens meandring samt när- 
områdets geologi, naturvård och 
friluftsliv 


NRik02 NRO17008 Sunnemodalen Stora djupa sjöar.  


NRik03 NRO17023 Skymnäs,. Klarälvdalen Klarälvens meandring. raviner 


NRik04 NRO17018 Fräkensjömyrarna Myrkomplex , naturreservat bildat 2001 


NRik05 NRO17022 Råda Stormosse Gölrik högmosse, även Natura 2000 


NRik06 NRO17028 Brattforsheden Israndsdelta 


NRik07 NRO Malmbackarna Gammal odlingsmark, sekelskiftsgård i 
skogsmark, natur och kulturvård 


NRik08 NRO Brunnberg Gammal odlingsmark, skogsarbetarby, 
natur och kulturvård går hand i hand. 


NRik09 NRO Stormossen Ost 
Gräsmangen 


Hydrologiskt intressant mosse, 
Naturvård 


 


En översyn av områden av 
riksintresse för naturvård (3 kap 
6§, andra stycket, miljöbalken) 
gjordes 1999. Efter översynen är 
nu 1 999 områden med en total 
yta av 10,4 miljoner ha utpekade 
vara av riksintresse för 
naturvården. Det är 20 % av 
Sveriges yta. I vår kommun är 
motsvarande andel 8 %.  


Karta visar områden av 
riksintresse naturvård. 


Natura 2000 


Det europeiska arbetet med att 
skydda värdefulla biotoper för 
framtiden är inne i sin slutfas. 
Natura 2000 är ett nätverk av 
skyddsvärde områden i Europa.  
Länsstyrelsen har föreslagit 12 
områden i Hagfors kommun att 
få det speciella skydd som EU:s 
habitat (SCI-områden) direktiv 
innebär. Av de föreslagna 
områderna är nu 2 st godkända 
av miljödepartementet nämligen 
Gingergsängen och 
Brattforsheden. Hagfors 
kommun har i sitt remissvar till 
länsstyrelsen föreslagit att de 
geologiskt mest utmärkande 
områden i Klarälven ska ingå i 
Natura 2000, men då denna typ 


av område inte ingår i habitatlistan finns de inte med som föreslagna Natura 2000- områden. I 
början av 2002 akall en utvärdering av föreslagna områden göras med avseende på habitat, 
arter, mossor etc. 
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Natura 2000- områden i Hagfors kommun: 


Kommunens  


Id (Rik=riksobj, 


G= Geologi, Sj= Sjö, 


M= Våtmark, Vd= 


Vattendrag, S=Skog 


NR= 


Nationellt Id 


SE= Natura 


2000-id 


Namn Naturtyp och juridisk status. 


NRik01_18 NG18 NRO17008 


SE 061 0142 


Ginbergsängen Klarälvens meandring samt när- områdets 


geologi, naturvård och friluftsliv. Naturreservat. 


NRik04 NM01 NRO17018 


SE 061 0171 


Fräkensjömyrarna Myrkomplex med vildmarkskaraktär , 


naturreservat bildat 2001. Västlig taiga, öppna 


svagt välvda mossar och småvatten. 


Även föreslaget som ett SPA område. 


NRik05 NM03 NRO17022 


SE061 0182 


Råda Stormosse Gölrik högmosse, med humusfärgade 


småvatten dör smålom häckar 


Även föreslaget som ett SPA område 


NRik10 NS01 SE061 0170 Nordsjöskogen Västlig taiga, gransumpskog med 


naturskogskaraktär. Naturreservat 2001. 


NSj50 SE0610197 Tippatjärnarna Brunfärgade småvatten med vattensalamander 


NSj51 SE0610198 Råbergstjärnarna Brunfärgade småvatten med vattensalamander 


NSj52 SE0610199 Dusten Brunfärgade småvatten med vattensalamander 


NSj53 SE0610205 Jordbacktjärnarna Brunfärgade småvatten med vattensalamander 


NVd45 SE0610221 Noret Naturligt vattendrag utan reglering 


NVd06 SE0610230 Grundan Naturligt vattendrag utan reglering 


NrRik01 SE0610169 Klarälven övre delen 


Edebäck till Åstrand 


Naturliga större vattendrag av fennoscandisk 


typ 


Nrik06 SE0610178 Del av Brattforsheden Isälvsdelta med 6 olika naturtyper enligt 


habitatdirektivet 


 


 


 


Områden med höga natur- eller kulturmiljövärden: Miljöbalken 3 kap 6 § 


Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas 


natur- och kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 


åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av friluftsområden i närheten 


av tätorter skall särskilt beaktas.  


Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall 


skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 


Natura 2000 – områden omfattas av EU:s habitatskydd vilket innebär att områden ska skötas 


så att en gynnsam bevarandestatus upprättshålls för att de utpekade värden som området 


uppvisar skall bevaras. En särkiltts lagstiftning för Natura 2000-områden är införd i MB 7 kap 


28-29 §§ samt Förordnande om områdesskydd 16-20 §§ 


2001-07-01 blev alla områden  som  som godkännts av miljödepartementet som Natura 2000 


områden även riksintresseområden ur naturvård. ( Miljöbalken 4 kap 1,8 § ). 


Naurreservat är områden som genom reservatföreskrifter har ett alldeles speciellt skydd. För 


varje reservat finns upprättat skötselregler och regler för hur marken får användas.  
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Kommunens planer för våra riksintresseområden  


Klarälvdalens unika geologi, Sunnemodalens skönhet, Brunnbergs vackra ängar, 
Fräkensjömyrarna vildmark och Råda Stormossens smålomgölar är unika, värdefulla och en 
viktig resurs för vår kommun.  


Hagfors kommun måste arbeta för att ta tillvara de värden som våra riksintresseområden 
utgör. Vi måste lära oss dra nytta av våra riksintressens värde, utveckla dem och skydda dem. 
En kommande naturvårdsplan bör utreda detta, men redan nu har Hagfors kommun 
tillsammans med Forshaga, Munkfors och Torsby kommuner tagit initiativ för ett gemensamt 
arbete med utveckling av fisket och skydd av de geologiskt mest värdefulla partierna samt 
marknadsförning av Klarälvdalen. För projektet söks LIP-medel 2002-2004. Projektet måste 
drivas i regional samverkan, med Klarälvskommuner och länsstyrelse och gärna universitetet i 
Karlstad. 


Åtgärder kring Klarälven som riksintresse 


Klarälvens värde som riksintresse naturvård ska stärkas genom riktade insatser för 
biotopvårdsåtgärder i övre Klarälvdalen, genom biotopvårdande insatser i biflöden och genom 
anläggningar som syftar till att styra turistströmmar från älvnäsens mest känsliga ställena. 
Genom informationssatsning på älven som biotop ska Klarälvens unika värden bli kända. 
Informationssatsningarna är tänkta att ske som proffsigt utformade ”älvrum” i Forshaga och 
Torsby, vandringsleder vid Halgådeltat, vid Ginbergsängen och vid utpekade värdekärnor 
längs med älven.  


Vår strategi är att utveckla och ta tillvara älvens unika värden genom omfattande 


biotopförbättrande åtgärder för klarälvslaxen och öringen, genom anläggningar i syfte att 


minska turisters slitage och annan påverkan på unika miljöer samt genom kunskap om 


älvens känsliga geologi och på så sätt ge skydd mot exploatering. Genom programmet vill vi 
göra Klarälvens värden kända för ortsbefolkning och besökande. 


Åtgärderna kring riksintresse Klarälven lägger grunden även för vår regionala målsättning att 
Värmland ska arbeta för framväxandet av en upplevelse- och ekoturism. Biologisk-
mångfaldprojekten ingår i ett större sammanhang helt i linje med tillväxtavtalet för Värmland. 
Tillsammans med andra aktörer skapas EU-projekt som utvecklar besöksnäringen i länet. 
Fiskeriverket och länsstyrelsens fiskeenhet är medaktör i de projekt som rör återställning av 
vattendrag. 


I den tidigare översiktsplanen har bevaranderekommendationer för riksintresseområden getts. 
Det skydd som riksintresseområden har i miljöbalken gör att bevaranderekommendationer 
känns onödiga. Ett riksintresse är mycket starkt och ingen verksamhet för bedrivas där som 
kan skada riksintresset. Det är därför viktigare att vi ger rekommendationer som visar att 
kommunen ser riksintresseområdena som områden som innehåller en potential till utveckling!  


Rekommendation: 


Hagfors kommun ska verka för att utveckla vårt arbete kring 
riksintresseområdena på så sätt att deras värde blir bevarade, välkända och 
kan marknadsföras. Detta bör ske i regional samverkan på det sätt som 
planeras i projektet LIP-Klarälven.  
Hagfors kommun ska verka för att samrådsförfarandet inom 
riksintresseområden utvecklas så att kulturlämningar och värdekärnor för 
naturvården blir kända och på så sätt får en högre grad av verkligt skydd. 
Följande restriktioner bör gälla för verksamhetsutövning inom 
riksintresseområden: 
Kommunen ska verka för att då väg, byggnad eller annan anläggning utformas, 
ska dess placering eller utformning inte påverka områdets värden på ett 
negativt sätt.  
Kommunen ska verka för att skogsbruksåtgärder undviks i meandernäsens 
äldre gråalskogar samt i kanjoner och i fuktiga raviner, om dessa är 
nyckelbiotoper, eller på väg att bli. Skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till 
riksintresseområdet Klarälvdalen-Sunnemodalen - Svartådalen ska ske med 
extra stor försiktighet, särskilt med tanke på den lätteroderade jordarten. 
Kommunen ska verka för att stora ansträngningar görs för att kulturlandskapet 
i riksintresseområden hålls öppet genom fortsatt jordbruk. 
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Klarälvdalen-Sunnemodalen 


Området omfattas av skydd enligt 3 kap 6 § MB för naturvård och Klarälvdalen även för 
friluftsliv.  


Klarälvdalen-Sunnemodalen är en lång sprickdal i nordsydlig sträckning. Under istiden rann 
här en mäktig isälv, och under den period då isen smälte fanns här en havsvik, som smalnade 
av norr om Edebäck till en flera mil lång fjord, med allt brantare stränder mot norr. Den forntida 
Klarälvsfjorden gick strax efter istiden ända upp till Vingängsjön, och söder härom rinner 
Klarälven i en meandrande flodfåra bunden av sprickdalens bergväggar. I söder finns 
Sunnemodalen med Rådasjön, Lidsjön och Grässjön. Mot Vänern, i Karlstads kommun, har 
sprickdalen fyllts av deltaavlagringar som avsatts under sen istid.  


Riksintresset betingas av de geovetenskapliga värdena, men dalen rymmer även många 
biologiska kvaliteter med endemiska arter som Klarälvslaxen, -öringen och     -harren, 
Klarälvsvete och Klarälvsvide – daggpilen. Även endemiska skalbaggar finns i den rörliga 
sanden som avlagras på älvnäsens nerströmssidor.  


Riksintresseområdet har avgränsats efter sprickdalens krön, men det största 
naturvårdsintresset är koncentrerat till dalbottnen. För att belysa dalgångens utveckling och 
naturvärden har ett antal särskilt intressanta delområden valts ut.  


NRik1 Klarälvdalen Norr om Edebäck 


Klarälven skyddad mot ytterligare vattenkraftsexploatering  


Miljöbalken 4 kap 6 § 


Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i 


Klarälven – älvsträckan mellan Höljes och Edebäck.  


Kommentar: I översiktsplanen står detta nämnt och förklarat i kap 7, Teknisk försörjning, energi, 


kap 10, Naturvård, riksintressen samt vid kap 10, Naturvård: Vatten, vattenreglering. 


Areal, ha: 6455  Delområde 6 Norra Ekshäradsbygden 


Klarälven har ett bundet meanderlopp i sprickdalen från Vingängssjön i norr till Edebäck i 
söder. Klarälvdalen är av riksintresse för sin unika geologi. Klarälven är en mycket aktiv 
geologisk älv, och dess verkningar är både dramatiska och illustrativa för hur landskapet 
bildats. Det är därför viktigt att marknadsföra Klarälven även ur geologisk synvinkel. Hagfors 
kommun har nyligen tillsammans med Universitetet i Karlstad diskuterat ett projekt för att 
illustrera och åskådliggöra älvens geologiska kvaliteter.  


Korvsjöar i olika stadier: Det finns flera mycket vackra exempel på korvsjöar i olika 


igenväxningsstadier. Lillälven är en nyligen avsnörd älvfåra, Västra Tönnettjärn har öppna 


vattenytor, (foto) Östra Tönnettjärn är nästan igenväxt med starrväxter på gungfly, 


Bergsängstjärn är delvis uppodlad och vid den äldsta, Kropphea, finns en beskogad gammal 
korvsjö lätt igenkännlig i strukturen. Detta material måste vara näst intill unikt i Sverige och 
borde kunna skyddas och marknadsföras i ett Klarälvens geologiprojekt. Fakta: Se mer om 
Klarälven i länsstyrelsens rapport 1988:11(2) 


Projekt Klarälvens Geologi är i sin linda, men det finns fler projekt kring Klarälven.  


Torsby och Hagfors kommuner arbetar numera samman för att förhindra älvens negativa 
verkningar – riksområde Klarälvdalen. Läs mer om det i kap 12, Miljö, hälsa och säkerhet. 


Klarälven 2000 är ett projekt för att rädda Klarälvslaxen, öringen och harren. Vi vill skapa 
lekplatser främst i norra Klarälven, Torsby kommun, men även i biflöden till Klarälven 
uppströms Edebäck som Götån och kanske i Halgån med Utterbäcken. 


Kartan visar delområden som närmare beskrivs i tabellen på kommande sidor. 


Rekommendation: 


Kommunen ska verka för att ett regionalt Klarälvsprojekt initieras med följande 
områden som geologiska värdekärnor inom vår kommun: Halgådeltat, 
Bergsängstjärn med omnejd, Lillälven, Västra Tönnettjärn, Östra Tönnettjärn 
och Kroppmossen Ett varaktigt skydd för dessa tillskapas. 
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EKSHÄRAD


NRik1_10 
Götåns mynning
Biflöde delta
och näsbildning


NRik1_11 Näs 
Uppodlat näs med älvvallar


NRik1_08 
Ängen vid Linna 
Deposition-
våtmark


NRik1_06 
Östra Tönnettjärn
Helt igenväxt korvsjö


NRik1_09 Hara 
Nybildning av älvnäs


NRik1_13 
Bynäset 
Översvämmningsnäs


NRik1_07 Östra Tönnet 
Erosionsbrant 
Ytterkurva med erosion


NRik1_05 Västra Tönnettjärn 
Delvis igenväxt krovsjö


NRik1_03 Storsand 
Sandstranden på näs


NRik1_04 Stensnäs
Typiskt näs med mkt löv


NRik1_01 Halgån
 Israndsdelta


NRik1_02 Loken 
Korvsjö


NRik1_12 
Simansbäcken
till Ynäs 
Flygsandyner


NRik1_14 Otterhea 
Älvvallsjö med gammal lövskog


Delobjekt inom
riksobjekt Klarälven
norra delen 
Hagfors kommun
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Delområden Klarälvdalen 


Halgådeltat med Vångan (NRik1_1, även NG01) 


Halgådeltat med Vångan är ett illustrativt exempel på kvartärgeologiska skeenden (efter 
istiden). En geologisk beskrivning finns av geolog R. Heikensköld, både på svenska, tyska och 
engelska. En pedagogisk vandringsslinga på 7 km finns, med början vid det vackra Brattfallet. 
Slingan besöks frekvent av skolelever från Ekshärad, Hagfors, Munkfors och Torsby, samt av 
utländska turister och andra geologiintresserade. De möjligheter Halgådeltat erbjuder borde 
kunna vidareutvecklas, genom ordnade vandringar och övernattningar för främst  
geologistuderande från högskolor och universitet. Detta bör ingå i satsningen på Klarälvens 
geologi. 


Kartan visar slingan Brattfallet – Klarälven - Vångan 
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Ginbergsängen  (NRik1_18, även NG18) 


Ginbergsängen omfattas av naturreservatsföreskrifter. Syftet med naturreservatet är att spara 
ett av de mest typiska Klarälvsnäsen och låta det utvecklas helt fritt utan mänsklig påverkan. 
Ginbergsängen hyser flera endemiska arter som bara finns vid Klarälven. 


 


Naturreservat, Miljöbalken 7 kap 4-5 §§. 


Ett mark eller- vattenområde får av länsstyrelse eller kommun avsättas som naturreservat i 


syfte att bevara biologisk mångfald etc. 


Ginbergsängen är ett mycket lågt liggande näs 
med stora arealer bakvatten. Här finns hotade 
skalbaggar i sandstränderna och här finns 
Klarälvsvete och Klarälvspilen vid södra sidan av 
älvnäset. Skogen här är naturskogsartad. 
Mängden fallna träd och död ved är stor. Näsets 
nordöstra del har friskare marker med gråalskog. 
Skogsskiftena på näsets nordvästra del 
lämnades till igenväxning under 60-talet och där 
finns idag ung lövskog av björk och gråal. Några 
få äldre häggar finns också. Naturvärdena på 


Ginbergsängen är mycket höga.  Fotot visar 


daggpil. ( L. Carlbrink) 
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Tabell 1. Naturvårdsobjekt i Klarälvdalen. 


Riksobjekt-Id Annat Id Namn Kort beskrivning Skydd Areal, 
ha 


NRik1_01 NG01 Halgån Israndsdelta Ja, geo 980 


NRik1_02 NG02 Loken Korvsjö på gränsen mellan Torsby och Hagfors 
kommun


Ja, geo 40 


NRik1_03 NG03 Storsand Vacker sandstrand i innerkurva av meanderbågen Ja, geo 20 


NRik1_04 NG04 Ringfors Typiskt älvnäs med mycket löv, al och hägg Ja, geo 60 


NRik1_05 NG05 Västra Tönnettjärn Delvis igenväxt korvsjö Ja, geo 30 


NRik1_06 NG06 Östra Tönnettjärn Helt igenväxt korvsjö Ja, geo 40 


NRik1_07 NG07 Östra Tönnet 
Erosionsbrant


Ytterkurva av meanderbåge med erosion Ja, geo 5 


NRik1_08 NG08 Ängen vid Linna Depositionssida, våtmark tydliga älvvallar Ja, geo 9 


NRik1_09 NG09 Hara Nybildning av älvnäs, älvvallar och bakvatten Ja, geo 20 


NRik1_10 NG10 Götåns mynning Biflöde,  delta och näsbildning Ja, geo 25 


NRik1_11 NG11 Näs Helt uppodlat näs med vackra älvvallar, strandbård av 
hägg


Behövs ej 75 


NRik1_12 NG12 Sandåsar 
Simansbäcken till 
Ynäs


Flygsanddyner, träningsbanor Ja, geo 55 


NRik1_13 NS13 Bynäset Fint nybildningsnäs på depositionssidan kraftigt 
bakvatten.


Ja, geo 11 


NRik1_14 NS14 Otterhea Älvvallsjö med gammal lövskog. Klarvatten och 
gungfly


Ja, SVS 7 


NRik1_15 NG15 Lillälven Nyligen avsnörd meanderbåge, klarvattenytor samt 
igenväxning påbörjad. Förbindelse med huvudfåran.


Ja, geo 120 


NRik1_16 NS16 Säljberget Västbrant ner mot sprickdalen Ja, SVS 115 


NRik1_17 NG17 Långmon Stort område med flygsanddyner Ja, geo 74 


NRik1_18 NG18 Ginbergsängen Ett typiskt älvnäs med mycket löv, ska sköta sig självt 
och vara en representant för ett orört älvnäs


Natur-
reservat 


83 


NRik1_19 NVd09 Acksjöälvens nedre 
lopp


Biflöde med vattenfall ner för sprickdalskanten Ja, SVS 40 


NRik1_20 NG20 Bergsängstjärn Korvsjö delvis igenväxt, delvis myr. Har varit 
slåttermyr.


Ja, geo-
skydd 


62 


NRik1_21 NM26 Kropphea och 
Kroppmossen


Mosse på deltabildning med historiska värden, 
avrättningsplats.


Behövs ej? 70 


NRik1_22 NS22 Lemundtjärnarna Sjöar med bäckraviner i gamla Klarälvens fåra. Behövs ej 51 


Kommentar: Ja, SVS betyder att biotopskyddsområde är ett lämpligt skydd för mindre delar av området 
 Ja-geo betyder att lämpligt skydd för geologin kan skapas i ett Klarälvsprojekt 
 Ja-Lst betyder att skydd mot husbehovstäkt behövs 
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EKSHÄRAD


NRik1_12 
Simansbäcken
till Ynäs 
Flygsandyner


NRik1_13 
Bynäset 
Översvämmningsnäs


NRik1_14 
Otterhea 
Älvvallsjö
med gammal lövskog


NRik1_16 
Säljberget 
Västbrant


NRik1_21 
Kropphea och Kroppmossen 
Mosse på deltabildning


NRik1_22 
Lemundtjärnarna 
Sjöar med bäckraviner


NRik1_18 
Ginbergsängen
Naturreservat: 
Typiskt näs


NRik1_17
Långmon
Flygsanddyner


NRik1_19 
Acksjöälvens nedre lopp 
Biflöde med vattenfall i ravin


NRik1_20 
Bergsängstjärn
 Korvsjö delvis igenväxt


NRik1_10 
Götåns mynning
Biflöde delta
och näsbildning


NRik1_11 Näs 
Uppodlat näs med älvvallar


BERGSÄNG


EDEBÄCK


Delobjekt inom
riksobjekt Klarälven
mellersta delen 
Hagfors kommun
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NRik2 Råda - och Sunnemodalen 
Areal, ha 4680 Delområde 2 Sunnemobygden 


Beskrivning Sunnemodalen är av riksintresse för naturvård, med den öppna dalgången, 
dess tre djupa sjöar Råda- Lid- och Grässjön i en djup sprickdal. Sjöarna är stora och djupa 
och ligger under HK. Där vattendragen från bergen runt om grävt ner sig i det lätteroderade 
sedimentet från den tid då vattnet nådde betydligt högre finns värdefulla ravinbildningar. Dalen 
däms upp i söder av israndsdeltat Brattforsheden (NRik6, se nedan), och vattnet avbördas 
norrut genom Åråsälven vid Råda.  


Hyttdalen  Vid Hyttdalen i Sunnemo har ett stort arbete lagts ner av Sunnemo 
Hembygdsförening för att återskapa en ängs- och hagmark såsom det kan ha sett ut under 
början av 1900-talet. Återskapandet är inte på långa vägar klart, men med rätt stöd och 


ihärdigt arbete är man på rätt väg. Hyttdalen omfattas av ett skötselavtal mellan Sunnemo 
Hembygdsförening och markägaren Stora Enso. 


 


Tabell 2. Naturvårdsobjekt i Sunnemodalen 


Riksobjekt-Id Annat  
id 


Namn Kort beskrivning Skydd Areal, 
ha 


NRik1_23 NSj12 Årosälven Förbindelsen mellan Rådasjön och Klarälven, 
bäver och lövskogskanter


Behövs 
ej 


60 


NRik2_24 NS24 Krediten vid 
Risberg


300-årig vacker park-tallskog, delvis avverkad 
på 1990-talet.


Ja, SVS 12 


NRik2_25 NS25 Risäter Ravinbildning ner mot Rådasjöns västra 
strand


Ja, SVS 30 


NRik2_26 NS26 Backa Ravinbildning ner mot Rådasjöns östra strand Ja, SVS 5 


NRik2_27 NS27 Prästbol Ravinbildning ner mot Rådasjöns västra 
strand


Ja, SVS 7 


NRik2_28 NS28 Raviner vid 
Haftersbol


Stora ravinbildningar ner mot Rådasjöns östra 
strand


Ja, SVS 77 


NRik2_29 NSj15 Sund mellan 
Råda- och 
Lidsjön


Öppet sund mellan Rådasjön och Lidsjön Behövs 
ej 


46 


NRik2_30 NS30 Lidsberget Berg med kraftig västsluttning och 
bronsåldershög på toppen.


Ja, SVS 58 


NRik2_31 NS31 Mobäcken Ravinbildning ner mot Lidsjöns västra strand Ja, SVS 34 


NRik2_32 NO55 Storön i 
Lidsjön


Fårbetad ö, med skogsbete Behövs 
ej 


6,68 


NRik2_33 NO61 Hyttälven Hyttälvens nedre dalgång mot Grässjöns 
östra strand, betesmark påbörjad, historiska 
värden med kvarndamm och hyttruin


Finns 
genom 
avtal 


78 


NRik2_34 NS34 Tutemo Flygsanddyner, kuperat vackert delvis öppet 
landskap


Ja, Lst 40 


NRik2_35 NS35 Hål-
Slängbäcken


Ravinbildning ner mot Grässjöns östra strand Ja, SVS 10 


NRik2_36 NS36 Åsen 
Viljamsbol


Ravinbildning ner mot Grässjöns västra 
strand


Ja, SVS 4 
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Bestämmelser för riksobjekt Klarälvdalen-Sunnemodalen: 


Området omfattas av geografiska bestämmelser i Miljöbalken 3 kap 2 §, vilket innebär att 


naturvården är av riksintresse och att ingen verksamhet får drivas som kan motverka detta 


intresse. 


Klarälven norr om Edebäck är skyddad i Miljöbalken 4 kap 6 § som vattendrag där 


vattenkraftproduktion, vattenreglering eller vattenöverledning för kraftproduktion inte får 


förekomma.  


Klarälvens dalgång från kommungränsen i norr till Gunnerud i söder utgör 


riksintresseområde för friluftslivet.  


Skogsbruk, vattenföretag, vägar m.m. är samrådspliktiga företag till skogsvårdsstyrelsen 


eller länsstyrelsen enl. Miljöbalken 12 kap 6 § 


I täktpolicy beslutat av Länsstyrelsen står att ingen ny täktverksamhet inom riksområdet 


skall tillåtas. Markavvattningsföretag bör ske med stor försiktighet.  


Ett skötselavtal finns för Hyttdalen genom Sunnemo Hembygdsförening och Stora Enso AB. 


På grund av översvämningsrisken finns särskilda bestämmelser för bebyggelse, se kap 4 


och kap 12, Miljö, hälsa och säkerhet. 


 (*Rekommendationer:  


Kommunen ska verka för att någon form av varaktigt skydd, t.ex. avtal,  skapas 
för de värdefulla sydvästbranterna Sälgberget och Lidsberget, för resterna av 
den gamla tallskogen vid Krediten, Risberg samt ravinområdena med lövskog: 
Otterheden, Acksjöälvens nedre lopp, Mobäcken, Risäter, Backa, Prästbol, 
Haftersbol, Mobäcken och Hål-Slängbäcken. 
Kommunen ska verka för att ingen husbehovstäktverksamhet bedrivs i 
delområden Sandåsarna-Simansbäcken till Ynäs och Tutemo. Lämplig form är 
genom föreskrifter om samråd om husbehovstäkt. 


NRik3 Klarälvdalen vid Skymnäs 
Areal, ha 1625 Delområde 3 Mjönäsbygden 


Beskrivning Klarälven rinner vid Skymnäs i ett fritt meanderlopp 


Området är ett vackert exempel på Klarälvens fria meanderlopp på en sträcka där Stor-Vänern 
en gång har avsatt en plan botten. Klarälven har successivt skalat av botten, och plana 
terrassidor bildas då älven fått en ny erosionsbas. Dagens erosionsbas är fallen vid 
Munkforsen.  


Klarälvdalen vid Skymnäs avviker från meandersträckorna i norra Klarälvdalen genom att vara 
mer obundet av höga bergssidor. Meanderloppet bildar mycket vida och väl utvecklade bågar. 
Loppets successiva förskjutning illustreras väl av serier av älvvallar. I områdets nordöstra del 
finns korvsjöar, som vittnar om tidigare lägen för älvens lopp på högre nivå än dagens. Ibland 
är de vattenfyllda, ibland har de blivit till myrar. Klarälvens sträckning upptas här som ett av 
arton svenska exempel av internationell betydelse, utvalda av Naturvårdsverket: "River plains 
and deltas of international importance in Sweden"  


Naturvårdsobjekt 


NRik3_37 NS37 Uddheden Ravinsystem med löv och bete Areal, ha:  80 


Lämpligt skydd: Avtal med SVS om biotopskydd. 
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MJÖNÄS


SUNNEMO


NRik2_27 
Prästbol 
Ravin


NRik2_31
 Mobäcken 
Ravinområde


NRik2_30 Lidsberget 
Berg med vacker västsluttning


NRik2_29 
Sund mellan Rådasjön och Lidssjön 


NRik2_28 
Haftersbol Ravin


NRik2_25 
Rissäter 
Ravinbildning


NRik3_37 
Uddheden
Ravin med 
löv och bete


NRik2_26 
Backa Ravinbildning


NRik2_32 Storön
Fårbetad ö


NRik2_34 Tutemo 
Flygsandyner


NRik2_33 Hyttälven 
Ravin med hagmark och kulturminnen


NRik2_35
Hål-Slängbäcken 
Lövrik ravin


NRik2_23
Åråsälven


NRik2_24 
Krediten vid Risberg 
300-årig tallskog


NRik6_38 
Träjmossen
Vacker mosse med offertjärn


NRik6_39 
Högåsen-Svartåravinen 
Ravinområdee i Svartåns dalgång


NRik6_41 
Sätterbergets ravin 


NRik6_40 Mohedarna
Vackert ravinområde 


EDEBÄCK
GEIJERSHOLM


HAGFORS


UDDEHOLM


RÅDA
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Övriga riksintresseområden 


NRik4 Fräkensjömyraren – Naturreservat 2001 
Areal, ha 1850  Delområde 1  Gustavabygden 


Beskrivning Fräkensjömyrarna är ett myrkomplex med stora flarkmyrar och naturskogar. 


I det avskilda läget vid länsgränsen har området i hög grad vildmarkskaraktär. Områdets värde 
ligger i det mosaikartade stora myrkomplexet, med utpräglade och säregna flarkmyrar. 
Tusentjärnarna är ett vackert exempel.  Skogen i området är omväxlande gammal och orörd, 
men även brukad skog och contorta-tallytor finns.  


Delar av området har klassats som högsta naturvärde i samband med en länsomfattande 
myrinventering. Andra har antecknats som skyddsvärda utan precisering av skyddsklass. 
Fräkensjömyrarna har även vid länets myrfågelinventering värderats som en av de 
värdefullaste lokalerna i landet. Bland häckande arter kan nämnas ljungpipare, storspov, 
gluttsnäppa, trana, varfågel och slaguggla.  


Fräkensjömyren blev naturreservat sommaren 2001 med länsstyrelsen som huvudman. 
Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett naturområde med dess speciella ytformer, 
vattenströmmar samt flora och fauna. Naturskogskaraktären ska successivt förstärkas. 
Målsättningen med reservatet är även att utforma anordningar för besökande allmänhet utan 
att områdets vildmarkskaraktär och övriga naturvärden riskerar att skadas. Området har 
studerats ingående med avseende på myrar 1985, nyckelbiotoper i skogsmarken 1995 och 
kulturminnesmärken 1997. Material finns på Hagfors kommun och på länsstyrelsen. 


I reservatsföreskrifterna står att anläggandet av väg och byggnader samt bedrivande av 
skogsbruk är förbjudet undantaget de åtgärder som är inskrivna i skötselplanen. Allmänheten 
får slå läger i anslutning till anordningar för eldstad. Att framföra motorfordon är förbjudet. Jakt 
med lös hund är inte tillåten, men i övrigt är jakt och fiske tillåten enl. arrendeavtal. 
Länsstyrelsens tillstånd krävs för att i organiserad form utnyttja området för turism, 
undervisning och undersökningsverksamhet. 


Detta betyder i korthet att Fräkensjömyren kan bli ett område där guidad naturturism för första 
gången i vår kommun kan anordnas. 


Tabell 3. Naturvårdsobjekt Fräkensjömyrarna 


Riksobjekt-
Id 


Annat Id Namn Beskrivning Areal, 
ha 


NRik4_1 NM01 Tusentjärnarna Flarkbildningsområde med många 
tjärnar 


11,06 


NRik4_2 NM01 Stövelmyren Kraftigt sluttande myr med flarkar 11,42 


NRik4_3 NM01 Marbolången Myr med olika stadier och ovanlig 
flora, bl.a. björnbrodd 


48,52 


NRik4_4 NS03 Skogsås öster 
om Fräkensjön 


Skogen är olikåldrig, kronstämpel 
finns på gammal tallstubbe 


24,72 


 


Rekommendationer:  


Kommunen ska verka för att guidade vildmarksturer sker inom 
Fräkensjömyrens naturreservatet. 
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Kojmossen


Aamäck


Kroktjärnen


Abborrtjärnen


S
andsjöälven


Sandtjärnen


Småtjärnarna


Rågfallsmossen
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Området kring Råda Stormosse
Klarälven


NRik5 Råda Stormosse 
Areal, ha 300  


Delområde 4             Skoga-
Lakenebygden 


Beskrivning Råda Stormosse 
är en välutvecklad excentrisk 
mosse. Den har sannolikt bildats 
genom igenväxning av grunt 
vatten i en plan sjöbotten 
(Klarälvens deltabildning) och 
sedan utvidgats starkt på norra 
sidan genom försumpning av den 
flacka sandmarken. Den stora 
mossen har tre krön. Det innebär 
att dess yta ligger obetydligt över 
omgivningen, och att mossens yta 
endast tillförs regnvatten, inget 
grundvatten. Råda Stormosse är 
Värmlands gölrikaste mosse. I 
norra delen ligger 85 relativt stora 
och tätt liggande gölar. I den 
södra delen finns ca 90 gölar, 
som ligger mer utspridda. Gölarna 
är djupa, och når ända ner till den 
forna sjöns botten. Mosseplanet 
är glest tallbevuxet. Trots viss 
dikning och kraftledning är 
mossen i allt väsentligt oskadd. 
Den bedöms ha högsta 
värdeklass bland inventerade 
myrar och som lokal för myrfågel. 
Bland häckande fåglar finns 
smålom, ljungpipare och trana. 


Tabell 4. Naturvårdsobjekt 
Råda Stormosse: 


Riksobjekt-Id Annat Id Namn Beskrivning Areal, ha 


NRik5_1 NM03 Norra gölpartiet 80-tal smågölar i centrum av mossen 25 


NRik5_2 NM03 Södra gölpartiet Under kraftledning ett 90-tal gölar 11 


Bestämmelser. Miljöbalken 2 kap 3 § skyddar området mot ingrepp i form av markavvattning, 
torvtäkt och avverkning av skog på myren och i laggen då detta kan påtagligt skada 
naturmiljön. 


Rekommendationer:   


Kommunen ska verka för att Råda Stormosse blir naturreservat. 
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NRik6 Brattforsheden inom Hagfors kommun 


Naturreservat, Miljöbalken 7 kap 4-5 §§. 


Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelse eller kommun avsättas som naturreservat i 


syfte att bevara biologisk mångfald etc. 


Areal, ha 1 400 (inom Hagfors kommun)  Delomr 2 Sunnemobygden  


Israndsdeltabildning 


Brattforsheden bildades under inlandsisens avsmältning som en utfyllnad av södra delen av 
den djupa förkastningsspricka som går rakt igenom vår kommun från norr till söder. Heden har 
skapats genom mäktiga deltaavlagringar vid isens kant, där en mäktig isälv – Is-Klarälven - 
bröt fram under iskanten och mötte havet. Vidsträckta deltaytor, plana som matsalsgolv, 
omväxlar med en mängd väl utbildade ytformer som dyner, dödisgropar, åsar och raviner. 
Större delen av israndsdeltat ligger i Karlstads och Filipstads kommuner. 


I Hagfors kommun rinner Svartån genom mäktiga lager sediment norrut mot Grässjön. 
Svartåns dalgång består av mycket lätteroderat flygsandsliknande material där mäktiga skred 
kan bildas. Erosionen från sidorna av Svartälven är kraftig, och älven meandrar fram och 
tillbaka i dalgångens botten.  


I ravinerna är floran mycket rik med arter som strutbräken, dvärghäxört, springkorn och 
lundarv. Uppe på heden finns tallskog med mosippor som typiskt inslag. Faunan är den för 
tallskogar typiska med god förekomst av korp och mård. Karaktärsfåglar för området är 
nattskärra och trädlärka.  


Tabell 5. Beskrivning av naturvårdsobjekt  


Områdena redovisas i detalj i länsstyrelsens rapport 1988:11(2) 


 


Riksid Annan 
id 


Namn Kort beskrivning Areal, 
ha 


NRik6_38 NM18 Träjmossen Mosse 38 


NRik6_39 NG39 Högåsen-
Svartåravinen 


Skredområde 1976, kraftigt skred 33 


NRik6_40 NG40 Mohedarna Vackert ravinområde i Svartåns dalgång, 
platån med mosippor och tallskog. 


23 


NRik6_41 NG41 Sätterbergets ravin Vackert ravinområde i Svartåns dalgång 27 


 


Bestämmelser  Brattforsheden är naturreservat (tidigare naturvårdsområde, övergick till 
reservat genom miljöbalken, 1 januari 1999). I bestämmelserna står att de geologiska 
formerna samt naturskog och myrmark ska lämnas orörda. Nybebyggelse, vägbyggnad, 
avverkning, torvtäkt, markavvattning, anläggningar och verksamheter liksom tunga maskiner, 
som kan påverka områdets värde, ska undvikas, särskilt med tanke på skredrisken. 
Skogsbruk ska bedrivas med stort hänsynstagande till naturvärdena.  
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NRik7 NO15 Malmbackarna 


Naturtyp: 


Mosaik av öppen hagmark med betad skog 
och hackslått. Trädbärande hagmark med 
lövträd och en del inkräktare i form av gran. 
Fuktäng av gräs- lågstarr-typ, torrhed av 
rödven-typ, stagghed. 


Fastighetsbeteckning: Sundsjön 1:1 


Brukare: Ekosofia förening Karlsson-
Thurander Malmbackarna Gumhöjden 683 


91 Hagfors Ekostiftelse drivit det under slutet av 1980-
talet. 


Markägare:  Stora Enso AB  


Topokarta: 12D SO Koordinater: 6655278/1397263  


Totalt "öppen" areal, ha: 4,79 


I skogslandskapet SÖ om 
Gumhöjden ligger 
Malmbackarna. 
Malmbackarna illustrerar väl 
de mindre brukningsenheter 
som växte upp i de 
värmländska skogs 
markerna som resultat av 
järnhanteringen.  I början av 
1800-talet bodde här 25 
vuxna personer i fyra 
hushåll.  Idag finns enbart 
den västra torpet kvar samt 
några ekonomibyggnader. 
Odlingsytorna består av 
små, steniga åkertegar, väl 
bibehållna, öppna 
slåtterängar och 
beteshagar. Tidigare har all 
mark närmast gården  varit 
åkermark. Äldre lövträd 
växer spridda eller samlade 
i dungar och stora lummiga 
lönnar markerar var 
bebyggelse tidigare stått. 


Åkermarkerna som brukades fram till 1974 hålls numera öppna genom fårbete och slåtter 
vilket gynnar en rik och varierad hagmarksflora. 


N om gården och västerut sträcker sig en väl betad öppen hagmark blandad med stråk 
av barrskog och enstaka gamla björkar.  


Torräng med inslag av mossa växer på de välbetade åkerpartierna i hagmarken. I den 
angränsade granskogen finns en liten ängsmark där växer det torrhed av staggkaraktär. 
Friskäng växer i svackorna, här hittades Jungfru Maria Nycklar.  


Rekommendation


  


Eventuell nybebyggelse i Malmbackarna ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. 
Det öppna landskapet bör hållas öppet genom ett traditionellt betesjordbruk som 
gynnar bevarande av kulturvärden och den biologiska mångfalden. 
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NRik8 NO 03 Brunnberg  


Naturtyp: 


Hackslått, annan öppen äng, björkhage, 
öppen hagmark med stenrösen. Äng: 
Frisk- och torräng av örtrik-typ, stagghed 
och rished av blåbär-lingon-typ. Hagmark: 
Frisk av rödven- och tuvtåtel-typ, fuktäng 
av gräs-lågstarr-typ, rished av blåbär-
lingon-typ. 


Fastighetsbeteckning: Brånberg 1:30 
m.fl. 


Brukare: Stig Olsén Brunnberg, 680 50 Ekshärad 


Topokarta: 12D NO Koordinater: 6697875 / 1379988 


Totalt "öppen" areal, ha: 15,26 


På en höjdrygg omgiven av vidsträckta skogsområden i 
östra delen av Ekshärads socken ligger Brunnbergs by, 
långt från den tätbebyggda dalgången. Brunnberg är 
ursprungligen en finnbosättning, tillkommen vid 1600-
talets början. Jordbruksbyn inköptes under 1900-talet av 
Uddeholm AB som kompletterade den med ytterligare 
byggnader till en skogsarbetarby, bestående av ett 40 -
tal små röda hus, alla namngivna efter fåglar: Korpen, 
Kajan. Nu drivs byn av en förening, de enskilda husen 
ägs till stor del av danskar. 


Den nuvarande bebyggelsen härrör 
huvudsakligen från tiden kring 
sekelskiftet 1900 och från 
Uddeholmstiden  1940 och 1950. 
Den äldre jordbruksbebyggelsen 
ligger uppe på åsen, i samma läge 
som vid det laga skiftet år 1876, med 
rödfärgade mangårdar omgivna av 
ekonomibyggnader av varierande 
ålder. Runt om finns den gamla 
jordbruksmarken med inslag av 
ålderdomliga kulturelement som 
odlingsrösen. 


Tack vare fårbonden Stig Olsén är 
Brunnberg väl bevarat. Artrika 
ängsmarker sluttande ner från åsen 
mot skogskanten i öster. De många 
stora och gamla lövskogsholmarna i 
vallarna har betydande värde för 
insekter och fågelliv. En rik biologisk 


mångfald finns på de öppna markerna. Det finns även en öppen hagmark med björkar, 
den är väl betad av fåren. Den kända "blomsterängen" i byn har en mosaik av 
torrängspartier med  artrik flora. I  vissa delar kan man skymta naken stenhäll där 
risartad hed växer med kattfot. Stagghed växer i de små sänkorna. Uppe på höjden står 
en gammal sälg. 


Plansituation Områdesbestämmelser har upprättats för att skydda miljön. Byn ingår i så kallad 


samlad bebyggelse vilka innebär att generell lovplikt föreligger 


Rekommendation


  


Brunbergs karaktär ska bibehållas. Stora ansträngningar bör göras för att bibehålla 
hävden och stärka områdets kulturvärden och biologiska mångfald. Detta bör ske 
genom nationell ekonomisk ersättning till brukaren. 
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NRik9 Stormossen Ost Gräsmangen 


 


Stormossen är av riksintresse på grund av sin ovanliga geohydrologi – mossen sluttat mot ena 
kanten vilket är ovanligt. 


 


  


Rekommendation


  


Områdets karaktär skall bibehållas. Vägbyggnad, skogsaverkning, torvtäkt, 
markavattning, anläggningar och verksamheter som kan påverka områdets värden 
skall undvikas.  


Kommunen bör verka för att områden blir naturreservat. 
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Nrik10 Nordsjöskogen Naturreservat 


 


Nordsjöskogen består av ett kärnområdet med naturskogar som till stor del utgörs av 
gransumpskog. Skogen är tät, självgallring sker och skogen har därmed ett stort inslag av död 
ved. Sumskogen hyser en rik flora av mossor, lavar och vedsvampar. Även bland fågelarter 
finns arter som är beroende av gammal barrblandskog av naturskogskaraktär t.ex. tjäder, 
järpe, tretåog hackspett och duvhök. 


Nordsjöskogen blev naturreservat sommaren 2001 med länsstyrelsen som huvudman. 
Ändamålet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald i ett naturområde och däri 
ingående ytformer, naturskogar och våtmarker. Naturskogskaraktären ska successivt 
förstärkas i öster. Området har studerats ingående med avseende mossor, lavar och svampar. 
Material finns på Hagfors kommun och på länsstyrelsen. 


I reservatsföreskrifterna står att anläggandet av väg och byggnader samt bedrivande av 
skogsbruk är förbjudet för markägaren, framföra motorfordon, tälta eller göra upp eld är 
förbjudet. Jakt med lös hund är inte tillåten, men i övrigt är jakt tillåten. Länsstyrelsens tillstånd 
krävs för att i organiserad form utnyttja området för turism, undervisning och 
undersökningsverksamhet. 


Rekommendationer:  


Kommunen ska verka för att guidade vandringar sker inom Nordsjöskogens 
naturreservatet. 
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NVd38  Björka älvs dalgång


NO13  Mjögsjöhöjden


NM02  Skogamossen


NO08  Länsmanshöjden


NM04  Stormyren
vid Kölan


NS01 Nordsjöskogen


NS02  Stendalen


10.5 Regionalt värdefulla naturområden 
Förutom riksintresseområden finns i vår kommun några områden som har värdeklass I och II. 


Det innebär att de är av regionalt intresse 
för naturvården. Klassningen har 
genomförts av länsstyrelsen, med undantag 
av de två odlingsobjekten, där ännu inget 
formellt beslut tagits. Områdena är av olika 
naturtyper: våtmarker, vattendrag och ett 
mindre ängs- och hagmarker. De regionalt 
värdefulla områdena omfattas inte av 
samma starka skydd som riksobjekten men 
har en högre ”status” än andra 
naturklassade områden. De olika områdena 
beskrivs närmare under respektive naturtyp, 
se id!  Länsmanshöjden är inte klassad till 
klass II av Länsstyrelsen, det är 
kommunens förslag. 


Mer att läsa om dessa områden finns under 
respektive naturtyp. 


Bestämmelser: Miljöbalken 3 kap 6 § gäller 
för områdena. 


 


Rekommendation: 


 


Kommunen ska verka för att ett varaktigt skydd 
tillskapas för områden med regionalt 
naturvårdsintresse. 


 


 


 


 


 


 


 


Tabell 6. Klass I  


Id Namn Delområde  Naturtyp Intresseaspekter: 


NVd 36  Björka Älvs dalgång Västanbergsbygden Vattendrag Geovetenskap 


NM 02 Skogamossen  Skogabygden Våtmark Naturvård 


Tabell 7. Klass II 


Id Namn Delområde Naturtyp Intresseaspekter: 


NM 04 Stormyren vid Halgån Norra Klarälvdalen Våtmark Vildmarksområde, naturvård 


NS 02 
NVd33 


Stendalsbäcken Västanbergsbygden Skogsmark Geovetenskap och nyckelbiotop 


NO13 Mjögsjöhöjden Västanbergsbygden Ängs- och hagmark Naturvård 


NO08 Länsmanshöjden Sunnemobygden Ängs- och hagmark Naturvård 
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10.6 Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Miljöbalken skiljer på två olika typer av ekologiskt känsliga områden:  


1. Huvudsakligen naturvårdsaspekter: 
Områden med särskilda naturvärden, t.ex. en rik och skyddsvärd flora eller fauna, eller ett 
karakteristiskt kulturlandskap av bete eller odling. Dessa områden är uppräknade under 
respektive naturtyp i detta kap. 


2. Huvudsakligen miljövårdsaspekter: 
Områden som är ekologiskt instabila, och måste skyddas mot miljöpåverkan för att inte 
kollapsa som ekologiska system. Dessa delas i sin tur in i två typer beroende av orsak till 
instabiliteten: 


a. Försurningskänslighet 
Dessa är naturligt känsliga områden, som på grund av sin bergart har en dålig 
motståndskraft mot försurning. Nästan alla områden i Hagfors kommun som består av 
moränmark (ligger över högsta kustlinjen) hör hit. 


b. Områden belastade av föroreningar  
Hit hör pågående och nedlagda industriområden, deponier och områden som hyst 
förorenande verksamheter tidigare. En genomgång av dessa görs i kap12, Miljöskydd. 


Ekologisk särskilt känsliga områden Miljöbalken 3 kap 3 § 


Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt 


skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
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10.7 Stora oexploaterade områden 
Inom Hagfors kommun finns stora obebodda områden, som inte exploaterats av 
sommarstugor eller andra mänskliga aktiviteter utom skogsbruk och skogsbilvägar. Dessa 
vidsträckta områden kan sägas ha vildmarkskaraktär, dock är de alla präglade av skogsbruket 
sedan 1600-talet. Områdena är grovt avgränsade.  


Stora orörda områden 


Id Område Areal, 
ha 


Typ av mark Värdekärnor Huvudsaklig 
markägare 


StOmr 1 
 


Fräkensjö-
myrarna   


3500 Myrmark i mosaik med 
skogsmark. Riksintresse. 
Inventeringar gjorda. 


NM 01 Många 
delområden, 
se 
inventeringar 


Kyrkan och 
Stora Enso 


StOmr 2 Öster om 
Sunnemo 


8000 Skogsmark, i området 
finns tre naturklassade 
större våtmarker. 


NM 21, 23 och 
28 


Stora Enso 


StOmr 3 Området 
kring Åstjärn  


3000 Skogsmark med myrar 
och tjärnar. Grunnans 
upprinningsområde. 


NVd06 Privata 
markägare 


 


Områdenas karaktär av vildmarksområden har bevarats då här är långt till permanent 
bebyggelse och större 
vägar. Markägarna har 
varit restriktiva i 
etableringar av turist-
satsningar av traditionell 
typ.  


Dessa områden har ett 
stort värde i sin 
vildmarkskaraktär för 
Hagfors kommun och 
Sverige som helhet. Det 
är ingen tillfällighet att 
Mellansveriges mest 
lyckade vargföryngring 
har skett inom dessa 
områden. Här finns även 
andra rovdjur, som 
slaguggla, berguv, björn 
och lo.  


I den nya form av 
äventyrsturism med 
guidade vildmarksturer 
som utvecklas i Europa 
idag är dessa områden 
värdefulla även som 
framtida 
naturturismresurs. 
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Stora oexploaterade områden Miljöbalken 3 kap 2 § 


Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 


exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 


som kan påtagligt påverka områdets karaktär. 


Rekommendationer:  


Områdena Fräkensjömyrarna, Älgsjön-Havsjöarna Sunnemo och Åstjärn 
föreslås omfattas av skydd enligt miljöbalken 3 kap 2 § stora oexploaterade 
områden med de avgränsningar som finns på bifogade kartor. 
För att bevara områdenas vildmarkskaraktär bör man vara restriktiv med 
bygglov för större fritidsetableringar och vara restriktiv mot byggnation av nya 
skogsbilvägar i områdena. Värdekärnor i områdena bör på sikt bindas samman 
med korridorer genom ett landskapsekologiskt skogsbruk. 


StOmr1 Fräkensjömyrarna 


Området som består av c:a 3 500 ha har som värdekärnor ovanligt myrar av flarkmyr karaktär. 
Dessa är av riksintresse. I Myrkomplexet finns mänga nyckelbiotoper av riktigt gammal skog. 
Området har en mycket start prägel av vildmark, och har få bilväger. För en djupare 
beskrivning hänvisas till beskrivningen av riksobjektet Fräkensjömyrarna, NRik04, detta 
kapitel. 


Naturreservat Fräkensjömyren inkluderas i sin helhet inom det stora oexploaterade området, 
och StOmr1 har en skyddszon främst mot öster innefattande Tallåshöjden. 
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NSj43 Älgsjön


NSj42 Busken


NSj41 Bosjön


NO20 Sångessätern
NO08 Länsmanshöjden


NM28 Sångestjärnarna


NM21 Skottjärnsmossen


NM23 Laxtjärnsmossen


NM20 Kujmossen


NS75 Sångeshöjden


NS76 Länsmanshöjden


NS77 Svantjärn, norr om


NS18 Milberget


NS20 Jällsjöberget


NS19 Skallberget, Sunnemo


NVd17 Miltjärnarna - Viskobäcken


NVd05 Hyttälven
Sångesälven-Buskesälven


NS17 Godåsberget


NS71 Skallberg-Linkberg-Busken


NS72 Skräckeberg


NS73 RännarhedarnaNS74 Backtjärn


NVd16 SvartånNVd18 Hästabäcken NVd50 Havsjöälven


 


StOmr2 Öster om Sunnemo 


 


Området omfattar 
terrängen öster om sjön 
Sången i Sunnemo 
församling. Terrängen är 
kuperad och rik på 
våtmarker, sjöar och 
tjärnar. Flera av 
våtmarkerna har höga 
naturvärden I NO-hörnan 
av området finns 
Jällsjöberg och i söder  
Milberget Skallberget och 
Godåsberget, alla med 
flera fina nyckelbiotoper. 
Området ägs till större 
delen av Stora Enso, 
som redan under tidigt 
1800-tal hade bestämt att 
ingen större bosättning 
skulle ske i området. 
Länsmanshöjden och 
Sångessätern är två 
undantag. Under 1900-
talet fortsatte den 
politiken, och idag finns 
här mycket få fritids-
bosättningar inom ett så 
stort område som 7100 
ha. Terrängen är 
genomkorsad av 
skogsbilvägar, och 
skogsbruket bedrivs 
intensivt. Avsaknaden av 
fritidshus och fritidsbyar 
gör emellertid att området 
har en stark prägel av 
vildmark, som även 
fortsätter in på 
Filipstadssidan. 
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StOmr3 Området kring Åstjärn  


Området ligger i kommunens norra del, väster om Klarälven och omfattar 3000 ha skogsmark 
med myrar och tjärnar . Området ägs till största delen av privata skogsägare, och omfattas i 
stort av ett jaktvårdsområde. Flera kärnområden med nyckelbiotoper finns. Inom området finns 
endast sporadisk fritidsbebyggelse, främst i form av gamla fäbodar.  


Vattensystemen Grunnan (Natura 2000) och Björnåbäcken-Örebäcken hyser en fin öringstam, 
som med rätt vård kan växa sig starkare. 


 


NS42 Högberget, Åtjärn


NS41 Svarttjärn


NVd46 Björnåbäcken
Örebäcken Hara


NVd06 Grunnan


NM12 Manmyren-Sjömyren V Hara


NVd27 Utterbäcken- V Bäckelbergstjärn
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10.8 Hotade arter 
Mellan 5-10% av Sveriges vilda växt- och djurliv är hotat i den bemärkelsen att deras 
långsiktiga överlevnad i landet inte kan anses vara säkrad.  


Den mest riksbekanta hotade arten som funnit sig väl tillrätta i våra skogar är den 
mellansvenska vargen. Vi hyser Mellansveriges mest lyckade vargpar i den bemärkelsen att 
de fött fram fem kullar mellan år 1994-1998, då den första vargföryngringen i våra trakter skett. 
Vi vet alla att vargen väcker starka känslor. Hagfors kommun har aktivt velat medverka till en 
ökad förståelse och respekt för våra rovdjur genom den stora satsning kommunen gör vid 
Nygård med hjälp av EU-pengar. Den 1 juni år 2000 ska rovdjursmuseet invigas.  


Men det finns flera hotade arter som Hagfors kommun har ett särskilt ansvar för, förutom 
vargen. Klarälvslaxen, öringen och harren ska ges möjlighet till fortplantning i Klarälven. 
Dessutom finns oräkneliga öringbestånd isolerade i vattendragen – skilda åt från varandra 
genom vandringshinder av olika slag. Storöring kanske finns kvar i Rådasjön. Röding finns i 
Stor-Ullen, och är en relikt från istiden och därför särskilt skyddsvärd. Större vattensalamander 
finns i några mindre tjärnar som får status av Natura 2000-områden och smålom häckar i 
många av våra mindre sjöar. 


Listan kan göras lång på alla de hotade arter som funnit sitt livsrum här hos oss. En 
sammanställning av de hotade arterna, orsaken till hotet och möjlig "räddningsplan" kommer 
att göras i den kommande naturvårdsplanen.  


Rekommendation 


En sammanställning av hotade arter inom Hagfors kommun ska presenteras i 
den kommande naturvårdsplanen. 


      


Kolmården, tam ungvarg Foto: The Big Four, Värmlands rovdjurscenter 
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10.9 Vatten 
I Hagfors kommun finns 454 större och mindre sjöar upptagna på SMHI:s lista       (13 288 ha). 
Den sammanlagda arealen vatten i kommunen är över 19 000 ha, eller  9 % av kommunens 
yta. I kommunen finns även många mil vattendrag. Klarälven är ungefär 7,5 mil lång inom 
kommunens gränser. Räknar man alla vattendrag som är blåmärkta på den topografiska 
kartan mäter de 250 mil! 


Sjöar och vattendrag är mycket värdefulla för vårt välbefinnande och ingår i det ekologiska 
systemet på ett fundamentalt sätt. Men det en gång så rika djurlivet i sjöar och vattendrag har 
decimerats till en bråkdel av vad det varit. Många arter har försvunnit helt och hållet, och flera 
arter hotas alltjämt. Ett angeläget exempel är ädelfisken. Från att ha varit ymnigt 
förekommande i de värmländska vattnen, och med lokala varianter i de olika vattendragen, har 
den på många håll försvunnit nästan helt och de fiskar som dras upp är betydligt mindre än 
förr. I kap 9, Naturresurser, har vatten fått ett mer samlat avsnitt. Här kommer endast 
vattenbiotopen att beröras.  


Målbild 


Nationellt Mål nr 3 Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 


hållbara och variationsrika livsmiljöer. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 


kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras 


samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 


Detta innebär att belastningen av näringsämnen och föroreningar inte får minska förutsättningarna 


för den biologiska mångfalden. Främmande arter och genetiska modifierade organismer som kan 


hota den biologiska mångfalden får inte introduceras. Sjöars, stränders och vattendrags stora värde 


för natur- och kulturmiljöupplevelser samt bad- och friluftsliv ska värnas. Fiskar och andra arter som 


lever i eller är direkt beroende av sjöar och vattendrag ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd. 


Regeringen ger exempel på delmål som passar in i Hagfors naturtyper: 


 sjöar och vattendrag bör kunna användas som dricksvattentäkt 


 biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag samt i deras nära 


omgivningar bör skyddas i möjligaste mån 


 hotade arter bör ges möjlighet att sprida sig till nya platser inom sina naturliga 


utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer stärks 


 vandrande fiskarter bör ha möjlighet att kunna ta sig upp i vattendrag inom sitt naturliga 


utbredningsområde 


 biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden i påverkade sjöar och vattendrag samt i 


deras nära omgivningar bör återskapas i möjligaste mån 


 delmål för tillvaratagande av sjöars och vattendrags kulturmiljövärden bör utredas 


 


(Text ur Svenska miljömål, miljödepartementet, maj 1998) 


Miljömålskommittén föreslår (SOU 52:2000) några viktiga preciseringar:  


1. I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag bibehålls naturliga vattenflöden 
och vattennivåer. Kommentar: En mycket viktig målsättning som Hagfors kommun tidigare ställt sig 
bakom, se kap 7, Energiförsörjning. Det berör flera av våra vattendrag, de viktigaste är 
Klammaälven, Skymma älv, Grunnan och Götån som alla är oreglerade. 


2. Kultur – och natur miljöer som visar sjöar och vattendragens betydelse för människans bosättning, 
försörjning och transporter är bevarade. Kommentar: Det är viktigt att identifiera våra 
vattenkulturarv, ännu är det inte gjort. Exempel är gamla pråmdragningsvägar vid Gustavfors, 
flottledslämningar i Halgån. Se även kap 8. 


3. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så 
att livskraftiga populationer säkras. Kommentar: Det kan gälla bäcköring, men kanske främst 
Klarälvslaxen och öringen, som bör ges möjlighet att leka i biflöden till Klarälven – t.ex. Götån.   


4. Biotoper som är unika skyddas. Kommentar: Detta innebär att man inrättar naturreservat eller 
annat skydd för vattendraget eller sjön. Mana-Örbäcken är ett sådant tänkbart objekt, men det 
finns många fler.  


5. Utsättning av genmodifierad fisk får inte äga rum. Kommentar: Detta regleras idag genom 
tillståndsprövning hos länsstyrelsen, men måste bli mer känt . 


Etappmål 


Miljömålskomitten föreslår 5 etappmål för levande vatten som alla berör Hagfors kommun. 
Senast 2010 skall 25 % av värdefulla eller potentiellt värdefulla vattendrag ska ha restaurerats, 
50 % av skyddsvärda vattenmiljöer ska ha ett långsiktliga skydd. Senast år 2005 skall all 
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utsättning av fisk m.m. i vatten ske med godkänt material och åtgärdsprogram skall finnas för 
hotade arter och fiskstammar. 


Nationella strategier och styrmedel 


Strategier: 


Bevarandestrategier för skadade, värdefulla vattendrag och miljöförbättrande åtgärder i 
reglerade vatten bör prioriteras. Bevarandeprogram ska upprättas för arter som inte kan 
överleva utan speciella åtgärder och som riskerar att försvinna. Klarälvslaxen och öringen hör 
hit.  


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning kompletterad med EG:s ramdirektiv för vatten bedöms av 
miljömålskomitten som tillräckliga instrument för att nå etappmålen. Liksom Hagfors kommun 
länge har arbetat för, vill man att staten ska ta ett samlat grepp för att genomföra omprövning 
av gamla vattendomar och att miljöbalkskommittén (M1999:03) genom att analysera 
omprövningsförfarandet skall göra detta lättare. 


Hotbild 


1. Vandringshinder, förstörda lekbottnar och oekologisk vattenföring: I de utbyggda 
vattendragen är den naturliga vattenföringen med höga vårflöden och låg vattenföring 
under vintern starkt förändrad genom regleringen. Förändringar i vattenståndet i 
regleringsmagasinen har medfört att stränder och bottnarnas växt- och djurvärd också 
förändras kraftigt. Vårens lekbottnar för fisk kan torrläggas, och sjöfågelns bon kan 
översvämmas. Se kap 9, Naturresurser, vatten 


2. Försurningen. Sjöars och vattendrags ekologiska system störs allvarligt av försurning i 
vår kommun. Stora kalkningssatsningar har därför skett under 
80- och 90-talet genom statsbidrag. Kortfattat berörs detta i detta kap under rubriken 
”Kalkningsinsatser”. 


3. Annan påverkan. Miljögifter och närsalter från samhälle, industri och bilism, som 
transporteras med luft och vatten kan skada vattnet. Avloppsvattnet renas i varierande 
grad innan det släpps ut i naturens vattensystem. Mer om detta kan man läsa i kap 12, 
Miljö, hälsa och säkerhet.  


4. Skogsbruket. Ett ovarsamt skogsbruk med körning i och över känsliga lekbottnar samt 
avverkning av skuggande träd sker alltjämt trots rekommendationer i skogsvårdslagen. En 
mycket stor förbättring har dock skett. Se detta kapitel, Skogsbruk. 


5. Ej respekterat strandskydd kan innebära att viktiga strandbiotoper blir gräsmatta. Se kap 
9, Naturresurser, strandskydd. 


6. Kulturminnen i vatten. Flottning, anordningar för översilning av mark för slåtter, 
slussystem och ”dragvägar” – vad heter det?? XX längst våra sjöar och vattendrag hotas 
av skogsbruk och exploatering, men även av restaurering av vattendrag för naturlig lek 
och vandring. Överdämda stränder har visat sig dölja spännande boplatser som idag i stor 
utsträckning saknar fornminnesskydd. Mer om detta kan man läsa i kap 7, 
Kulturminnesvård. 


Stränder och strandskydd 


Alla stränder är generellt skyddade genom bestämmelser i miljöbalken. Här får man inte 
uppföra hus, bryggor, vägar eller broar utan att dispens från strandskyddet medges. Syftet 
med strandskyddet är att man inte ska störa vattenmiljön eller stänga av det rörliga friluftslivet 
från att nå vattnet.  Strandskyddet omfattar både landområde och vattenområde med dess 
undervattensmiljö. Generellt strandskydd är  100 meter. Strandskyddet räknas från strandlinjen 
vid medelvattenstånd, och gäller 100 meter åt landsidan och 100 meter åt sjösidan. Se vidare 
kap 9, Naturresurser. 


Vandringshinder och reglering 


I Hagfors kommun finns över 100 regleringsdammar och vattenverksamheter av olika slag 
som innebär vandringshinder, vägtrummor och felaktigt utformade fiskodlingar oräknade. En 
juridisk sammanställning av regleringsdammarna har gjorts och finns tillgänglig på 
Naturvården, Hagfors kommun. Mer om detta, se kap 9, Naturresurser, under rubriken vatten. 
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Vattenrestaurering 


Kalkning av försurade sjöar och vattendrag i Hagfors kommun genomförs enligt en 
kalkningsplan med länsstyrelsen som huvudman. De vattenområden där kalkning är viktig är 
där berggrunden är sur och motståndskraften mot atmosfärens nedfall av försurande ämnen 
därför liten. Kalkning mot våtmark är katastrofal mot den naturligt sura biotop som en våtmark i 
vår kommun är. Kalkning av skogsmark är mycket omdiskuterad, och genomförs endast på 
försök. 


Kommunens sjöar är klassificerade i den nationella kalkningsplanen. Tillägg PKW XXX! 


Kommunen deltar i ett provtagningsprogram i 8 vattendrag för uppföljning av 
kalkningsinsatserna. Analyser tas 12 gånger om året. De publiceras på Länsstyrelsens eller på 
kommunens Internetsidor. Vattendragen är från norr: Halgån, Grunnan, Musån, Acksjöälven, 
Lovisebergsälven, Enån, Hyttälven och Svartälven. 


Vattendrag med reproducerande 
öringstammar har inventerats och 
dokumenterats. Dessa arter utgör 
ett genetiskt material som inte kan 
återskapas om det går förlorat. 
Med statliga medel har en del 
fiskevårdsområden vidtagit 
biotopförbättrande åtgärder och 
stödutsättning av yngel. 
Biotopvårdande insatser har 
endast förekommit i några få älvar 
och bör kunna intensifieras. 
Örbäcken i Hagfors (NVd01) är ett 
bra exempel på hur man med små 
åtgärder kan förbättra för 
öringstammen med en förändrad 
vattenföring genom 
överenskommelse mellan 
Gullspång Kraft och Hagfors 
kommun. Det är en kapplöpning 
med tiden. De unika arter som 
alltjämt överlever i små vattendrag 
med ojämn vattentillgång, p.g.a. 
kraftproducenternas reglering, 
hotas att raderas ut. Det genetiska 


materialet kan även visa sig värdefullt för vattenbruk, där t ex odlingen av öring redan har 
problem med inavel och genetisk utarmning. Vid restaurering av vattendragen bör vatten med 
höga eller potentiellt höga naturvärden prioriteras. Dessa vatten har en hög klassning i 
översiktsplanen. 


 


Rekommendationer:  


Kommunalt naturvårdsarbetet och fiskevårdsarbetet bör samordnas och 
intensifieras för att skapa livskraftiga ursprungliga fiskstammar i kommunens 
högst prioriterade sjöar och vattendrag. Arbetet ska ske i samverkan med 
kalkningsinsatser och länsstyrelsen. Restaureringsarbete bör samordnas med 
arbetet att omarbeta regleringen av en del sjöar så att en mer ekologisk 
dämning tillämpas med minimitappning och vårflod. 
Det kommunala naturvårds- och fiskevårdsarbetet skall även bedrivas i 
samverkan med företrädare för natur- och kulturmiljöintressena och även med 
länstyrelsens kulturmiljöenhet i vissa fall.  
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Sjöar med stora natur- och fritidsvärden 


Naturklassade områden Miljöbalken 3 kap 6 § 


Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas 


natur- och kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, så långt möjligt skyddas mot åtgärder 


som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av friluftsområden i närheten av 


tätorter skall särskilt beaktas.  


Programförklaring för klassning: 


Riksintresse= Av mycket högt nationellt intresse 


Klass I = Av nationellt intresse 


Klass II =  Av regionalt intresse.  


Klass III = Av högt kommunalt intresse  


Klass IV = Av kommunalt intresse 


Observera att även värdet av fritidsfisket finns med i klassningen.  


Foto Rådasjön, från Råda rastplats, söderut ner mot Sunnemodalen  
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Tabell 8. Naturklassade sjöar i Hagfors kommun enl. Miljöbalken 3 kap 6 § 


Id Namn Area 
ha


Klass Beskrivning Fiskevårdso
mråde 


NSj01 Stora Ullen 672 Klass III StorUllen är Hagfors kommuns vattentäkt. Här finns ett 
ursprungligt rödingbestånd som omtalas redan på 1700-talet. 
Övriga fiskarter är abborre, nors, lake och öring. 
Sötvattenslaboratoriet anger 1975 att sjön har en artrik 
planktonflora. Reglerad.


Stora Enso


NSj02 Hamratjärn 33 Klass III Slättsjö i jordbruksmark. Hamratjärnen hyser en rik flora med 
ett mosaikvatten - varierande mellan kärr och klarvatten. 
Hamratjärn binds ihop med Svinsjön av lövrika igenväxnings-
marker som tidigare varit i hävd. God fågellokal. Oreglerad. 


Busjön FVO 


NSj03 Svinsjön 39 Klass III Slättsjö i jordbruksmark. Svinsjön är en enhetlig näringsrik sjö. 
Jordbruket håller stränderna öppna runt omkring sjön, även 
med strandbete.  I Svinsjöns norra ände våtmark. Bra 
fågellokal. Oreglerad. 


Grängen 
FVO 


NSj04 Stor-Jangen 390 Klass III Stor-Jangen rinner till Badaälv och ut i Fryken. I Norra änden 
finns Sandviken, en del av rullstensåsen vid Badaälven. Stor-
Jangen är en viktig sjö för friluftslivet med bad och 
campingplats. Reglerad. 


StorJangen-
Älgsjön n 
FVO 


NSj05 Uppämten 70 Klass III Uppämten är en fågelsjö som utmärker sig mer genom sitt 
höga individantal fåglar än av märkliga arter. Här finns gräsand, 
knipa, fisktärna, kricka, storlom och grågås samt ett stort antal 
kanadagäss. Reglerad. 


Upplunden-
Ämtens Fvf 


NSj06 Knon 748 Klass III Stor sjö. Gott fiskbestånd med ursprunglig stam av öring. Löja, 
gädda, abborre, ål, mört, lake, siklöja och gråsik. Öring från 
Örsjösystemet och Musån går ner i Knon. Reglerad. 


Knon FVO 


NSj07 Nain 1250 Klass IV Sjö med ursprunglig, men relativt svag stam av öring. 
Lekplatser i Lövån. I sjön finns rester av flera 
stenåldersboplatser. Dessa omfattas av fornlämningsskydd. 
Reglerad. 


Uvanå FVO 


NSj08 Grängen 230 Klass IV Sjö i jordbruksmark med högt pH. Sjön hyser relikter från 
ishavet: Mysis relicta och Pontoporeia affinis. I Grängens utlopp 
finns ett omväxlande våtmarksområde. Översilning på våren 
och strandbete med kreatur har gjort att fågellivet gynnats. 
Reglerad.


Grängen 
FVO


NSj09 Kvarnsjön 47 Klass III Det platåliknande Kvarnsjöområdet begränsas av högre berg,  
åsar och kullar med klarvatten eller dy emellan. Rik fågellokal: 
smålom, trana, drillsnäppa, grönbena. Enkelbeckasin, 
gluttsnäppa och ljungpipare. Spelplats för orre. Reglerad. 


Östra 
Tönnet FVO 


NSj10 Lakenesjön 930 Klass III Lakenesjön har en stor öringstam, flodkräfta, sik och 
inplanterad ål. Runt sjön finns hyperitberg. Vid några ställen 
återskapas strandbete. Rikt med sommarstugor runt sjön. 
Jordbruket tyvärr kraftigt reducerat. Hyperit vid Krakåsudden 
och vid NV Åleby Reglerad. 


Lakenesjön 
FVO 


NSj11 Lapptjärn 21 Klass IV En vacker tjärn i ett system utan reglering, öring. Uppströms 
finns Laxräjtika, som har reglerats för flottning men under 90-
talet släppts fritt. 


Stora Enso 


NSj12 Rådasjön 1043 Riks-
intresse 


Ligger inom riksintresse naturvård och friluftsliv. Norra änden 
sträcklokal sjöfågel. Sjön är mycket djup (sprickdal). Djupa 
raviner går ner mot sjön genom det fjordsediment som 
Rådafjärden avsatte efter istiden. Flodkräfta Mysis relicta och 
en svag stam av vandringsöring ska finnas.? Svagt påverkad 
av reglering. 


Rådasjön 
FVO 


NSj13 Orrbergstjärn 1,7 Klass III Orrbergstjärn är en dödisgrop i åsen som delar sjöarna 
Dragsjön och Ämten vid Åskagen. Oreglerad. 


Stora Enso 
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NSj14 Lill-En 14 Klass IV Referenssjö för kalkning. Lill-En är en vacker orörd sjö 
uppströms Stor-En vid Ena. Sjön är oreglerad. Dess biologi är 
väl känd genom att det sedan 1975 är en referenssjö och den 
har inte kalkats. Årliga pH mätningar sker på tre ställen i sjön. 
Oreglerad. 


Stor-Ens 
FVO 


NSj15 Lidsjön 235 Riks-
intresse


Lidsjön kantas på båda sidor av branta stränder med en 
strandzon av aktivt jordbrukslandskap. Stränderna är öppna 
med betesdjur. Sjön är påverkad av generationers jordbruk och 
är förhållandevis näringsrik, den kalkas inte. Fiskbeståndet är 
gott. Svagt påverkad av reglering.


Lidsjön -
Grässjön 
FVO


NSj16 Grässjön 465 Riks-
intresse 


Omgivande mark gammal kulturmark, därför ganska näringsrik. 
Strandbete förekommer på sjöns östra sida. Stränderna består 
av finsand-mo. Svagt påverkad av reglering. 


Lidsjön -
Grässjön 
FVO 


NSj17 Gräsmången 440 Klass IV Gräsmången är en reglerad näringsfattig sjö omgiven av skog. 
I dess norra ände ligger skogsarbetarbyn Mangstorp och här 
finns en värdefull strandzon med ett gott fågelliv. Reglerad. 


Gräs-
mången 
FVO 


NSj18 
NSj19 
NSj20 


Norra, Västra 
och Södra 
Virtjärnarna 


C:a 
20 
ha 


Klass IV Virtjärnarna ingår i Knon FVO satsning på att restaurera den 
endemiska öringstammen i Knon-Musån. Här finns endemisk 
öring, men även inplantering av Kanada-rödning har skett. 
Oreglerad. 


Knon FVO 


NSj21 Ämten vid 
Nordsjön 


156 Klass IV Ämten är en reglerad sjö uppströms Nordsjön. Dess värde 
ligger i dess orörda stränder. Sjön har endemisk stam av öring 
som leker uppströms i mindre bäckar. Inplantering av Kanada-
rödning har skett. Reglerad. 


Östra 
Tönnet FVO 


NSj23 


NSj22  


NSj24


Stora, Norra 
och Västra 
Örsjön 


65 


5


Klass III Stora Örsjön är en orörd sjö i ett sjösystem med en fin lekbäck 
och flera småtjärnar orört område. Här finns en endemisk 
öringstam som leker nedströms i de tre Örsjöarna, och kan  nå 
Knon utan vandringshinder (?).


Knon FVO


NSj25 Mosstjärn 2,8 Put-and-
take 


En mindre tjärn norr om Lakenesjön. Put-and-take vatten med 
regnbåge, öring och röding. Sportfisket drivs av Lakene 
sportfiskeklubb. Oreglerad. 


Lakene-
sjöns FVO 


NSj26 Östra 
Spraggtjärn 


1 Put-and-
take 


En mindre tjärn norr om Lakenesjön. Put-and-take vatten med 
regnbåge, öring och röding. Sportfisket drivs av Lakene 
sportfiskeklubb. Oreglerad. 


Lakene-
sjöns FVO 


NSj27 Ögsjön 8 Klass III Sjön ingår i ett oreglerat system och hyser endemisk? öring. 
Oreglerad. 


Upplunden-
Ämtens fvf 


NSj28 Kvarntjärn 
Gustava 


9 Klass III Endemisk ? Öring. Oreglerad. Upplunden-
Ämtens Fvf 


NSj29  Västra 
Hinnsjön 


61 Put-and-
take 


Öring - planteras in en gång om året. Oreglerad. Björklången 
FVO 


NSj30 Östra 
Hinnsjön 


45 Klass III Endemisk öring. Oreglerad. Björklången 
FVO 


NSj31 Lill-Jangen 90 Klass IV Högt klassad fiskesjö. Öring. Oreglerad.? Referenssjö. LillJangens 
FVO 


NSj32 Stor-En 95 Klass IV Högt klassad fiskesjö. Öring. Reglerad. En numer kalkad 
intensivuppföljningssjö. 


Stor-Ens 
FVO 


NSj33 Busjön 860 Klass III En mycket fiskrik slättsjö. Gös Oreglerad. Busjön FVO 


NSj34 Mossbergs-
sjön 


200 Klass IV En mycket fiskrik slättsjö. Oreglerad. Busjön FVO 


NSj35 Hemsjön 30 Klass IV Hemsjön ligger vid finnbyn Brunnberg. Här finns sik. Oreglerad. Östra 
Tönnet FVO 


NSj36 Flåsjön 290 Klass IV Flåsjön är en hårt reglerad sjö, som trots detta hyser sik. Ål 
inplanteras. 


Storsjön 
FVO 


NSj37 Dysjön 84 Klass III Dysjön lär hysa sik, ej provfiskad. Sjöns läge är dessutom 
mycket ostört. Reglerad. 


Stora Enso 


NSj38 StorLaggen 115 Klass IV Stor-Laggen hyser siklöja. Reglerad. Storsjön 
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FVO 


NSj39 Deglunden-
Upplunden 


996 Klass IV Deglunden-Upplunden är stora populära sjöar med 
sommarstugor runt om. Gustav Adolfs kyrka ligger vid 
Deglundens strand. Sjöarna är numera samreglerade. Sjöarna 
hyser siklöja och ål. 


Upplunden-
Ämtens Fvf 


NSj40 Dragsjön-
Ämten 


393 Klass III Dragsjön-Ämten är numer samma sjö genom reglering. Mellan 
sjöarna finns rullstensåsen efter isälven Uvån. Sjöarna hyser 
nors, sik, sarv, ål, siklöja och sutare. Sjöarna hyser många 
kulturminnen, bl.a. en stenåldersboplats, rester efter kanal 
(malmpråmar). Reglerad. 


Upplunden-
Ämtens Fvf 


NSj41 Bosjön 129 Klass IV Bosjön är en reglerad sjö med en fin hyttruin. Sjön hyser siklöja 
och ål. 


Stora Enso 


NSj42 Busken 203 Klass IV Busken är en orörd och mycket vacker sjö, med vackra 
omgivningar. Få sommarstugor, då stränderna är otillgängliga. 
Stenåldersboplats vid norra änden av sjön, samt vid en av 
sommarstugorna. Sjön är hårt reglerad. I fiskbeståndet märks 
siklöja. 


Sunnemo 
FVO


NSj43 Älgsjön 190 Klass IV Älgsjön ligger långt ute i skogen, inom det område som i ÖP-99 
kallas stort orört område. Sjön hyser siklöja. Vid sjöns norra 
ände, vid en mindre bäcks utlopp, finns rester av en 
stenåldersboplats.  Endast en sommarstuga, Älgsjötorp, finns 
vid sjöns stränder. Reglerad. 


Stora Enso 


NSj44 Mossjön 67 Klass IV Mossjön har ett högt naturligt pH då den ligger i ett 
rullstensgrusområde. Runt sjön finns dels en grusgrop (västra 
sidan) men den är även kantad med sommarstugor. Sjöns 
värde ligger främst i friluftsliv och rekreation. I sjön finns sik. 
Oreglerad. 


Upplunden-
Ämtens Fvf  


NSj45 Lilla Ullen 144 Klass IV Lilla Ullen är en mycket vacker sjö med branta otillgängliga 
stränder mot öster (Myrberget). Fiskbeståndet? Storöring? 
Reglerad. 


Stora Ullens 
Fvf 


NSj46 Skärgen 232 Klass IV Skärgen är en mycket vacker sjö med branta stränder mot 
öster. Här finns en hyperitberggrund som gör floran unik. I sjön 
finns enligt FVO siklöja, den är ej provfiskad. Runt sjön, på de 
mer tillgängliga ställena finns många sommarstugor. Reglerad. 


Skärgens 
FVO 


NSj47 Lemund-
tjärnarna 


27 Klass III Lemundtjärnarna har en populär badplats, ett bra pH och hyser 
kräftor (inplanterade). Sjöarna är även vattentäkt till 
plantskolan. Lemundtjärnarna  har en intressant geologi, då 
dess norra vik mynnar i en gammal meanderbåge, nu våtmark. 
Oreglerad. 


Klarälven 
FVO 


NSj48 Näcktjärn 2 Klass IV Näcktjärn ligger vid Öjeberget öster om Busjön. Sjön används 
till kräftodling av svensk flodkräfta. Oreglerad. 


Busjön FVO 


NSj49 Gröcken 398 Klass IV Gröcken är en vacker skogssjö med fina lättillgängliga stränder 
och vacker omgivning. I sjön finns en kommunal badplats med 
utrymme för camping som frekvent används av bilåkande 
turister. Fiskbeståndet ordinärt. Många sommarstugor. 
Reglerad.


Gröcken 
FVO


NSj50 Tippatjärnarna  Klass I  (Natura 2000) SE0610197 Brunfärgade småvatten med större 


vattensalamander 


 


NSj51 Råbergs-


tjärnarna 


 Klass I  (Natura 2000) SE0610198 Brunfärgade småvatten med större 


vattensalamander 


 


NSj52 Dusten  Klass I  (Natura 2000) SE0610199 Brunfärgade småvatten med större 


vattensalamander 


 


NSj53 Jordback-


tjärnarna 


 Klass I  (Natura 2000) SE0610205  Brunfärgade småvatten med större 


vattensalamander 


 


De 53 sjöar som har de högsta natur- och fiskevärdena omfattar drygt 11 000 ha vatten. Det är 
hälften av den av SMHI definierade sjöytan i kommunen. 
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NSj28 Kvarntjärn


NSj36 Flåsjön


NSj27 Ögsjön


NSj37 Dysjön
NSj11 
Lapptjärn


NSj13 Orrbergstjärn


NSj39 
Deglunden
-Upplunden


NSj44 Mossjön


NSj05 Uppämten
NSj38 StorLaggen


NSj45 Lilla Ullen


NSj46 Skärjen


NSj16 Grässjön


NSj17 Gräsmången


NSj47 Lemurtjärnarna


NSj30 Östra Hinnsjön
NSj48
Näcktjärn


NSj25 Mosstjärn


NSj33 Busjön


NSj29 Västra Hinnsjön


NSj22-24
Örsjöarna


NSj34 Mossbergssjön


NSj06 Knon
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Virtjärnarna


NSj21 Ämten


NSj07 Nain
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NSj35 HemsjönNSj09 Kvarnsjön
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NSj41 Bosjön


NSj15 Lidsjön
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NSj01 Stora Ullen
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NSj04 Stor-Jangen
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Vattendrag med stora naturvärden  


Naturklassade områden Miljöbalken 3 kap 6 § 


Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas 


natur- och kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder 


som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av friluftsområden i närheten av 


tätorter skall särskilt beaktas.  


Observera att även värdet av fritidsfisket finns med i klassningen. Klass II är öringfiske av 
regional betydelse. 


Tabell 9. Naturklassade vattendrag enl. Miljöbalken 3 kap 6 § 


Id  Namn Klass Längd 
km 


Fiskevårdsområde 


NVd01 Örbäcken, Mana Klass III 7,2 Stora Enso 


NVd02 Hagälven Klass IV 8,78 Stora Enso 


NVd03 Ullshyttälven Klass IV 1,03 Stora Enso 


NVd04 Dydalsbäcken-Kvarnbäcken (Dammhuggstret) Klass IV 9,63 Sunnemo FVO 


NVd05 Hyttälven-Sångesälven-Buskesälven Riksintresse 16,59 Sunnemo FVO 


NVd06 Grunnan Natura 2000 18,4 Grängen FVO 


NVd07 Musån, nedre del Klass III 10,15 Knon + Östra Tönnet FVO 


NVd08 Musån, övre del Klass II 13,15 Knon + Östra Tönnet FVO 


NVd09 Acksjöälven Klass III 4,05 Klarälven FVO 


NVd10 Enån, övre del Klass III 12,28 Stor-Ens FVO 


NVd11 Enån, nedre del Klass III 4,44 Stor-Ens FVO 


NVd12 Lovisebergsälven Klass IV 13,6 Stor-Ens FVO 


NVd13 Skymman Klass III 16,76 Grängen FVO 


NVd14 Smissbäcken Klass IV 7,81 Klarälven FVO 


NVd15 Skärgesälven Klass IV 2,93 Gräsmången FVO 


NVd16 Svartån Riksintresse 13,76 Lidsjön-Grässjön FVO 


NVd17 Miltjärnarna - Viskobäcken Klass III 9,2 Lidsjön-Grässjön FVO 


NVd18 Hästabäcken Klass III 9,79 Lidsjön-Grässjön FVO 


NVd19 Älgsjön-Stamparälven-Klammaälven Klass IV 26,39 Stora Enso 


NVd20 Aamäk-Sandsjöälven Klass IV 14,77 Storsjön FVO 


NVd21 Fräkensjön-Kisjöälven Klass III 9,12 Stiftet 


NVd22 Laxräjtika-Lapptjärn-Dysjön Klass II 7,87 Stora Enso 


NVd23 Vallälven Klass III 23,32 Uvanå FVO 


NVd24 Örsjöarna-Ulvbergstad Klass II 11,74 Knon FVO 


NVd25 Lövån Klass II 12,82 Uvanå FVO 


NVd26 Kvarnbäcken Klass IV 12,57 Östra Tönnet FVO 


NVd27 Utterbäcken-V Bäckelbergstjärn Klass IV 8,65 Norra Ny FVO 


NVd28 Götån Klass III 47,6 Östra Tönnet FVO 


NVd29 Virbäcken Klass IV 20,28 Östra Tönnet FVO 


NVd30 Vångan Klass III 8,35 Norra Ny FVO 


NVd31 Halgån Klass III 20,88 Norra Ny FVO 


NVd32 Knappåsälven-Kråkåsälven-Jolaälven Klass III 32,4 Bada FVO 


NVd33 Stendalsbäcken-Mjösjön Klass IV 12,15 Kråkås-Jangen FVO 


NVd34 Åvrånsbäcken+ Stensjöbäcken Klass IV 6,59 Kråkås-Jangen FVO 


NVd35 Ö Hinnsjön - Gammelsäterbäcken Klass IV 8,95 Björklången FVO 


NVd36 Björka älv Klass I 6,35 Stor-Jangen-Älgsjön FVO 


NVd37 Hinnan Klass III 19,73 Busjön FVO 


NVd40 Örbäcken, Björklången Klass IV 5,2 Busjön FVO 


NVd41 Väjån-Sågälven Klass IV 29,48 Lakenesjön FVO 


NVd42 Lilljangsälven+ Öster Rådalsbäcken Klass IV 4,01 StorJangen-Älgsjön FVO 


NVd43 Kvarnbäcken-Noret Klass III 14,77 Lakenesjön FVO 







KAPITEL 10 NATURVÅRD- SID 50/77 


 


___________________________________________________________________________ 
Antagandehandling Hagfors kommun Överskiktsplan 2000,  


Ansvarig författare  Anna Sjörs  


NVd44 Näcktjärn-Basterud Klass IV 7,25 Busjön FVO 


NVd45 Holenoret Natura 2000 1,18 Busjön FVO 


NVd46 Björnåbäcken-Örebäcken Hara Klass IV 10,91 Harasjöarna FVO 


NVd47 Gällälven Klass IV 7,58 Stora Enso 


NVd48 Timansfallsbäcken Klass IV 5,52 Lakenesjön FVO 


NVd49 Råbäcken (Skogaängarna) Klass IV 4,75 Lakenesjön FVO 


NVd50 Havsjöälven Klass IV 1,87 Lidsjön -Grässjön FVO 


NVd51 Glihallsbäcken/Örtjärnsbäcken Klass IV 9,12 Sunnemo FVO 


NVd52 Rödhallsbäcken Klass IV 2,75 Knon FVO 


NVd53 Kvarnbäcken-Svartån Klass IV 6,86 Lidsjön -Grässjön FVO 


NVd54 Kvarnbäcken Gustava Klass IV 2,64 Upplunden-Ämten FVF 


NVd55 Kälkbäcken Klass IV 4,79 Östra Tönnet FVO 


NVd56 Björntjärnsbäcken-Tollsåsbäcken Klass IV 8,48 Stora Enso 


NVd57 Brudgumsbäcken Klass IV 7,61 Stora Enso 


NVd58 Harbäcken Klass IV 2,53 Knon FVO 


NVd59 Dysjöbäcken Klass IV 0,29 Storsjön FVO 


NVd60 Klarälven Riksintresse 74 Klarälven FVO 


 Summa längd:  701,67  


 


Den sammanlagda längden av de skyddsvärda vattendragen i kommunen är  700 km vilket utgör 28 % av den 


sammanlagda längden av vattendrag. Dessa siffror får tas med en nypa salt då de blåmärkta vattendragen i 


längdberäkningen från Gröna kartan inte tar med de vattendrag som är så breda att de utritas som en yta och inte 


som en linje. Dock har kompensation gjorts för Klarälven som är med i beräkningen.  


De naturklassade vattendragen redovisas även på karta. 
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NVd32 Knappåsälven
-Kråkåsälven-Jolaälven


NVd07 Musån


 nedre del


NVd26
Kvarnbäcken


NVd57 Brudgumsbäcken


NVd45 Holenoret


NVd28 Götån


NVd58 Harbäcken


NVd52 Rödhallsbäcken


NVd24 Örsjöarna


NVd10 Enåns övre del


NVd13 Skymman


NVd11 Enån nedre del


NVd12 Lovisebergsälven


NVd41 Väjån


- Sågälven NVd14 Smissbäcken


NVd17 Viskobäcken


NVd05 Hyttälven-


Sångesälven-Buskesälven


NVd04 Dydalsbäcken


NVd51 Glihallsbäcken


NVd21Kisjöälven


NVd25 Lövån


NVd43 Noret


NVd48 Timans-
fallsbäcken


NVd49 Råbäcken


NVd42 Lilljangsälven


NVd40 Örbäcken


NVd36 Björka älv


NVd37 Hinnan


NVd02 Hagälven


NVd08 Musån övre del


NVd01 Örbäcken
NVd19 Klammaälven


NVd56Tollsåsbäcken


NVd59 Dysjöbäcken


NVd54 Kvarnbäcken


NVd22 Laxräjtika


NVd03 Ullshyttälven


NVd31 Halgån


NVd46 Björnåbäcken


NVd27 Utterbäcken


NVd55 Kälkbäcken


NVd30 Vångan


NVd34 Stensjöbäcken


NVd35 Gammel
säterbäcken


NVd06 Grunnan


NVd09 Acksjöälven


NVd33 Stendalsbäcken


NVd44 Näcktjärn


NVd23 Vallälven


NVd16 Svartån


NVd18 Hästabäcken


NVd53 Kvarnbäcken


NVd15 Skärgesälven


NVd50 Havsjöälven


NVd47 Gällälven


NVd29 Virbäcken


NVd20 Sandsjöälven


NVd60 Klarälven


 


455 Vattendrag kartogr dim 0.18 mm


456 Vattendrag kartogr dim 0.25 mm


441 Vattendrag kartogr dim 0.13 mm


Naturklassade vattendrag i Hagfors kommun
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10.10 Våtmark 
Skogslandskapet i vår kommun består av en mosaik av sjöar, skog och våtmarker. Där 
terrängen inte är så kuperad finns stora myrområden. Hela 25 000 ha (11 %) av kommunens 
mark är våtmarker. För Sverige som helhet är siffran 9 %.  


Våtmarkerna har en viktig uppgift i naturen. De fungerar som buffert mot häftiga regn och kan 
sedan ge ifrån sig vatten under perioder av torka. Under de kraftiga regnen våren 1996, då 
över 100 mm regn kom på tjälad mark under några dagar i Hagfors kommun, fick vi ett 
dramatiskt exempel på de effekter som uppstår då våtmarkernas uppsugande förmåga är satt 
ur funktion.  


Våtmarkerna fungerar även som naturliga renare av vatten då de fångar upp många ämnen 
genom filtreringen som sker i våtmarken. Strandängar kan till exempel rena näringsrikt vatten 
som kommer från åkrar. Näringen binds i strandängen, och det vatten som når sjön är renat. 
Man vet att torv i våtmarker innehåller högre halter av kvicksilver än omgivande jordarter – 
tungmetaller binds effektivt till torv. 


Målbild 


Mål nr 4 Myllrande våtmarken: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 


landskapet ska bibehållas och den värdefulla våtmarken bevaras för framtiden. 


Det innebär att det ska finnas våtmarker av varierande slag med bevarad biologisk mångfald 


i hela landet. Vidare ska våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen 


och annan exploatering. Torvbrytning ska ske på lämpliga platser och med hänsyn till miljön och 


den biologiska mångfalden. Främmande arter och genetiska modifierade organismer som kan hota 


den biologiska mångfalden får inte introduceras. Våtmarkernas värde för friluftsliv samt deras 


kulturhistoriska lämningar ska värnas. 


Regeringen ger exempel på delmål, (som passar in i Hagfors naturtyper): 


 hotade arter bör ges möjlighet att sprida sig till nya platser inom sina naturliga 


utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer stärks 


 minst 50 % av objekten i Naturvårdsverkets myrskyddsplan ska skyddas som reservat eller 


bevaras genom avtal och andra åtgärder. Förbud mot markavvattning utökas. 


 


(Text ur Svenska miljömål, miljödepartementet, maj 1998) 


Hotbild 


 Våtmarksområden kring sjöar som tidigare hållits öppna genom slåtter, översilning eller bete 
hotas av förbuskning.  


 Mindre våtmarker kan lätt förstöras genom ovarsam tippning vid vägbyggen och skyddsdikning 
vid avverkning. 


 Torvbrytning innebär en totalförstöring av våtmarken. 


 Kalkning av våtmarker som är naturligt sura ger en chockartad förändring som skadar hela 
biotopen genom att växtligheten skadas eller dör. 


 Tidigare använda slåttermyrar och torvtag har ofta spår av kulturminnen, vilka genom uteblivet 
underhåll riskerar att förstöras. Mer om detta finns i kap 8 Kulturvård. 


Etappmål 


Miljömålskommitténs betänkande SOU 2000:52 föreslår följande etappmål: 


Före år 2005 ska en nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker finnas. 
Skogsbilväger ska inte byggas så att våtmarker förstörs. Ett åtgärdsprogram ska tas fram för 
de hotade arter som har särskilt stora behov av riktade åtgärder. Senast 2010 har 95% av 
våtmarkerna i myrskyddsplanen ett varaktigt skydd och många fler våtmarker och småvatten 
finns i odlingslandskapet. 


Nationella strategier och styrmedel 


Strategier: 


Myrskyddsplanen måste digitaliseras och uppdateras. Kulturhistoriska värden måste 
inventeras. Bevarandestrategier för sumpskog ska tas fram. Skogsägarna måste får mer 
kunskap så att de inte bygger skogsbilvägar på ett sätt som förstör våtmarker.  
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Bevarandeprogram ska upprättas för de tiotalet arter som inte kan överleva utan speciella 
åtgärder och som riskerar att försvinna.  


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning bedöms av miljömålskomitten som tillräckliga instrument för att nå 
etappmålen. Miljöbalkskommittén ska uppmärksamma hur systemet med samrådsplikt 
fungerar för anläggning av skogsbilväg över våtmarker. Det finns behov av särskilda 
informations- rådgivnings- och utbildningsinsatser inom jord- och skogsbruket. Bidrag ska 
finnas för anläggning av våtmarker och småvatten i odlingslandskapet.. 


Vad är våtmarker?  


Under kategorin våtmarker hittar man myrar, mossar, kärr och en del mindre tjärnar som har 
stränder av gungfly. Strandängar - betade eller slåttrade partier runt sjöar och sumpskogar hör 
inte till de traditionella våtmarkerna, utan räknas till odlad mark respektive skogsmark, även 
om de har delvis samma funktion i ekosystemet som mer traditionell våtmark. De stora myrar 
och mossar som finns i vårt landskap är den naturtyp som påverkats minst av människan. Men 
en myr är ingen statisk naturtyp – den genomgår en utveckling som kortfattat beskrivs nedan. 


Försumpad mark 


I sänkor där vattnet inte rinner undan så lätt bildas försumpad mark ofta med skog av gran 
eller al - eller en liten tjärn med försumpade stränder. Här blir marken så vattensjuk att 
nedbrytning av döda växtdelar försämras. Sumpskog och försumpad åkermark är ofta 
nyckelbiotoper – se under respektive skogsmark och odlad mark i detta kap. 


Källor med omgivande våtmark 


En källa är ett utströmningsområde där grundvatten strömmar ut. Oftast är den omgivande 
våtmarken liten, mindre än ett hektar. Den här biotopen är skyddad som nyckelbiotop om den 
finns i jordbruksmark enligt 19a§ NL. Sådana källor finns på många ställen i kommunen, men 
oftast i skogsmark, eller i en skogsdunge nära odlingsmark.  


Kärr 


Kärr har ett rinnande ytvatten och är ofta bevuxet med gräs och lite videbuskar. Trädskiktet 
försvinner i kärret – trädens rötter får inte tillräckligt med syre – och torvbildningen börjar. 
Torvbildning är då döda växtdelar – främst mossor – inte bryts ner utan ombildas till torv.  


Myr 


Myren har torv i botten, men med ett vattenflöde från omgivningen. Om myren sluttar kan 
flarkar bildas – myren blir terrasserad med kanter av gräs och halvgräs, ofta  vide. Öppna 
vattenytor är vanliga och nivåskillnaderna ner till nästa terrass kan bli så hög som en 
halvmeter. Ett fint exempel är Tusentjärnarna i Fräkensjöområdet.  


(NM01).  
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NM14 Flymyren
-Kärrmossen
-Borberget NM26 Kroppmossen


NM17 Grästjärnsmyrarna
V Deglunden


NM02 Skogamossen


NM16 Mossjömossen


NM30 Bergsängstjärn


NM15 Flyktmyren


NM22 Stormossen
SV Lid


NM21 
Skottjärns-
mossen


NM20 Kujmossen


NM23 Laxtjärnsmossen


NM27 Ugglemyren V StorEn


NM13 Trindmossen


NM28 Sångestjärnarna


NM03 Råda Stormosse


NM19 Hagmossen


NM18 Träjmossen


NM04 Stormyren vid Kölan


NM07 Trollsmossen


NM06 Sätermyren Mussjön


NM05 Flåen


NM29 Östra Tönnettjärn NM10 Venmyren


NM09 Gräskärret


NM08 Solbergsmossen


NM01 Fräkensjömyrarna


NM11 Ulvmossen


NM12 Manmyren
-Sjömyren V Hara


NM24 Stormossen
O Gräsmangen


NM25 Trässmossen


Naturklassade våtmarker
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Mosse 


En mosse kan bildas om marken är plan och torvbildningen är så kraftig att växtligheten inte 
längre når grundvattenströmmen från omgivningen. En mosse är högst i mitten och vattnet 
rinner härifrån ut mot kanterna. Runt en äkta mosse finns en blöt zon – det kallas en lagg. Ofta 
finns många små tjärnar på mossen. De är ”bottenlösa” och har stränder av gungfly. Det tar 
flera tusen år att bilda en mosse. Några verkliga praktexemplar finns i vår kommun – Råda 
Stormosse (NM03) och Skogamossen (NM02).  


Slåttermyr 


Viss typ av våtmarker – gräskärr och översilningsmarker – har under mycket lång tid använts 
till slåtter i skogslandskapet. Namn som Gräskärret (NM 09), Slåttermyren och Flåen (NM 05) 
vittnar om detta. Dessa områden röjdes på myrtallar och buskar för att vara lättare att slå. Idag 
finns fortfarande dessa böljande gräshav kvar som ett minne från våra förfäders mödor. De är 
mycket värdefulla. 


Under hela 1900-talet har man dikat kärr för att skapa skogsmark i Hagfors kommun. 
Sumpskogar är därför en sällsynt biotop. Mer om sumpskogar finns i avdelningen om skogen. 


 


foto: Slåttermyr 


Rekommendationer  


Hagfors kommun ska verka för att minimera våtmarkskalkning 
Hagfors kommun ska verka för att minst 50 % av de skyddsvärda våtmarkerna 
får ett varaktigt skydd före år 2010.  
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Naturklassade våtmarker 


Tabell 10. Våtmarker med högt naturvärde enl. Miljöbalken 3 kap 6 § 


Id Namn Areal ha  Typ Klassning Topokarta 


NM01 Fräkensjömyrarna 1447 Sjörikt myrkomplex av vildmarkskaraktär. 
Fina flarkmyrar. 


Riksintresse 
Natura 2000 
Reservat 


12D SO 


NM02 Skogamossen 108 Mosse med 57 gölar! Klass I  12D SV 


NM03 Råda Stormosse 306 Värmlands gölrikaste mosse.  Riksintresse 
Natura 2000 


12D SV 


NM04 Stormyren vid Kölan 485 Flarkmyrar och mossar i fint våtmarks-
komplex. Sumpskogar. Vildmarkskaraktär. 


Klass II 12D NV 


NM05 Flåen 261 Slåttermyr med översilningsängar. Klass III 12D NO 


NM06 Sätermyren Mussjön 143 Slåttermyr Klass III 12 D NO 


NM07 Trollsmossen 87 Mosse, vackert välvd Klass III 12 D NO 


NM08 Ö Solbergsmossen  51 Terrass-myr med tjärnar. Skams kulle  Klass III 12D NO 


NM09 Gräskärret 23 Slåttermyr. Södra delen sumpskog Klass IV 12D NO 


NM10 Venmyren 94 Tallmosse. Klass IV 12D NO 


NM11 Ulvmossen 77 Starrmyr, troligen slåttermyr utan träd Klass III 12 D NO 


NM12 Manmyren-Sjömyren V 
Hara 


201 Slåttermyr – Myrkomplex av fem långsmala 
myrar. 


Klass IV 12D NV  


NM13 Trindmossen 35 Mosse, 6000 år gammal, borrad. Troligen 
slåttermyr, inga träd 


Klass III 12D SO  


NM14 Flymyren-Kärrmossen 75 Myrkomplex, två mossar med fem gölar Klass IV 12D SV 


NM15 Flyktmyren 473 Mosse med gölar Klass III 12D SO  


NM16 Mossjömossen 69 Myr med skvattram och pors Klass IV 12D SO 


NM17 Gräsmossen-
Deglundsbäcksmossen  


153 Myrkomplex i åslandskap, den plana botten 
har varit en isdämd sjö 


Klass IV 12D SO 


NM18 Träjmossen 38 Mosse med offertjärn (källa) Klass IV 11D NO  


NM19 Hagmossen 71 Mosse med strängstruktur Klass III 11D NV  


NM20 Kujmossen 59 Solfjäderformad mosse med dråg Klass III 11D NO  


NM21 Skottjärnsmossen 130 Mosse med tjärnar och strängstruktur Klass III 11D NO 


NM22 Stormossen SV Lid 81 Vackert bildad välvd mosse Klass IV 11D NO  


NM23 Laxtjärnsmossen 88 Starrkärr med gungfly och småtjärnar Klass III 11D NO  


NM24 Stormossen O 
Gräsmangen 


115 Ovanlig mosse med många gölar, sluttar 
mot mitten 


Riksintresse 11D NO 


NM25 Trässmossen 34 Hästskoformad mosse med 8 tjärnar Klass IV 11D NO  


NM26 Kropphea 58 Mosse med 30-tal småtjärnar, fyller ut en 
meanderbåge av Klarälven 


Riksintresse  12D SO   


NM27 Ugglemyren V Stor-En 42 Myr  - två vikar i Stor-En, starrmader.  Klass IV 11D NV  


NM28 Sånges-tjärnarna 23 Våtmarksområde. Myr med tallskog Klass IV 11D NO 


NM29 Östra Tönnettjärn 14 Igenvuxen korvsjö, inga klarvattenytor. Kärr 
med ängsull och flaskstarr. 


Riksintresse 12D NV  


NM30 Bergsängstjärn 23 Igenvuxen korvsjö, tidigare slåttermyr Riksintresse 12D SO  


Dessa 30 våtmarker utgör 8 884 ha– hela 34 % av den totala mängden våtmark är skyddsvärd. Siffrorna är delvis missvisande, 


då våtmarkskomplexen i arealberäkningen från Gröna kartan inte tar med skogsholmar och åsbildningar i våtmarken – vilket 


är inräknat i den skyddsvärda arealen. 
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10.11 Skogsmark 
Den viktigaste naturresursen i vår kommun är skogen. Vi har ungefär 145 000 ha produktiv 
skogsmark, drygt 70 % av kommunens yta. Skogen har förmodligen alltid varit vår bas för 
utkomst under historisk tid. Ända sedan isen lämnade landet bart och skogen sakta 
invaderade landskapet har den varit den dominerande naturtypen. Se även kap 9, 
Naturresurser, skogsbruk. 


Skogshistoria 


Skogen har ingalunda varit den skog som vi är vana 
vid idag. Strax efter istiden fanns här björk och vide, 
sedan invaderade tallen söderifrån. Under perioder 
av värme var bergen klädda med bok- och ekskog. 
Då kölden kom åter, vid tiden för järnåldern, 
invaderade den mörka granskogen landskapet 
norrifrån.  


Om vi förflyttade oss tillbaks till den tiden skulle vi 
känna igen arterna i våra skogar – men 
dimensionerna var otroligt mycket grövre. 
Kreditskogen vid Risberg ger oss en bild av storleken 
på ”normala” tallar. Granarna var metertjocka på de 
ställen där de trivdes bäst.  


Vi har inga rester av äkta urskog i vår kommun, men 
vi kan göra oss en föreställning av hur skog som fått 
sköta sig själv ser ut om vi besöker det fåtal 
naturskogar som finns kvar. Örbäcksravinen invid 
Mana alldeles intill Hagfors stad är ett fint exempel 
på en sådan naturskog. Den är oerhört värdefull, 
med många rödlistade arter. Hagfors kommun har 
givit skogen status som ”naturskyddad skog” vilket 
innebär att den ska få utvecklas som en urskog.  


Andra exempel på naturskogar är NS 19 Skallberget 
i Sunnemo, NS 01 Nordsjöområdet i Ekshärad, NS 02 Stenbäcksdalen i Knappåsen. Dessa 
naturskogar är oaser som av olika anledningar inte omfattats av skogsbruk på kanske flera 
hundra år. De skogsområden som anses mest värdefulla finns med på skogslistan i 
översiktsplanen. 


Skogsbrand spelar en mycket viktig roll i skogens ekologi. Under en skogsbrand överlevde 
oftast äldre tallar – man kan se brandljud i gamla tallar och stubbar som visar att barken 
övervallade brännsåret på barken. Ny skog kom upp efter brand – först löv- och sedan 
barrskog. Tallarna kunde stå kvar i många hundra år – sådana träd benämns evighetsträd. 


Dagens skogsbränder är mindre i omfattning, men de har en mycket stor betydelse för insekter 
och växter som anpassat sig till brand. Ett naturligt brandfält är en nyckelbiotop. I Hagfors 
kommun finns NS07 Hallshöjden (Stora Enso) samt NS51 Klövberget vid Björklångberg, som 
är brandfält efter större skogsbränder under 90-talet.  


För att gynna naturvården bränner Stora Enso idag av hyggen där man lämnar kvar partier av 
färdigvuxen skog och låter även brända evighetsträd bli kvar på hygget. Sådan naturvårds-
bränning planeras årligen i Gustavaområdet i kommunens östra del. 


Bilden är från den stora naturvårdsbränningen 1996 vid Sandsjöarna. 


Målbild för biologisk mångfald i skogslandskapet 


Skogsbruket ska bedrivas så att skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls 
och att skogens naturtyper skyddas. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt 
hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva i livskraftiga bestånd. Hotade arter ska 
skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas. 
Skogen ska ge oss alla möjligheter till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. 
(Skogsvårdslagens intentioner) 
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Mål nr 8 Levande skogar: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 


samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 


 Detta innebär att skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras. 


Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls. Inhemska växt- och djurarter 


fortlever under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skyddas. 


Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 


ska inte introduceras. Kulturminnen och kulturmiljöer värnas. Skogens betydelse för 


naturupplevelser och friluftsliv ska tas tillvara. 


Regeringen ger exempel på delmål (som passar in i Hagfors naturtyper): 


 hotade arter bör ges möjlighet att sprida sig till nya platser inom sina naturliga 


utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer stärks 


 Ytterligare ca 275 000 ha skogsmark bör skyddas som naturreservat, biotopskyddsobjekt, 


genom naturvårdsavtal eller på annat sätt. 


(Text ur Svenska miljömål, miljödepartementet, maj 1998) 


 


Minst 5% av den produktiva skogen bör lämnas för fri utveckling och avsättas som reservat för att vi 
ska nå målet levande skogar. Men 5%-siffran räcker endast under förutsättning att skogsbrukets 
miljöhänsyn radikalt förbättras jämfört med skogsbruket på 80-talet. Skogsbruket har verkligen ställt 
upp på detta, och skogsvården har radikalt förändrats. 


Hotbild 


 Brist på gammal skog, sumpskog och naturskog. 


 Brist på död ved och för liten lövandel i likartade i bestånd med homogen åldersfördelning. 
Brist på riktigt gamla träd. 


 Brist på skogsbränder som ett naturligt inslag i föryngring. 


 Försurning och ensidig kvävegödsling kan medföra långsiktiga markförändringar. Brist på 
ogödslad skog i bolagsskogen. 


 Vår skogsmark är rik på kulturminnen. Modernt skogsbruk är det största hotet mot rester 
av stengärdsgårdar, torpruiner, gamla jordkällare m.m. Se kap 8 Kulturvård. 


Miljömålskommitténs föreslår följande preciseringar i kvalitetsmålet: (se även kap 9!) 


1. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga 
utbredningsormråden Kommentar: Uppnås t.ex. genom ett landskapsekologiskt perspektiv 
anläggs på skogsbruket, vilket Stora Enso arbetar med. 


2. Skötselkrävande skogar ska vårdas och bevaras så att natur- och kulturvärden kan 
bevaras Kommentar: Detta gäller t.ex. betade skogar, skogar med mycket löv, kreditskogen 
och skogen uppe på Mana. 


3. Skogar med olikåldriga träd och stor variation skall bevaras. Kommentar: Ravinen vid 
Örbäcken-Mana är ett fint exempel. 


4. Skogarnas naturliga hydrologi värnas. Kommentar: Det betyder ingen våtmarkskalkning, 
ingen dikning, inga djupa spår vid avverkningar och en hydrologisk utformning av 
avverkningar. Detta är mycket viktigt för att undvika de snabba vattenflöden som annars 
uppstår. 


5. Brändernas påverkan på skogarna ska bibehållas. Kommentar: Stora Ensos årliga bränning 
utformas idag så att även gammal skog får brinna, inte bara hyggen. 


6. Naturlig föryngring används på lämpliga marker. Kommentar: Detta sker i allt större 
utsträckning, men även på felaktig mark! 


Etappmål 


Miljömålskomitten föreslår 4 etappmål som alla berör Hagfors kommun. Senast 2010 skall 
ytterligare 800 000 ha skyddsvärd skog i hela landet undantas skogsbruk. Arealen 
gammalskog ska öka med 5 %, mängden död ved ska öka med 25 %, arealen äldre lövrik 
skog ska öka med 10%. Åtgärdsprogram för hotade arter med särskilt krävande behov av 
riktade åtgärder skall ha upprättats. Senast år 2005 skall skogsmarken brukas på ett sådant 
sätt att fornlämningar och kulturminnen inte skadas. 
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Nationella strategier och styrmedel 


Strategier: 


Pengar skall avsättas för skydd av skogsmark. Slutavverkning ska begränsas i äldre 
skogsbestånd. Ett skonsamt skogsbruk. Bevarandeprogram ska upprättas för c:a 30 hotade 
arter som inte kan överleva utan speciella åtgärder. Vargen hör hit. 


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning bedöms av miljömålskomitten som tillräckliga instrument för att nå 
etappmålen, men skogsvårdslagen kan behövas ses över för att förstärka möjligheterna att 
lämna död ved.  


Kommunalt naturvårdsarbete  


Vid remissvaret på länsstyrelsens särskilt känsliga områden har kommunen tillsammans med 
Stora Enso och Naturskyddsföreningen tagit fram många dittills olistade värdefulla 
skogsbiotoper, främst på Stora Ensos mark. Detta ligger till grund för den utförligare 
skogslistan som finns i 1999 års översiktsplan. 


I Mana-projektets regi har Hagfors kommun tillsammans med Stora Enso AB och Gullspång 
Kraft AB undertecknat ett skötselavtal hösten 1998 för området kring Mana och Örbäcken. 
Avtalet innebär att skogens skötsel ska ske på ett sätt som bevarar och utvecklar 
nyckelbiotopen och skogen i bäckravinen. 


Kommunen har genomfört en grön skogsbruksplan på sina egna marker som antogs av 
fullmäktige jan 2000. Kommunens egna nyckelbiotoper skyddas sedan i maj år 2000 genom 
avtal med skogsvårdstyrelsen – biotopskyddsområde. 


Kommunen har samverkat med Stora Enso och Skogsvårdsstyrelsen kring framtagandet av 
de landskapsekologiska planer som bolaget använder. Skogsvårdsstyrelsens prioritering av 
nyckelbiotoperna inom det privata skogsbruket har gjorts i samverkan med kommunen. 


Den stora skogskulturhistoriska inventering som Skogsvårdsstyrelsen har genomfört 1995-97 
finns tillgänglig på kommunen, och har genom kommunens försorg lagts ut på bibliotek och 
gymnasieskola i datanät. 


Större sammanhängande värdefulla skogsområden 


De större sammanhängande värdefulla skogsområdena är bestånd av naturskog, 
gammalskog, bestånd med stort lövinslag och riktigt gamla träd. Dessa kan man finna i skog i 
höjdlägen, raviner, odikade marker eller där terrängen har gjort det svårt att avverka – som då 
den är mycket blockig. Värdefull skog i större områden kan även finnas där markägare av olika 
skäl lämnat skogen åt sitt öde. 


Nordsjöskogen (Nrik10 och NS 01) med dess naturskogsartade sumpskog och 
Fräkensjömyren (Nrik03 och NM 01) är nya naturreservat från år 2001 med ett uttalat 
reservatssyfte att successivt utveckla områdenas karaktär av naturskogar. 


I två av de områden som kommunen pekat ut som stora orörda områden, finns större 
områden med skogar med höga naturvården i norra delen av (StOmr2) Åstjärnsområdet och i 
(StOmr1) Fräkensjöområdet.  Mindre, men relativt sammanhängande områden av höjdskog 
finns på många ställen, t.ex. i Skallberget, Sunnemo och i den storblockiga terrängen i 
Gustava finns små oaser gammelskog (NS58, Heaberg t.ex.). Sumpskog finns i 
Nordsjöområdet. (NS01). Lövskog finns i raviner runt våra stora sjöar Grässjön-Lidsjön och 
Rådasjön. Dessa raviner har på flera ställen korridorförbindelser med varandra genom 
strandzonen. Större lövområden finns längs med Klarälven – här finns fin äldre lövskog som 
ett pärlband på näsens läsidor på meandersträckorna. (Se detta kap, Riksintresse). 
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NS73 Rännarhedarna


NS32 Lönneråsberg
NS67 Björnidet


NS71 Skallberg-Linkberg


NS20 Jällsjöberg


NS72 Skräckeberg


NS22 Skallberget-
Rösberget


NS74 Backtjärn


NS66 Ullsberget


NS69 Glihallsberg
NS21 Myrberget, Lill Ullen


NS68 Karlavagnsberget


NS57 Rådadalen
-Uttermy ren


NS09 Baståberget


NS02 Stendalen


NS03 Ekesberget


NS48 Abborrtjärn-Mjögsjöhöjden


NS47 Kråkåstäppan NS14 Otterhea


NS08 Bredv istens norra strand
NS41 Sv arttjärn


NS13 By näset


NS42 Högberget, Åtjärn


NS33 Örtjärnsberget


NS63 Trindtjärn


NS60 Sky mnäsklätten


NS45 
Ky rkstabacken


NS56 Knapply cksberget
NS24 Krediten


NS55 Hundsberget


NS30 Lidsberget


NS76 Länsmanshöjden


NS75 Sångeshöjden


NS77 Sv antjärn, norr om


NS82 Trögåsberg


NS87 Lomtjärn


NS37 Uddheden


NS85 Örsjöberget


NS84 Slogkärr


NS38 Backan-Höje


NS86 Sv epartjärn


NS44 Sky mma
löv äng


NS29 Sumpskog 
Lämmåsen-Högåsberg


NS31 Mobäcken


NS15 Skärjens v ästbranter


NS39 Bollåsen


NS25 Rissäter


NS12 Krakoudden


NS79 Stjärnsberget


NS80 Borbergets topp


NS78 Liberg NS64 Snarkullberg


NS36 Åsen
 Viljamsbol


NS62 Djupdalsbäcken


NS35 Hål-Slängbäcken


NS18 Milberget


NS19 Skallberget, Sunnemo


NS17 Godåsberget


NS40 Laxräjtikas V strand


NS61 Lapptjärnsberg


NS49 Stegatberget


NS50 Lemmberget


NS11 Skallberget öv er 400m


NS59 Öarna
i Dragsjön


NS10 Rapptorp gamla löv skogar


NS43 Kalbo


NS70 Dy sjöns
stränder


NS34 Storsjöns
SÖ-strand


NS23 Aurenaberg öv er 400m


NS54 Knon-Ulv bergskullen


NS51 Klöv berget


NS16 Säljberget


NS01 Nordsjöskogen


NS46 Löv sjöberg


NS07 Hallshöjden


NS58 Heaberg


NS05 Rommanmäck


NS04 Tönnetf jället 400 möh
NS53 Furberget


NS06 Skackelåsmy ren - Klibbalö
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Tabell 11. Skogsområden med högt naturvärde enl. Miljöbalken 3 kap 6 §, se även karta 


NY_ID NAMN AREA DELOMRNR 


NS01 Nordsjöskogen 110,87 6 


NS02 Stendalen 66,25 5 


NS03 Ekesberget 35,65 7 


NS04 Tönnetfjället 400 möh 862,96 6 


NS05 Rommanmäck 36,91 1 


NS06 Skackelåsmyren - Klibbalö 11,67 6 


NS07 Hallshöjden 51,02 6 


NS08 Bredvistens norra strand 27,51 5 


NS09 Baståberget 55,69 5 


NS10 Rapptorp gamla lövskogar 13,10 5 


NS11 Skallberget över 400m 167,24 4 


NS12 Krakoudden hyperitudde 10,35 4 


NS13 Bynäset 11,07 7 


NS14 Otterhea 7,00 7 


NS15 Skärgens västbranter 374,52 2 


NS16 Säljberget 114,30 8 


NS17 Godåsberget 20,25 2 


NS18 Milberget 118,37 2 


NS19 Skallberget, Sunnemo 135,60 2 


NS20 Gällsjöberget 115,94 2 


NS21 Myrberget, Lill-Ullen 45,59 10 


NS22 Skallberget-Rösberget 400m 15,74 2 


NS23 Aurenaberg över 400m 67,48 8 


NS24 Krediten vid Risberg 12,50 9 


NS25 Rissäter 32,49 9 


NS26 Backa 5,39 9 


NS27 Prästbol 7,46 9 


NS28 Raviner vid Haftersbol 77,30 2 


NS29 Sumpskog Lämmåsen-Högåsberget 48,81 3 


NS30 Lidsberget 57,74 2 


NS31 Mobäcken 33,97 2 


NS32 Lönneråsberget, Stor-Ullen 15,79 2 


NS33 Örtjärnsberget 47,50 2 


NS34 Storsjöns SÖ-strand 40,77 1 


NS35 Hål-Slängbäcken 10,56 2 


NS36 Åsen Viljamsbol 4,21 2 


NS37 Uddheden 80,36 3 


NS38 Backarna-Höje 12,87 3 


NS39 Bollåsen 9,80 4 


NS40 Laxräjtikas V strand 17,68 1 


NS41 Svarttjärn 14,82 6 


NS42 Högberget, Åtjärn 20,79 6 


NS43 Kalbo 14,86 4 


NS44 Skymma löväng 32,71 3 


NS45 Kyrkstabacken ÖP37 124,42 3 


NS46 Lövsjöberg 45,60 1 
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NS47 Kråkåstäppan 2,73 5 


NS48 Abborrtjärn-Mjögsjöhöjden 11,74 5 


NS49 Stegatberget 7,59 4 


NS50 Lemmberget 13,73 4 


NS51 Klövberget 24,99 5 


NS52 Fagersand 10,48 9 


NS53 Furberget 8,44 6 


NS54 Knon-Ulvbergskullen 10,68 6 


NS55 Hundsberget 29,65 1 


NS56 Knapplycksberget 23,55 10 


NS57 Rådadalen-Uttermyren 46,75 5 


NS58 Heaberg 89,95 1 


NS59 Öarna i Dragsjön 16,92 1 


NS60 Skymnäsklätten 24,59 3 


NS61 Lapptjärnsberget 28,62 1 


NS62 Djupdalsbäcken 69,84 2 


NS63 Trindtjärn 18,49 1 


NS64 Snarkullberg 8,18 1 


NS65 Trollrösberget 13,26 10 


NS66 Ullsberget 38,67 10 


NS67 Björnidet 3,52 10 


NS68 Karlavagnsberget 19,33 1 


NS69 Glihallsberg 4,96 2 


NS70 Dysjöns stränder 74,73 1 


NS71 Skallberg-Linkberg-Busken 49,39 2 


NS72 Skräckeberg 17,86 2 


NS73 Rännarhedarna 44,81 2 


NS74 Backtjärn 13,22 2 


NS75 Sångeshöjden 14,96 2 


NS76 Länsmanshöjden 17,90 2 


NS77 Svantjärn, norr om 13,25 2 


NS78 Liberg 2,00 10 


NS79 Stjärnsberget 7,27 9 


NS80 Borbergets topp 8,67 9 


NS81 Högåsberget 24,76 3 


NS82 Trögåsberget 30,74 3 


NS84 Slogkärr 121,13 3 


NS85 Örsjöberget 6,71 3 


NS86 Svepartjärn 17,06 3 


NS87 Lomtjärn 11,72 3 


NS88 Mana-Örbäcksravinen   
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Nyckelbiotoper 


En nyckelbiotop är ett område som hyser en del arter vilka indikerar – är nycklar – till att här 
finns ett naturområde som är tämligen orört av mänsklig påverkan. Något juridiska skydd för 
nyckelbiotoper finns inte, men samråd ska alltid ske med skogsvårdsstyrelsen innan åtgärder 
får utföras i nyckelbiotoper. 


Skogsvårdsstyrelsen avgränsar och beslutar om ett biotopskydd för områden med 
nyckelbiotoper eller andra värdefulla områden. Områden areal bör inte överstiga 5 ha. 
Skogsvårdsstyrelsen ger ersättning till markägaren och ansvarar sedan för skydd och vård av 
biotoperna. Även andra typer av avtal kan upprättas med markägaren. 


Hagfors kommun har biotopskyddsavtal med skogsvårdstyrelsen för alla kommunalt ägda 
nyckelbiotoper. 


Biotopskydd, Miljöbalken 7 kap 11 § 


Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter eller som 


annars är särskilt skyddsvärda ska omfattas av biotopskydd. Olika myndigheter hanterar olika 


biotoper, och fastställandet av dem kan ske på två olika sätt: 


Förordningen om områdesskydd, 6 § 


Hit hör nyckelbiotoper i skogsmark. Det är skogsvårdsstyrelsen som avgränsar och beslutar, 


ansvarar sedan för skydd och vård av biotoperna. Markägaren kompenseras. 


Nyckelbiotoper som finns i Hagfors kommun är av typen: 


 Brandfält 


 Lövbrännor 


 Äldre naturskogsartade lövbestånd 


 Örtrika allundar 


 Ravinskogar 


 Örtrika bäckdråg 


 Urskogsartade barrskogsbestånd 


 Örtrika sumpskogar 


 Äldre skogsbeten 


 Åsgranskog 


 Alkärr 


 Källor med omgivande våtmark 


 Myrholmar 


 Ras- eller bergsbranter 
 


Skogsägaren ska ha kännedom om de nyckelbiotoper som finns på hans mark, och han ska ta 
hänsyn till dem vid sitt skogsbruk. Skogsvårdsstyrelsen har därför gjort en 
nyckelbiotopinventering på privat mark. Kommuner, större skogsägare och skogsbolag ska 
utföra sin inventering själva. Under 1998 slutinventerades all privat och kommunalägd mark i 
Hagfors kommun. Stora Enso är ännu inte helt klara med sin inventering men planerar att vara 
det 2002.  


Hela materialet förutom Stora Ensos inventering finns tillgängligt på skogsvårdsstyrelsen och 
på Hagfors kommun.  
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Nyckelbiotoper, ej


Stora Skogs marker


Lövskog


Granskog


Tallskog


Tabell 12. Nyckelbiotoper i skogen enligt Miljöbalken 7 kap 11 § 


 


Typ Antal 


 


Ha 


Speciella lövträd 6  


Lövängsrest 1 0,3 


Älvbrink 1 0,9 


Tallsumpskog 2 1,1 


Alsumpskog 1 1,3 


Lövsumpskog 2 1,9 


Lövnaturskog 2 2,8 


Kalkbarrskog 1 3,1 


Ravin 3 4,5 


Lövskogslund 2 4,6 


Sekundär lövnaturskog 3 4,8 


Betad skog 4 4,9 


Örtrika bäckdråg 4 5,7 


Kanjondal, kursudal 1 6,3 


Aspskog 12 6,9 


Lövrik barrnaturskog 12 12,3 


Naturlig skogsbäck, 
barrskog 


4 12,5 


Blandsumpskog 4 13,0 


Lövbränna 5 16,6 


Gransumpskog, 
skogsbäck 


8 21,8 


Barrnaturskog, 
bergsbrant 


5 22,3 


Strandskog 2 29,9 


Bergbrant, barrskog 21 30,8 


Barrskog 39 90,2 


Summa 145 298,5 


Nyckelbiotoperna fördelar sig på trädslag: 


Typ Ha Antal Medianbonitet 


Löv 67,2 33 B 24 


Gran 158,3 91 G 24 


Tall 231,4 19 T 18 


Rekommendationer              


Kommunen ska verka för att 50 % av alla nyckelbiotoper i vår kommun får ett 
varaktigt skydd fram till 2010. 
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10.12 Det odlade landskapet  
Modern jordbruksteknik och djurhållning har på kort tid förändrat jordbrukslandskapet på ett 
drastiskt sätt. Landskapet påverkas genom nedläggning av jordbruksmark samt igenväxning 
och skogsplantering. Åkermarken i vår kommun har minskat med 50 % sedan 1950-talets slut. 
Slåtterängar har praktiskt taget försvunnit och betesmarken har minskat med över 50 %. Se 
även kap 8, Kulturmiljövård, kulturmiljöer samt kap 9, Naturresurser, jordbruk. 


Kulturlandskapets historia (av Karin Bengtsson-Sjörs, SLU) 


Hagmark 


Den svenska bondens historia börjar för 
ungefär 6 000 år sedan. I Sverige hade vi då ett 
förhållandevis varmt klimat med vidsträckta, 
fuktiga lövurskogar, till och med långt upp i de 
norrländska landskapen. Hittills hade 
stenåldersmänniskan livnärt sig på jakt och 
fiske. Men jägaren började röja öppna markytor 
i skogarna, kanske först för att locka till sig vilt. 
Äldsta tiders bonde var i huvudsak 
boskapsskötare och stora arealer öppen 
betesmark behövdes. Den första kulturskapade 
hagmarksvegetationen började formas. 
Bronsåldershögar och gravfält i Sunnemodalen 
och Klarälvdalen vittnar om att här troligen 
fanns större ansamlingar – kanske 
marknadsplatser och handelscentra. Men 
bosättningar med hagmarker från bronsåldern 
finns troligen runt de flesta av våra större sjöar, 
där väldränerade solbelysta marker lockade 
tillsammans med ett gott fiske och god jakt. 


Ängsmark 


Det skulle dröja omkring 4 000 år – till 
järnåldern - innan någon avgörande förändring i 
jordbruket inträdde. Nu hade klimatet börjat 
försämras. Det liknade mer det vi har idag med 
kalla vintrar som krävde att djuren stallades in i 
fähus och att vinterfoder samlades under 
sommaren. Stora arealer öppen mark formades 
till slåtterängar. Ängsmarken inhägnades med 
stor möda för att hålla kreaturen borta från den 
frestande grödan.  


I ängen formades genom århundraden av 
kontinuerlig hävd en myllrande rikedom av olika 
arter. Gräsmarkernas artrika vegetation blev 
också grunden för ett artrikt djurliv. Många 
insekter har sina värdväxter i gräsmarkerna. 
Många är också de fåglar och däggdjur som 
har anpassat sig till ett liv i gårdens närhet. 


Åkermark 


Det strängare klimatet medförde att bonden 
måste stalla in sina djur vintertid. På det viset 
fick järnåldersbonden en ny intressant produkt - 
gödsel. Nu kunde åkern brukas längre tid, och 
åkermarken lades på bekvämt avstånd från 
bosättningen. Gårdar med många hus och 
säkert stora familjer etablerades först på den 
mer lättbrukade marken intill Klarälven och 
Sunnemodalen. Byar var i Hagfors kommun 
ovanliga ända in på 1600-talet, men man får 
inte tolka detta som att resten av Hagfors var 
öde - gårdar av varierande storlek fanns på bra 
boplatser som i syd- och västsluttningar intill 
öring- och laxförande bäckar och sjöar ända 
från stenåldern och framåt i tiden. 


Skogsbete  


Då marken runt gården behövdes till slåtter och 
åker förvisades kreaturen till bete på utmarken, 
d.v.s. skogsområdena. Det omfattande 
skogsbetet kom att prägla utmarksskogen som 
blev luckig och därför ljus. Djurens tramp och 
bete formade, åtminstone fläckvis, en gräsvål 
även i skogen. 


Nyodling och fäbodar 


På 1500-talet, i och med finnkolonisationen, 
bröts mycken ny jordbruksmark. Även de 
svenska bönderna tog utmarkerna i anspråk för 
jordbruket. Karl IX uppmuntrade till svedjning i 
Värmland. Driften av fäbodar i skogsbygderna 
blev i vårt län en viktig del av jordbruket och 
ytterligare ett sätt att ta till vara alla tillgängliga 
näringsresurser. Utmarkerna kom ofta att 
avkasta mer än inägorna. Många fäbodar blev 
med tiden fasta bosättningar.  


En etablering av nybyggen i skogstrakterna i 
Hagfors kommun tog ny fart på 1600- och 
1700-talen i samband med utvecklingen av 
järnbruket. Det behövdes många arbetare till 
kolning, arbete i hyttorna, och olika körslor som 
malm- och kolforor. De flesta av arbetarna 
bodde som åbor i skogslandskapet, där 
familjen röjde mark och skötte ett mindre 
jordbruk även då männen låg borta från 
hemmet veckovis i arbete åt bolaget. I Hagfors 
kommun finns en levande fäbod – NO 60 
Loffstrandssätern - samt hundratals lämningar 
av boställen i skogsmarken. (Skog och historia 
98). Se även kap 8, Kultur och historia. 


Myrslåtter, fagning och hackslåtter 


I sin strävan att överleva utnyttjade skogsfolket 
markerna på alla tänkbara sätt. Fodret räckte 
inte till utan att kompletteras med hö från 
våtmarker. Det var inte ovanligt att detta 
utmarkshö kunde spela lika stor roll som höet 
från inägornas ängar. Löv från träd och buskar 
var en annan foderreserv som hade stor 
betydelse. Asp, sälg, björk och rönn skattades. 
Ofta togs löv från dessa trädslag från buskage 
på odlingsrösen och andra hinder i ängs- och 
åkermarken. Dikeskanter och vägrenar slogs 
med kortbladiga liar, skapta för att hacka sig 
fram mellan stenar och andra hinder. Det 
kallades hackslåtter. Varje strå var viktigt och 
skulle tas till vara.  


Odlingsrösen, stenmurar, brukningsvägar, 
åkerholmar, dammar och diken är några 
exempel på kvarvarande minnen från bondens 
strävan. Alla dessa småmiljöer i det äldre 
jordbrukslandskapet bidrog ytterligare till att ge 
djur och växter livsrum. 
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Intensivare jordbruk införs 


1800-talets kraftiga befolkningsökning i 
kombination med nya kraftfullare redskap lade 
grunden till en utveckling mot det moderna 
jordbruket. Ängar och hagar började alltmer 
ersättas av odlade slåtter- och betesvallar. 
Några av ängsmarkerna blev dock betesmarker 
och de flesta av våra idag kvarvarande, artrika 
hagmarker har en förhistoria som slåtterängar. 


En av de stora förändringarna vid denna tid, var 
den splittring av bystrukturerna som skedde i 
samband med laga skiftesreformen. I Hagfors 
kommun finns några oskiftade bystrukturer 
kvar. Ett fint exempel är Västra Tönnet och 
Södra Skoga. 


Nutid 


Under 1900-talets slut sker en kraftig 
nedläggning av jordbruket i skogslandskapet 
som avfolkas allt mer. Den odlade bygden med 
gårdar som kan försörja en familj på jordbruk är 
idag mycket ovanliga. De största 
bruksenheterna idag är Framnäs och Föskefors 
gård i Västanberg, Skomakaregården och 
Isakssons gård i Sunnemo, Uddeholms gård 
och Lakenetorps gård.  


Idag finns endast 4 500 ha odlad mark, vilket är 
2 % av kommunens yta. Ungefär lika mycket 
mark markeras på topografiska kartan som 
”annan öppen mark”, här finns en del 
hagmarker och igenväxningsmark. Den odlade 
marken är idag nästan helt koncentrerad till 
dalgångarna. (Se karta: Mark i Hagfors 
kommun och kap 9, Naturresurser, jordbruk).
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Målbild 


Mål nr 9 Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 


produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 


kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 


Det innebär att  åkermarken ska ha ett välbalanserat näringstillstånd, bra markstruktur och mullhalt 


samt så låg föroreningshalt att ekosystemets funktioner samt människans hälsa inte hotas. Vidare 


ska odlingslandskapet brukas på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter minimeras och den 


biologiska mångfalden gynnas. Främmande arter och genetiska modifierade organismer som kan 


hota den biologiska mångfalden får inte introduceras. Biologiska och kulturhistoriska värden i 


odlingslandskapet som uppkommit under lång, traditionsenlig skötsel ska bevaras eller förbättras. 


Hotade arter ska skyddas och bevaras. 


Regeringen ger exempel på delmål, (som passar in i Hagfors naturtyper): 


 Den ekologiskt odlade arealen bör uppgå till 10 % av den totala odlingsarealen till år 2000 


 Jordbruksmarkens funktion som naturresurs för att tillhandahålla livsmedel och biologiska 


råvaror samt skapa förutsättningar för bevarande av natur- och kulturmiljövärden knutna till det 


öppna odlingslandskapet bör tas tillvara 


 De för natur- och kulturmiljövården värdefulla ängs- och hagmarkerna ska skötas på ett 


ändamålsenligt sätt 


 Lämpliga förutsättningar ska skapas för att uppnå livskraftiga populationer av 


odlingslandskapets hotade arter, lantraser och lantsorter 


 Hotade växt- och djurarter i odlingslandskapet ska bevaras och stärkas 


 Kulturvärden i odlingslandskapet ska bevaras 


 


(Text ur Svenska miljömål, miljödepartementet, maj 1998) 


Miljömålskommittén föreslår även följande precisering (den viktigaste för vår kommun bland 4 
andra): Ett öppet och varierande odlingslandskap bibehålls i skogs och mellanbygder. 
Kommentar: Detta bör innebära att de särskilda stöd som idag finns till öppet landskap i 
Hagfors kommun även i framtiden i någon form bör finnas kvar. 


Etappmål 


Miljömålskomitten föreslår 5 etappmål som alla berör Hagfors kommun. Nuvarande areal 
hävdade ängs- och betesmarker bevaras och sköts. Fram till 2010 ska ytterligare ängs- och 
hagmark klassas som särskilt värdefull. Vårdade kulturbärande landskapselement (typ alléer, 
odlingsrösen  och stengärdsgårdar) över med 70 %. Inhemska husdjursraser ska vara 
ohotade, och växtgenetiska programmet (skydd av t.ex. finnråg)  ska vara fullt utbyggt. Senast 
2010 skall även åtgärdsprogram finnas för de hotade arter som har särskilt stora behov av 
riktade åtgärder – t.ex. storspov. Senast 2004 finns ett program för omfattning och inriktning av 
bevarande att kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader och miljöer. Senast 2005 finns en 
strategi för bevarande av jordbrukslandskapets småbiotoper (källor, smådammar). 


Nationella strategier och styrmedel 


Skötseln av de värdefullaste ängs- och hagmarkerna måste forsätta. Informationssatsningar till 
brukare om småbiotopers värde är viktigt. Bevarandeprogram ska upprättas för de mellan 15 
och 80 arter som inte kan överleva utan speciella åtgärder och som riskerar att försvinna. 
Storspov hör hit.  


Offentligt finansierade ersättningar bedöms vara de viktigaste styrmedlen. Andra viktiga 
styrmedel är informationssatsningar. Viktigt för Hagfors kommun är att ytterligare åtgärder av 
regionalpolitisk karaktär kan komma att förstärka jordbruk i skogsbygden.  


Hotbild 


Förändringarna på 1900-talet har inneburit att den biologiska och kulturhistoriska mångfalden i 
odlingslandskapet är starkt hotad. Den traditionella hävden är en förutsättning för att ängs- och 
hagmarkens rika biologiska mångfald ska få leva kvar. De viktigaste faktorerna som bidragit till 
utarmningen av odlingslandskapet i vår kommun kan sammanfattas: 


 Minskning av arealen ängs- och hagmark, strandbete och strandslåtter. 


 Minskning av den brukade arealen totalt, speciellt i skogslandskapet men även i 
Klarälvdalen och Sunnemodalen. Skogsplantering, matjordstäkter och förbuskning. 


 Borttagandet av småbiotoper som dungar, våtmarker och naturliga diken och åkervägar 
vid de större jordbruksområdena. 
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 De flesta fäbodar är helt igenväxta och husen borttransporterade eller rivna. De få 
kvarvarande är starkt hotade. 


 Odlingslandskapet är rikt på kulturlämningar som riskerar att förstöras genom ett 
rationellare jordbruk, men även av igenväxning och brist på hävd. Se även kap 7 
Kulturvård. 


Det finns ett stort intresse hos befolkningen i kommunen att bevara ängs- och hagmarkernas 
mångfald. Man vill hålla landskapet öppet som man alltid har gjort. På vissa ställen hävdar 
man med traditionella metoder, slår med lie och hässjar, som man har gjort i generationer 
tillbaka. Men ofta saknas kunskap om hur man ska sköta sin äng för att behålla artrikedomen. 
Man vet inte hur viktigt det är att forsla bort höet från ängen som man har slagit. Även om man 
inte har några djur att ge det åt, är det nödvändigt för den artrika ängsfloran som annars kvävs.  


Sommaren 1998 har länsstyrelsen i Värmland gjort en återkoll av den ängs- och 
hagmarksinventering som gjordes i länet för 10 år sedan. I samband med det har en utvidgad 
inventering gjorts i Hagfors kommun med ekonomiskt stöd från kommunen. Vid inventeringen 
har ett 60-tal intressanta objekt i kommunen besökts och beskrivits. 


Förbuskningen och skogsplanteringen på åkermark är idag ett stort hot mot landskapsbilden i 
vår kommun. Detta har främst drabbat mindre torpställen i skogslandskapet, men även 
Sunnemodalen, Åleby och Klarälvdalen har drabbats hårt av igenväxning. Människan förlorar 
under några årtionden den mark det tagit generationer att odla upp. 


Nyckelbiotoper i odlingslandskapet 


Sektorsansvaret för mångfalden i odlingslandskapet ligger på brukarna. De har att ta hänsyn 
till den biologiska mångfalden i sitt dagliga arbete.  


Biotopskydd, Miljöbalken 7 kap 11 § 


Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter eller som annars är 


särskilt skyddsvärda ska omfattas av biotopskydd. Olika myndigheter hanterar olika biotoper, och 


fastställandet av dem kan ske på två olika sätt: 


Förordningen om områdesskydd, 5 § 


Hit hör små nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet – det är markägarens skyldighet att bevara och 


vårda dessa.  


Förordningen om områdesskydd, 7 § 


Paragrafen omfattar större nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet, länsstyrelsen avgränsar och 


beslutar, ansvarar sedan för skydd och vård av biotoperna. Markägaren kompenseras. 


Små nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet 


Åkerholmar, källor, småvatten, odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark ska alltid skyddas 
och bevaras. För detta ges inget extra stöd, och en avgränsning behöver inte göras av 
myndigheten. Undantag kan medges, och då får man söka dispens hos länsstyrelsen, t.ex. om 
man avser att ta bort ett odlingsröse. Idag finns ingen förteckning över dessa biotoper i 
Hagfors kommun.  


Större nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet som kan finnas i Hagfors kommun är naturliga 
ängar, naturbetesmarker, naturliga bäckfåror och ras- eller bergsbranter i odlingslandskapet. 
Länsstyrelsen måste besluta om en avgränsning av biotopen, och ansvarar för skydd och vård 
av dessa biotoper. Idag finns inget beslut om en biotop av detta slag i Hagfors kommun, men 
vi har 60-tal objekt som med rätt skötsel kan återta ängs- och hagmarkens artrika flora. 
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Ängs- och hagmarker med höga naturvärden 


I Hagfors kommun finns en ofta bortglömt potential för ett unikt bevarande av en ängs- och 
hagmarksflora som fanns kring skogstorpen i den magra norrlandsterrängen. Lämningar av 
torp i skogen visar att här under de senaste århundraden levde och verkade massor av 
människor. Skogslandskapet var en mosaik av skogbetesmarker, myrslåtter och små ängs- 
och hagmarkslyckor. Kring torpen var marken uppodlad. I vår kommun har ålderdomlig skötsel 
– till och med skogsbete- pågått fram till slutet av detta århundrade. Ska det ”befolkade 
skogslandskapet” med dessa nationellt värdefulla områden bevaras är det brottom. 


Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering 1994 har kompletterats med en 
länsomfattande uppföljning 1998-1999 och en utvidgad inventering 1998 som bekostats av 
Hagfors kommun. En lång lista på värdefulla ängs- och hagmarket – 60 objekt – har tagits 
fram. Information till alla brukare skickades ut i samband med att ängs- och 
hagmarksinventeringen 1998 blev färdig. Detta möttes med stort intresse bland markägarna. 
De flesta av dessa får idag inte EU-stöd för biologisk mångfald utan sköts på annat sätt. De 
brukare som behöver stödet bäst kan inte få det av olika själ – de är pensionärer, marken 
platsar inte i de höga krav som jordbruksverket ställer på biologisk mångfald eller så vill man 
som brukare inte gå in i de krångliga regler som gäller. 


Hagfors kommun har i remissintanser m.m. framfört att extra resurser måste tas fram för att 
utveckla och bevara de områden som fortfarande har höga naturvärden och som är ett mycket 
viktigt inslag i skogsbygden. Man kan tänka sig olika lösningar - kommunala slåttergäng, 
möjlighet för markägare att leasa betesdjur, eller extra stöd från EU:s miljöpengar. Det är 
bråttom, då de flesta av skogstorpen under 90-talet omformats till sommarstugor.  


Hagfors kommun har framfört att en möjlighet att rädda torpen (och låta kommunerna ta mer 
ansvar får den biologiska mångfalden) är att kommunen gör ett åtgärdsprogram och får statligt 
stöd för att genomföra detta. Länsstyrelsen skulle vara kontrollant för att målen uppnås. Idag 
ligger både den initierande, pådrivande och den kontrollerande uppgiften på länsstyrelsen 
vilket vi från kommunen inte upplever som bra. Den lilla kommunen har inga egna resurser att 
driva naturvårdsarbete, och de flesta kommuner har inte ens naturvårdskunnig personal.  


Lokalrådgivaren bör kunna fungera som pådrivare genom att informera om stöd, stimulera 
olika samverkansformer för skötseln samt dirva på utvecklingen med en ökad djurhållning i 
kommunen. Se även kap. 9, Naturresurser. 


Bild: Gammal hagmark vid Nybo, Knon  (NO 06) 
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NO20 Sångessätern


NO08 Länsmanshöjden


NO55 Storön


NO61 Hyttdalen
NO54 Gräs Brantfallet


NO25 Norra Kärr


NO51 Viljamsbol Åsen


NO52 Viljamsbol Aspåsen


NO53 Gräs Övre Skomakaregården


NO12 Dammhuggstret


NO09 Stora Örsjön


NO22 Slättheden


NO38 Ena Ängen


NO01 Stenåsen
Matteskällan


NO47 Loviseberg 
Björntäppan


NO57 Västra Tönnet


NO62N  Loffstrandssätern


NO05 Södra
Blomsterberg


NO60 Solberg 
Öst i Gårn


NO29 Stakberg


NO45Tabakstorp


NO44 Klinten


NO28 Gröcken Säternäs


NO43 Föskefors


NO42 Västanberg HaganNO24 Åsen
KråkåsJangen


NO13 Mjögsjöhöjden


NO23 Rissäter Bengtstorp


NO48 Skymnäsforsen Nyberget


NO15 Malmbackarna


NO39 Solbacken


NO02 Västra Ullen


NO34 Mangstorp Björkhult


NO56 Gräs Lill-Olastugan


NO32 Mangstorp


NO33 Mangtorp Tinglövstorp


NO50 Mon Dalarna


NO49 Mon


NO16 Bergsängssätern


NO04 Hamra
vadmalstamp


NO34 Åleby


NO46 Riket


NO14 Uddeholmshyttan


NO21 Snåret


NO41Norrbacken


NO40 Gläntan


NO17 Görsjötorpet


NO19 Blomsteråsen


NO27 Backen


NO26 Skogaängarna


NO10 Starra


NO11 Lövbergstorpet


NO06 Nybo Knon


NO35 Yggfältheden


NO36 Ynäs


NO59 Västra Harberg


NO18 Ynässätern


NO31 Nain


NO37 Gustavsfors


NO58 Harberg Bråtet


NO30 Lilla Laggåsen


NO07 Gropberg
NO03 Brunnberg
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Rekommendationer Det odlade landskapet 


Rekommendationer  


Kommunen ska, främst genom lokalrådgivarens insatser, arbeta för en ökning 
av arealen bevarandevärda ängs- och hagmarker i kommunen med 100 % från 
nuvarande 34 ha till 70 ha ska få statligt stöd för biologisk mångfald slåtter och 
bete i odlingslandskapet. 
Kommunen ska försöka skapa företagsamhet kring temat ”öppet-landskap-
naturbetesmark”. Det innebär att fritidstorpare kan hyra ut djur för bete. Det är 
en fördel om djuren är får och nöt från gamla ursprungliga raser.  
En inventering av biologiskt värdefull odlingsmark bör genomföras i 
Sunnemodalen runt Rådasjön, Lidsjön och Grässjön. 


Se även rekommendationer, kap 9, Naturresurser, jordbruk 


 


Tabell 13. Bevarandevärda ängs- och hagmarker i Hagfors kommun, OBS att klassningen är 
kommunens förslag - ej fastställt av länsstyrelsen. 


 


 
Id-nr NAMN Klass 


NO01 Stenåsen/ 
Matteskällan 


Klass IV 


NO02 Västra Ullen Klass IV 


NO03N
Rik 08 


Brunnberg Riksintresse 


NO04 Hamra Vadmalstamp Klass III 


NO05 Södra Blomsterberg Klass IV 


NO06 Nybo - Knon Klass III 


NO07 Gropberg Klass IV 


NO08 Länsmanshöjden Klass II 


NO09 Stora Örsjön Klass IV 


NO10 Starra Klass III 


NO11 Lövbergstorpet Klass III 


NO12 Dammhuggstret Klass IV 


NO13 Mjögsjöhöjden-     
Sör På Änn 


Klass III 


NO14 Uddeholmshyttan Klass IV 


NO15 
NRik07 


Malmbackarna Riksintresse 


NO16 Bergsängssätern Klass IV 


NO17 Görsjötorpet Klass III 


NO18 Ynässätern Oklassat 


NO19 Blomsteråsen Klass IV 


NO20 Sångessätern Klass IV 


NO21 Snåret Klass IV 


NO22 Slättheden Klass IV 


NO23 Risäter-Bengtstorp Klass IV 


NO24 Åsen –           
Kråkås-Jangen 


Oklassat 


NO25 Norra Kärr - 
Sunnemo 


Ej klassat 


NO26 Skogaängarna Klass IV 


NO27 Backen Klass III 


NO28 Gröcken-Säternäs Klass IV 


NO29 Stakberg Klass IV 


NO30 Laggåsen Klass IV 


NO 31 Nain Klass IV 


Id-nr NAMN Klass 


NO32 Mangstorp Klass IV 


NO33 Mangstorp 
Tinglövstorp 


Klass IV 


NO34 Mangstorp - 
Björkhult 


Klass IV 


NO35 Yggfältheden Klass IV 


NO36 Ynäs Klass IV 


NO37 Gustavsfors Klass IV 


NO38 Ena Ängen Klass IV 


NO39 Upplundshöjden 
Solbacken 


Klass III 


NO40 Upplundshöjden 
Gläntan 


Klass IV 


NO41 Upplundshöjden 
Norrbacken 


Klass IV 


NO42 Västanberg Hagan Klass IV 


NO43 Föskefors Klass IV 


NO44 Västansjön Klinten Klass III 


NO45 Västansjön 
Tabackstorp 


Klass IV 


NO46 Riket 1 och 2 Klass IV 


NO47 Loviseberg 
Björntäppan 


Klass IV 


NO48 Skymnäsforsen 
Nyberget 


Klass IV 


NO49 Mon Klass IV 


NO50 Mon Dalarna Klass IV 


NO51 Viljamsbol Åsen Klass IV 


NO52 Viljamsbol Aspåsen Klass IV 


NO53 Gräs Övre 
Skomakaregården 


Klass IV 


NO54 Gräs Brantfallet Klass IV 


NO56 Gräs Lill-Olastugan Klass IV 


NO57 Västra Tönnet Klass IV 


NO58 Harberg - Bråtet Klass IV 


NO59 Västra Harberg Klass III 


NO60 Loffstrandssätern Klass III? 
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10.13 Geologiska bildningar och terrängformer 


Målbild 


Grus, torv och sand är ändliga resurser. Berg och mineraler likaväl. Det betyder att de uttag vi 
gör ur naturen är av engångskaraktär som vi inte kan förnya. Vi måste därför värna om dessa 
resurser och bruka dem på ett förnuftigt sätt. Naturgruset har en vattenrenande funktion. 
Våtmarker har en vattenkvarhållande förmåga i naturen, och utdikning och torvtäkt medför ett 
snabbare hydrologiskt förlopp med större risk för både översvämningar och uttorkning. 
Dessutom fungerar torven som ett reningsfilter i naturen då tungmetaller ansamlas här. 


Målsättningen preciseras under regeringens förslag på miljömål. Här står:  


God bebyggd miljö  


Naturgrus får nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma ifråga med 
hänsyn till användningsområdet. Naturgrusavlagringar med stort värde för 
dricksvattenförsörjningen och för att natur- och kulturlandskapet ska bevaras.  


Hotbild 


Hotet mot de värdefulla geologiska bildningarna består främst av olika former av 
täktverksamhet. Om uttaget av naturgrus fortsätter som under 1900-talet kommer resursen 
snart att vara uttagen i den mer lättåtkomliga delen. Det finns därför ett förbud mot ny 
täktverksamhet i Klarälvdalen och stora restriktioner mot nya grustäkter, om dessa består av 
grus från rullstensåsar och deltabildningar. Mer om täkter står att läsa i kap 9, Naturresurser. 


Åsbildningar har varit tidiga lättframkomliga leder för människorna. Grusåsar rymmer därför 
många kulturlämningar som vid exploatering riskerar att förstöras. Se även Kap 8 Kulturvård. 


I många fall värdefulla områden under kraftledningsgator blir ofta ”skövlade” av kraftbolagen 
utan att hänsyn tas till dessa områdes kvaliteter. Ex på värdefulla områden är skuggiga och 
fuktiga raviner, bäckfåror och mindre vattendrag där man utan att ta någon hänsyn till flora och 
fauna rensar dessa på småskog och sly vilket drastiskt förändrar förutsättningarna för dessa 
biotopers bevarande och överlevnad. En kartläggning av värdefulla områden bör göras för att 
om möjligt kunna skydda dem.   


Områden med höga geologiska värden 


Klarälvdalen och Sunnemodalen är av 
riksintresse för sin unika geologi. Klarälven 
är en mycket aktiv geologisk älv, och dess 
verkningar är både dramatiska och 
illustrativa för hur landskapet bildats. Det är 
därför viktigt att marknadsföra Klarälven 
även ur geologisk synvinkel. Hagfors 
kommun arbetar därför i ett projekt 
tillsammans med andra Klarälvskommuner 
för att illustrera och åskådliggöra älvens 
geologiska kvaliteter. Halgådeltat med 
Vångan är ett mycket illustrativt exempel på 
kvartärgeologiska skeenden (efter istiden). 
En pedagogisk vandringsslinga på 7 km 
finns, som frekvent besöks av skolelever, 
utländska turister och geologiintresserade. 
De möjligheter Halgådeltat erbjuder borde 
kunna vidareutvecklas, genom ordnade 


vandringar och övernattningar för geologistuderande inom kommunen. Det bör ingå i 
satsningen på Klarälvens geologi. 


Det finns bevarandevärda geologiska företeelser även utanför Klarälvdalen -Sunnemodalen.  
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NG41 
Sätterbergets ravin


NG39 Högåsen-
Svartåravinen


NG40 Mohedarna


NG34 Tutemo


NG25 Sågåsen


NG26 Mana rullstensås


NG20 Bergsängstjärn


NG23 Sandsjö-Kaspersvik-åsen


NG27 Hedtjärnen-Loviseberg


NG24 Björka älvs dalgång


NG18 Ginbergsängen


NG09 Hara


NG11 Näs
NG12 Sandåsar Simansbäcken til l Ynäs


NG21 Södra Ulvberget


NG10 Götån


NG08 Ängen vid LinnaNG19 Manarna vid Hara


NG15 Lillälven


NG06 Östra Tönnettjärn
NG07 Erosinonbrant


NG16 Åmtjärnsområdet


NG04 Ringfors


NG03 Storsand


NG01 Halgådeltat


NG02 Loken


NG05 Västra Tönnettjärn


NG17 Långmon


NG28 Dalsändan
Kyrkstabacken


NG29 Harkbergsdeltat


NG22 Östra Nästjärn


NG14 Bergtjärnsåsen


Områden med höga geologiska värden


Klarälvdalen 


Riksintresse 


Geologi


och naturvård


Brattforsheden - 


riksintresse geologi


 


Geologiska områden med högt naturvärde i Hagfors kommun enl. Miljöbalken 3 kap 6 § 
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Riksobj ID NAMN Areal, ha Beskrivning Värdeklass Delo
mrnr 


NRik1_01 NG01 Halgådeltat 980,2  Isranddelta Riksintresse 6 


NRik1_02 NG02 Loken 36,72 300-årig Korvsjö Riksintresse 6 


NRik1_03 NG03 Storsand 21,05 Älvnäs Riksintresse 6 


NRik1_04 NG04 Ringfors 62,48 Älvnäs Riksintresse 6 


NRik1_05 NG05 Västra Tönnettjärn 33,32 Halvt igenväxt korvsjö Riksintresse 6 


NRik1_06 NG06 Östra Tönnettjärn 21,59 Nästan helt igenväxt korvsjö Riksintresse 6 


NRik1_07 NG07 Östra Tönnet 4,75 Erosionsbank Riksintresse 6 


NRik1_08 NG08 Ängen vid Linna 8,654 Bakvatten Riksintresse 6 


NRik1_09 NG09 Hara 22,33 Nybildning av älvnäs Riksintresse 6 


NRik1_10 NG10 Götåns mynning 25,58 Bakvatten Riksintresse 6 


NRik1_11 NG11 Näs 75,16 Älvnäs Riksintresse 7 


NRik1_12 NG12 Sandåsar 
Simansbäcken 


54,64 Flygsanddyner Riksintresse 7 


NRik1_01 NG13 Vångan 87,27 Litet biflöde till Klarälven, geologiskt  
mycket aktiv  


Riksintresse 6 


NG14 Åsen vid Andtjärn 8,623 Rullstensås  1 


NRik1_15 NG15 Lillälven 119,4 200-årig avsnörd meanderslinga Riksintresse 8 


NG16 Åmtjärnsområdet 251,5   6 


NRik1_17 NG17 Långmon 73,25 Flygsanddyner Riksintresse 7 


NRik1_18 NG18 Ginbergsängen 83,20 Naturskog och ”naturligt” älvnäs Naturreservat 8 


NG19 Manarna vid Hara 46,38 Flygsanddyner  6 


NRik1_20 NG20 Bergsängstjärn 62,49 Korvsjö i igenväxningsstadium Riksintresse 8 


NG21 Södra Ulvberget 115,6   5 


NG22 Östra Nästjärn 10,37 Sjö med underjordiskt avlopp  6 


NG23 Sandsjö-Kaspersvik-
åsen


25,33 Suprafluvial åsbildning (avsatt ovan 
havsnivån av en isälv) 


 1 


NG24 Björka älvs dalgång 1360, Dödislandskap och åsnät.  0 


NG25 Sågåsen 45,77 Rullstensås  1 


NG26 Mana rullstensås 20,98 Rullstensås  10 


NG27 Hedtjärnen-Loviseberg 34,28 ?  4 


NG28 Dalsändan - 
Kyrkstabacken


184,6 Vackert ravinområde  3 


NG29 Harkbergsdeltat 143,4 Vackert israndsdelta, litet Geologisk 
klassning II 


3 


NRik2_34 NG34 Tutemo 39,51 Kame-landskap, sandåsar Riksintresse 2 


NRik6_39 NG39 Högåsen-
Svartåravinen


32,99 Ravinlandskap Riksintresse 2 


NRik6_40 NG40 Mohedarna 234,4 Flygsanddyner Riksintresse 2 


NRik6_41 NG41 Sätterbergets ravin 26,56 Stort skredområde 1973 Riksintresse 2 
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Rekommendation  


De geologiska formationerna måste skyddas från markanvändning som kan 
medföra skada. Ingen täktverksamhet kan tillåtas. Vägdragningar och 
avverkningar måste ske med försiktighet så att erosion undvikes. I övrigt - Se 
under riksintresse Klarälven 
   


 


 


Foto: Erosionsbranter 
vid Svartån 
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10.14 Sammanställning rekommendationstext 


3 


10.2 Mål ........................................................................................................................................... 3 
Hagfors kommun ska fortsätta att förvalta vårt nationella ansvar för den mellansvenska vargstammen och 
de andra rovdjuren, Klarälvslaxen, harren, öringen och andra hotade arter. ................................................. 5 
Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att rovdjurscenter i Ekshärad får en nationellt framträdande roll som 
informations och forskningscenter för främst varg .......................................................................................... 5 
Hagfors kommun ska arbeta för mångfalden i vår natur ska öka genom att verka för att utpekade 
värdekärnor i våra riksintresseområden får ett varaktigt skydd ...................................................................... 5 
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12.1 Mål 


Nationella mål 


Riksdagen har beslutat anta 15 miljömål för Sverige. Miljömålen är starkt förknippade med 
hälsa. De nationella miljömålen presenterades i kap 1. 


Miljöarbetet regleras i den nya miljöbalken som trädde ikraft 1 jan 1999. De viktigaste delmålen 
föreslagna av miljömålskommittén (SOU 2000:52) och klimatkommittén (SOU 2000:23) vilka 
ska vara grunden för prioriteringar och strategi för tillsynsarbetet enligt miljöbalken är beskrivs 
här nedan lite utförligare.  


Miljöbalkens portalparagraf: Miljöbalk (1998:808)  


1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att  


1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan,  


2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  


3. den biologiska mångfalden bevaras,  


4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och  


5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas 
så att ett kretslopp uppnås.  


Miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning (SOU 2000:52) 


Miljömålskommittén trycker på att även om luftkvaliteten förbättrats i takt med minskade utsläpp, behövs 
fler åtgärder för att uppnå generationsmålen för luftkvaliteten. Utsläppen från småskalig vedeldning 
måste minska Åtgärder på lokal nivå blir viktiga, särskilt när det gäller begränsning av kväveoxidutsläpp, 
partiklar och cancerframkallande ämnen. Forskning och utveckling för att klarlägga samband med 
hälsorisker och allergier är viktiga. 


Miljömålet ingen övergödning(SOU 2000:52) 


”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. Miljökvalitetsmålet innebär bl.a.: 


Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller minska 
förutsättningar för biologisk mångfald. 


Sjöar och vattendrag i skogs- och fjällandskap har ett naturligt näringstillstånd. 


Sjöar och vattendrag i odlingslandskap har ett naturligt tillstånd, vilket högst kan vara näringsrikt eller 
måttligt näringsrikt. 


Förslag till kompletterande preciseringar av miljökvalitetsmålet: 


Sjöar och vattendrag har God ekologisk status enligt definitionen i EU:s kommande ramdirektiv för 
vatten. 


Förslag till etappmål: 


1. År 2010 finns åtgärdsprogram enligt EU:s kommande ramdirektiv för vatten som anger hur God 
ekologisk status ska nås för sjöar och vattendrag samt för kustvatten. 


2. Fram till år 2010 har de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig 
verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten minskat kontinuerligt jämfört med 1995 års nivå. 


I sjöar och vattendrag är det framför allt fosfor som bidrar till övergödningen. Problemen är störst i södra 
Sverige, men har de senaste 20 åren tilltagit även i norra och mellersta Sverige. En sjättedel av 
Sveriges sjöar och många vattendrag är övergödda, vilket får konsekvenser för den biologiska 


mångfalden och produktionsförmågan. Problemen är störst i Götaland. För att reda ut osäkerheter 
kring vilka kväve- och fosforhalter i vattnet som ger en långsiktig balans behövs mer forskning 


Tidigare uppsatta miljömål har inte nåtts. Fosforhalterna har varit oförändrade under perioden 1981–
1995, och halterna av kväve har först ökat något men börjat sjunka efter 1995. 
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De viktigaste grundpelarna för att nå målet är miljöbalken och EU:s kommande ramdirektiv för vatten. 
Därutöver krävs miljöersättning till jordbruket men också åtgärder för rening av enskilda avlopp. 


HUR NÅ ETAPPMÅLEN ? 


ÅTGÄRDER 


För att komma till rätta med utsläppen via avlopp behövs en rad åtgärder för reningsverk. Hushållen 
måste bygga ut enskilda avlopp med infiltration, alternativt markbäddar, eller ersätta befintliga system 
med separerande sådana, eller annan ny teknik med motsvarande effekt. Dessutom krävs att 
användningen av fosfatfria tvättmedel ökar, särskilt i glesbygd. Av kommunerna krävs att de förbättrar 
sina avloppsledningssystem och skapar lokala lösningar för att ta hand om dagvatten.  


När det gäller jordbruket är det viktig att ta vara på och stimulera den utveckling som inletts inom 
näringen mot ett miljöanpassat jordbruk. Skyddszoner för att minska fosforläckaget och en översyn av 
djurtäthetsbestämmelserna är andra förslag För att minska utsläppen av ammoniak inom jordbruket bör 
nedbrukning av flytgödsel och urin på obevuxen mark ske inom fyra timmar från spridningen. Tak på 
urinbehållare och proteinutfodring anpassad till djurens behov är exempel på andra tänkbara åtgärder 
liksom användning av teknik som minskar ammoniakförluster.  


För att minska kväve- och fosforutsläpp inom industrin måste man hitta alternativa tekniska lösningar 
inom branscher som massa- och pappers-, järn och stål- samt kemi- och livsmedelsindustrin.  


För minskade ammoniakutsläpp krävs bättre reningsteknik. Sverige bör bidra till att verkningsfulla 
åtgärder sätts in i andra länder runt Östersjön.  


STYRMEDEL  


För arbetet mot övergödningen har miljöbalken stor betydelse. Flera ekonomiska styrmedel är 
nödvändiga. Inom jordbruket behövs olika alternativa utformningar övervägas för att åstadkomma 
nödvändiga miljöförbättringar på mest effektiva sätt till lägsta kostnad. Systemet bör utformas så att de 
ekonomiska förutsättningarna för lantbrukarna beaktas. Möjligheterna att införa ett statligt bidrag för att 
åtgärda enskilda avlopp bör utredas.  


Giftfri miljö (SOU 2000:52) 


RIKSDAGENS BESLUTADE MÅL: ”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Miljökvalitetsmålet innebär:  


 Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna.  


 Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll.”  


KOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL DELMÅL  


 Förslag till kompletterande preciseringar av miljökvalitetsmålet:  Den sammanlagda exponeringen i 
arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö är, för särskilt farliga ämnen är nära noll och för övriga 
kemiska ämnen inte skadlig för människor. 


 Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade.  


Förslag till etappmål:  


1. År 2010 har alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden 
data motsvarande de krav som ställs på nya ämnen. För ämnen som hanteras i höga respektive 
medelhöga volymer bör data finnas redan år 2005 respektive år 2009.  


2. År 2010 är varor försedda med hälso- och miljöinformation.  


3. Nyproducerade varor är i huvudsak fria från; – cancerframkallande, arvsmassepåverkande och 
fortplantningsstörande ämnen senast år 2007, – mycket långlivade och mycket bioackumulerande 
ämnen senast år 2010, – långlivade och bioackumulerande ämnen senast år 2015, – kvicksilver 
senast år 2003 samt kadmium och bly senast år 2010. Sådana ämnen används inte heller i 
produktionsprocesser på ett sådant sätt att hälsa och miljö kan komma till skada.  


4. Hälso- och miljöriskerna med användningen av kemiska ämnen har minskat fortlöpande fram till 
2010 enligt indikatorer/nyckeltal som fastställts av berörda myndigheter, liksom förekomst och 
användning av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material.  


5. För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas av etappmål 3, finns år 2010 riktvärden 
fastlagda av berörda myndigheter.  


6. Förorenade områden är identifierade samt undersökta och minst 30 procent av områdena av 
riskklass mycket stor och stor är åtgärdade senast år 2010. Etappmål 1 och 3 bygger 
huvudsakligen på Kemikalieutredningens förslag (Varor utan faror SOU 2000:53).  


För att nå målen behövs en mycket offensiv satsning, nationellt, internationellt och i EU. Gemensamma 
system och regelverk inom EU är mycket betydelsefulla. Dessutom behövs en sanering av förorenade 
områden, men det är tveksamt om allt kan ske på en generations sikt: Miljömålskommittén gör 
bedömningen att en giftfri miljö inte kan uppnås inom en generation. För det krävs fortsatta insatser. 
Däremot finns det förutsättningar att uppnå ett miljötillstånd där halterna av farliga ämnen är så låga att 
de inte märkbart påverkar hälsa eller biologisk mångfald.  
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HUR NÅ ETAPPMÅLEN?  


ÅTGÄRDER  


För att nå de 5 första etappmålet måste Sverige verka för att det senast år 2005 finns ett EU-
gemensamt system som kräver långtgående reglering på kemikaliesidan. 


En rad åtgärder måste vidtas för att det sjätte etappmålet ska kunna nås. Före utgången av 2002 måste 
t.ex. alla länsstyrelser ha ett regionalt program för arbetet med efterbehandling och markrestriktioner för 
förorenade områden. Varje kommun måste ha kompletterat sin avfallsplan med ett program för 
efterbehandling av förorenade områden och redovisning av behov av markrestriktioner. Förorenade 
områden ska vara identifierade och riskklassade och ett antal demonstrationsprojekt vara genomförda. 
Före utgången av 2005 måste kommunerna ha redovisat de förorenade områdena i sina översiktsplaner 
( Kommentar: Är redovisade i denna översiktplan) och vid behov angivit riktlinjer för markanvändningen. 
Före utgången av 2010 ska de förorenade områden som tidigare bedömts innebära en stor risk eller 
mycket stor risk ha undersökts översiktligt. Ca 7 000 områden tillhör dessa riskkategorier och 
etappmålet innebär att 30 procent av dessa ska vara undersökta och åtgärdade.  


STYRMEDEL  


Det behövs en kraftfull satsning på både normativa och informativa styrmedel. De marknadsdrivna 
krafterna är viktiga för att få till stånd ett systematiskt riskminskningsarbete. Ett mycket viktigt styrmedel 
är svenskt deltagande i EU-arbetet och andra internationella sammanhang.  


En ökad samverkan måste komma till stånd, t.ex. mellan företag, men också mellan myndigheter, 
näringsliv och andra intressenter. En viktig förutsättning är att aktörerna enas om en gemensam 
problembild för ett lyckat internationellt agerande. Ansvariga myndigheter som behöver samverka mer 
är Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkesinspektionen, 
länsstyrelserna och kommunerna. Detta mål är avstämt med Kemikalieutredningen som arbetar med 
kriterier för farliga ämnen.  


Skyddande ozonskikt (SOU 2000:52) 


RIKSDAGENS BESLUTADE MÅL: 


”Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 


Miljökvalitetsmålet innebär: 


Sverige verkar för att halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i stratosfären inte 
överstiger naturliga nivåer.” 


KOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL DELMÅL 


Förslag till precisering av miljökvalitetsmålet: Användning av ozonnedbrytande ämnen i Sverige är 
avvecklad inom loppet av en generation. 


Förslag till etappmål: 


Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har till största delen upphört fram till år 2010. 


VILKA ÄR PROBLEMEN - OCH HUR KAN DE LÖSAS? 


Genom lagstiftning och information har användningen av ozonnedbrytande ämnen minskat avsevärt i 
Sverige. Arbetet har varit framgångsrikt och mellan 1988–1994 avvecklades 93 propenet av 
användningen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige. Ändå kvarstår problemet och det krävs fortsatta 
och kompletterande åtgärder.  


HUR NÅ ETAPPMÅLEN? 


ÅTGÄRDER 


För att användningen av ozonnedbrytande ämnen ska vara avvecklad inom loppet av en generation, 
krävs flera åtgärder, förutom den förordning som redan gäller:  


Användning av HCFC i befintliga kyl-, frys- och klimatanläggningar måste upphöra efter visst datum.  


Användning av CFC/HCFC, haloner m.fl. ämnen måste upphöra även inom sektorer som i dag är 
undantagna, t.ex. försvarssektorn och flyget.  


Utifrån en framtagen plan ska kommuner, producenter och andra ansvariga ta hand om och förstöra 
ozonuttunnande ämnen, t.ex. avfall från industri-, transport- och byggsektorn.  


STYRMEDEL 


En fortsatt satsning på lagstiftning och information är de viktigaste styrmedlen, och för att minska 
användningen av ozonuttunnande ämnen behövs: 


Användningsstopp för HCFC som arbetsmedium i befintliga anläggningar genom lagstiftning.


Återinförande av dispensavgift alternativt sanktionsavgift. I dag medger inte Miljöbalken 
dispensavgifter, 


För att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen föreslår miljömålskommittén följande styrmedel: 
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Reglering, alternativt förtydligande av nuvarande lagstiftning så att insamlade mängder av CFC, 
haloner och andra förbjudna ämnen lämnas till destruktion. 


Att lagstiftningen för halon revideras så att existerande mängder i befintliga anläggningar tas om hand 
på ett miljöriktigt sätt. 


Skyldighet för kommuner, alternativt producenter, att omhänderta all utrustning och produkter med 
CFC, HCFC, halon och andra ozonnedbrytande ämnen på ett miljöriktigt sätt.  


Säker Strålmiljö (SOU 2000:52) 


RIKSDAGENS BESLUTADE MÅL: 


”Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den 
yttre miljön. Miljökvalitetsmålet innebär att stråldoser begränsas så långt det är rimligt möjligt.” 


KOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL DELMÅL 


Förslag till kompletterande preciseringar av miljökvalitetsmålet: 


Riskerna med ultraviolett strålning och elektromagnetiska fält begränsas så långt möjligt. 


Radonhalten inomhus i alla bostäder, förskolor, fritidshem och skolor underskrider 200 Bq/m 3 år 
2020. På längre sikt bör ingen individ utsättas för radonhalter överstigande 50 Bq/m 3 . Radonhalten i 
samtliga enskilda brunnar är lägre än 1 000 Bq/liter. 


Förslag till etappmål: 


1. År 2010 är halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksamheter så låga att 
människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det individuella dostillskottet till allmänheten 
ska därvid understiga 0,01 mSv per person och år, från varje enskild verksamhet. 


2. År 2020 är antalet årliga fall av hudcancer orsakade av solen inte fler än år 2000. 


3. Senast år 2005 är alla skolor, förskolor och fritidshem med radonhalter i inomhusluften överstigande 
400 Bq/m 3 och hälften av alla enskilda brunnar med dricksvatten över 1 000 Bq/liter åtgärdade. År 
2010 är alla bostäder med radonhalter överstigande 400 Bq/m 3 åtgärdade. 


4. Riskerna med elektromagnetiska fält är så klarlagda år 2010 att myndigheterna kan planera att vidta 
konkreta åtgärder. 


VILKA ÄR PROBLEMEN – OCH HUR KAN DE LÖSAS? 


Människan och miljön har alltid utsatts för naturlig bakgrundsstrålning, och skadorna från strålning kan 
aldrig försvinna helt. Däremot kan och måste riskerna från utsläpp av radioaktiva ämnen, radonhalterna 
i inomhusluft och dricksvatten, UV-strålning från solen och riskerna med elektromagnetiska fälten 
elimineras så långt det är möjligt. Radonet i inomhusluft och dricksvatten innebär ett mycket allvarligt 
hälsoproblem och ger upphov framför allt till lung- men även andra former av cancer. Viktigt är också att 
få bukt med den kraftigt ökade förekomsten av hudcancer som orsakas av solens UV-strålning. Mindre 
exponering för UV-strålningen och försiktigare solvanor är rätt väg. Genom en precisering av 
miljökvalitetsmålet har miljömålskommittén också valt att ta upp de elektromagnetiska fälten, vars 
effekter är angelägna att klarlägga. Av den kunskap som finns i dag går det inte att avgöra vilka 
hälsorisker de elektromagnetiska fälten skulle kunna medföra, men miljömålskommittén anser att man 
redan nu bör tillämpa försiktighetsprincipen och samtidigt intensifiera forskningen på området. 


HUR NÅ ETAPPMÅLEN? 


ÅTGÄRDER 


För att minska halterna av radioaktiva ämnen enligt det första etappmålet är det nödvändigt att förbättra 
och samordna miljöövervakningen. Det behövs ett sammanhållet miljöövervakningsprogram för att 
övervaka halterna av radioaktiva ämnen i miljön, och programmet ska ge en nödvändig bas för hälso- 
och miljöskyddsarbetet inom strålningsområdet.  


För att minska antalet hudcancerfall enligt etappmål 2 är informationsinsatser nödvändiga, dels genom 
särskilda kampanjer, dels genom en större folkbildningsinsats. Det förebyggande arbetet behandlas 
under Skyddande ozonskikt. Kontinuerliga mätningar av UV-strålning vars resultat delges allmänheten, 
är en annan åtgärd.  


En förutsättning för att sänka radonhalterna och nå etappmål 3 är att medvetenheten om hälsoriskerna 
ökar. Även här behövs omfattande informationsinsatser och andra insatser för att motivera egnahems- 
och fastighetsägare att vidta åtgärder. Kommunerna har en viktig roll, till exempel genom att spåra hus 
och brunnar med höga radonhalter. Kommunernas insatser är helt avgörande och därför är mer 
utbildning nödvändig för både kommunala tjänstemän och politiker. (Kommentar: Hagfors kommun har 
kommit långt i detta arbete, se avsnittet om radon nedan) 


Det fjärde etappmålet är ett kunskapsmål och för att få kunskap om effekterna av elektromagnetiska fält 
behövs ett nationellt tvärvetenskapligt forskningsprogram. Problemområdet berör frågeställningar inom 
biologi, fysik, medicin, beteendevetenskap och teknik och därför föreslår miljömålskommittén att det i 
den nya forskningsorganisationen tillskapas en sammanhållande instans för denna forskning.  
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STYRMEDEL  


Tillräckliga styrmedel för att nå etappmål 1 finns i form av lagstiftning. För att minska antalet fall av 
hudcancer anser miljömålskommittén att en ökad Folkebildning och attitydförändring till solbad bör 
genomföras av Socialstyrelsen i samråd med berörda myndigheter. Förebilder kan finnas i tidigare 
upplysningskampanjer mot tobak och rökning.  


Frågan om vilka regelverk och övriga styrmedel som behövs för sänkta radonhalter behandlas av en 
särskild utredning, ”Radon i bostäder och vissa lokaler m.m. – reformbehov” och ska vara klar senast 
den 1 november 2000.  


Förutom den samordnade nationella forskningsinsats kring elektronmagnetiska fält som 
miljömålskommittén föreslår ovan, krävs ett internationellt samarbete inom detta område. 


God bebyggd miljö (SOU 2000:52) Förkortat Endats inomhusmiljöaspekter 


RIKSDAGENS BESLUTADE MÅL):  


”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Miljökvalitetsmålet innebär:  


Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.  


Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar.  


KOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL DELMÅL  


Förslag till kompletterande preciseringar av miljökvalitetsmålet: Boende- och fritidsmiljön, utom- och 
inomhus, uppfyller höga krav på frihet från buller, tillgång till solljus och ren luft.  


Förslag till etappmål:  


Planering och buller  


Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen 
beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80 procent till år 
2020 jämfört med 1998.  


Byggnader  


Senast år 2015 har alla byggnader en tillfredsställande inomhusmiljö , vilket innebär att: – olägenheter 
som orsakats av fukt- och mögelskador är avhjälpta. Årligen återkommande skadefall är högst 1/10 av 
nivån år 2000, – inomhusluften är av fullgod kvalitet och ventilationen är ändamålsenlig.  


Den bebyggda miljön, dvs. bebyggelse, kommunikationsleder, anläggningar och teknisk infrastruktur har 
genomgått en stor förändring under industrisamhället och särskilt under den senare delen av 1900-talet. 
Påfrestningarna på miljö och människor har blivit mycket stora och listan över problem kan göras lång: 
Luftföroreningar som ger hälsoproblem och skador på byggnader, buller som orsakar hälso- och 
sömnproblem, fukt och mögelskador i ”sjuka hus”, dålig inomhusluft etc.  


Teknisk utveckling, bullersanering, avvägningar mellan ventilation och uppvärmning, 
kvalitetsdeklarationer och miljömärkning av bostäder och byggnadsmaterial är några exempel på 
åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Många åtgärder är dessutom gemensamma för 
flera av miljökvalitetsmålen.  


Planering och buller  


Det är viktigt att vi använder marken, bygger hus, vägar och andra anläggningar på ett sådant sätt att 
det positivt påverkar människors livsmiljö och hälsa men även natur- och kulturmiljön. Miljökvalitetsmålet 
har stor betydelse för hela samhällsplaneringen och förutsätter samordning mellan olika 
samhällssektorer och samverkan mellan berörda aktörer. De frågor som berörs ligger till stor del inom 
kommunernas ansvarsområden och hanteras ofta i den kommunala planeringen. En viktig uppgift för 
både kommuner och statliga myndigheter är att utveckla program och strategier för de olika områden 
som anges i första etappmålet.  


Byggnader  


Sambanden mellan en god inomhusmiljö, graden av ventilation och kemiska ämnen i byggmaterial och 
inomhusmiljö är inte tillräckligt kända och miljömålskommittén anser att det behövs mer uppmärksamhet 
kring dessa frågor för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas. Vid nybyggnation finns det i dag 
kostnadseffektiva metoder som förbättrar inomhusklimatet utan att öka energiförbrukningen. Det kan 
gälla fläktsystem, behovsstyrd ventilation, solavskärmningar m.m.  


En förutsättning för god luftkvalitet inomhus är isolerade och täta hus som gör att till- och frånluft kan 
styras med hänsyn till bl.a. hälsokrav. Viktigt att se över är om det finns t.ex. byggmaterial, textilier och 
möbler som kan avge kemiska ämnen. Nyproducerade småhus och flerfamiljshus behöver isoleras mer 
för att målet för energianvändningen ska uppnås. t.ex. kan fönster med extra isolering minska 
energiförlusterna radikalt. En bättre kontroll av gällande byggnorm är viktig, liksom valet av t.ex. 
energisnål belysning, ventilation och vitvaror. Införande av individuell mätning av värmen i flerfamiljshus 
är ett viktigt medel för energihushållningen. Ersättningen av fossila bränslen med bioenergi och andra 
förnybara bränslen måste fortsätta.  
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STYRMEDEL  


Planering och buller  


Befintlig lagstiftning, främst miljöbalken och plan- och bygglagen är tillräcklig för att genomföra 
föreslagna åtgärder.  


Byggnader 


Byggnadsvårdscentra behövs i alla delar av landet och utbildningen av byggsektorn vad gäller 
byggnadsvård utvecklas. Det behövs en bättre samordning av kontrollsystemet för ventilation, 
inomhusmiljö och energihushållning och miljömålskommittén föreslår att Boverket i samråd med Statens 
Energimyndighet och Socialstyrelsen får i uppdrag att komma med förslag till åtgärder för att förbättra 
samordningen och lagstiftningen inom detta område.  


I samband med detta bör man överväga om även frågan om radon bör ingå i arbetet samt undersöka 
hur stora problemen med inomhusmiljö, ventilation, fukt- och mögelskador är i våra hus i dag.  


Boverket bör också ges i uppdrag att utforma program för olika informationsinsatser, dels till 
allmänheten om bl.a. ventilationsfrågor, dels till universitet, tekniska skolor, yrkesskolor, konsult- och 
byggbransch m.fl. om fuktförhållandenas betydelse för hälsan. Byggnormen är från 1992 och behöver 
nu ställas på en sådan nivå att den följer de senaste årens utveckling av material och teknik.  


Tillsammans med branschorganisationer bör de även utreda bl.a. ett system för byggherrar att ge 
garantier för klimatskalets effektivitet, genom miljö- och energideklarationer och utökat producentansvar. 
Deklarationen bör bl.a. avse förhållanden som rör inomhusmiljön, sunda material, ljudnivå och 
kvalitetssäkring av byggprocessen. Fortsatt forskning kring sambandet är viktig och bör ta upp 
medicinska, kemiska, byggnadstekniska och beteendevetenskapliga aspekter. Det är också angeläget 
att Sverige deltar aktivt i det arbete som EU och andra internationella organ gör inom området, och då 
särskilt prioriterar t.ex. kunskap om orsaker till allergier och överkänslighet, samordning av miljö- och 
energimärkning och utfasning av kemikalier i byggmaterial och inomhusmiljö.  


Klimatkommitténs betänkande SOU 2000:23 (Utdrag, Ej energi eller trafiksektorn) 


Mängden av växthusgaser i atmosfären har kraftigt ökat det senaste århundradet. Ökningen av 
växthusgaserna i atmosfären bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar och att klimatförändringar 
uppstår.  
Hotet om klimatförändringar är ett av de mest komplexa problem som mänskligheten måste komma till 
rätta med. Klimatförändringar är globala, långsiktiga och sker med en betydande tröghet.  


Dagens utsläpp bidrar till att ytterligare öka koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och därmed 
förvärras situationen. Ju högre halten blir, desto längre tid kommer det att behövas för att komma 
tillbaka till en nivå som inte är lika riskfylld.  


Koldioxid är en av sex växthusgaser som behandlas i Kyotoprotokollet. Koldioxid är en gas som bildas 
vid förbränning av framför allt fossila bränslen. Energiförsörjningen i världen baseras till mer än 75 % på 
fossila bränslen och de flesta fordon drivs med fossilt bränsle. Övriga gaser som ingår i Kyotoprotokollet 
är metan, dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och svavelhexafluorid. 
De svarar sammantaget för 25 % av utsläppen av växthusgaser i världen.  


Förslaget till svensk klimatstrategi omfattar mål samt ett handlingsprogram för att nå målen. 
Handlingsprogrammet innehåller åtgärder, styrmedel samt planer och organisation för genomförandet. 
Strategin avser tiden fram till år 2050. Handlingsprogrammet sträcker sig fram till år 2010. Strategin och 
handlingsprogrammet bör utvärderas, revideras och förlängas vid fastställda tider.  


De föreslagna åtgärderna har fördelats i olika paket, s.k. bas- och tilläggspaket.  


Baspaketet innehåller både åtgärder som ger effekt i form av utsläppsreduktioner inom ett par år och 
åtgärder som på sikt leder till positiva effekter. Åtgärderna i baspaketet kan beslutas omgående. 
Finansiering av åtgärderna föreslås till och med år 2004. 


I tilläggspaket finns åtgärder och styrmedel som möjliggör fortsatta utsläppsminskningar, men där 
ytterligare beslutsunderlag erfordras. Exempelvis ingår åtgärder som beror på utfallet av internationella 
förhandlingar, som användning av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och beaktande av sänkor. I 
tilläggspaketet finns förslag till olika åtgärder som kan väljas senare både vad gäller omfattning och 
kombination av dessa åtgärder. 


Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från olika sektorer 


Det svenska jordbrukets utsläpp av lustgas och metan är cirka 12 % av de nationella utsläppen av 
växthusgaser, räknat som koldioxidekvivalenter. Enligt kommitténs bedömningar finns det möjligheter att 
minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket. Förutsättningar, potentialer och kostnader är inte 
klargjorda i en sådan utsträckning att konkreta förslag på åtgärder kan lämnas. 


Utsläppen av de tre industriella gaserna ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och 
svavelhexafluorid har ökat under 90- talet. Kommittén föreslår att en ny förordning i första hand tas fram 
som begränsar användningen av dessa gaser i nya installationer. 
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Regionala mål 


RUM har antagit många konkreta miljö- och hälsomålsättningar. Räddningsverket har nyligen 
gjort en omrevidering av de regionala målen för säkerhet, där målen för förebyggande arbete 
orsakat av översvämningsrisken i Klarälvdalen fått en framskjuten position. 


Regeringens regleringsbrev till länsstyrelsen, och länsstyrelsens tolkning av detta uttrycks i 
länsstyrelsens verksamhetsplan vad avser räddningstjänsten enligt följande: 


 Samhällets räddningstjänst skall trygga människors liv, personliga säkerhet och hälsa 
samt hindra eller begränsa skador på miljö och egendom. Risken för och konsekvenserna 
av en svår påfrestning på samhället i fred skall minska. 


 Länsstyrelsen skall genom sin tillsynsverksamhet verka för att den kommunala 
räddningstjänsten tillförsäkrar allmänheten en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till den 
lokala och regionala riskbilden. 


 Länsstyrelsen skall samordna prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen 
(1199:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 


Kommunala mål 


Övergripande målsättning för miljöarbetet i kommunen finns under respektive sektor. 
Hälsopolitiska planen lägger fast mål och arbetsinriktning för kommunens och landstingets 
arbete med folkhälsan. 


Miljö- hälso- och säkerhetsarbetet ska bedrivas av alla sektorer i kommunen. Det övergripande 
ansvaret har kommunstyrelsen. Myndighetsansvaret åligger den tillsynsansvarige nämnden – 
miljö- och byggnämnden. 


För säkerhetsmålen ansvarar det nyligen bildade kommunalförbundet för räddningsarbetet i 
Hagfors - Munkfors kommuner. (ej klart ännu) 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Livskvalitet och hälsa är en resurs för bygdens utveckling. De 
är överordnade mål i vår samhällsservice. Folkhälsoarbetet 
ska vara en del i allt samhällsarbete och alla beslut skall ha en 
positiv hälsoeffekt. 


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


Ungdomssatsningen i folkhälsoplanen med drogfrihet, 
samlevnadsfostran och en aktiv fritid. 


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


God matkultur med hälsodeklarerad mat vid offentliga 
utspisningar 


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


Hagfors kommun ska ansluta sig till en allergianpassad 
kommun. Offentliga lokaler ska vara pälsdjursfria. Ingen ska 
behöva utsättas för passiv rökning. De i kapitlet angivna 
ekvivalent och maximala ljudnivåerna i lokaler vilka kan ses 
som en kommunal policy skall ej överskridas.  


Hälsopolitiska 
planen 


Agenda-21 


Miljöskyddsavdelnings övergripande målsättning är att genom 
aktiv myndighetsutövning arbeta för att säkerställa en god 
miljö med bra livsmedel, frisk luft, rent vatten och ren mark. 
Målen nås genom kontroll, uppföljning, information och 
rådgivning 


Veksamhets-
beskrivning i 
Budget 
Miljöskyddsavdel
ningen 


 


Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt genom att följa samhällets 
riskutveckling och arbeta för ett samhälle utan olyckor.  


Arbetet skall leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för 
människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att 
riskkällor i första hand elimineras eller reduceras. 


Räddningstjänsten skall även planera och vid inträffade 
olyckor genomföra skadeavhjälpande åtgärder av olika slag. 


Räddnings-
planen 


 







KAP 12 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET -  SIDA 9/34 


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  
Ansvarig författare: Anna Sjörs (Miljö och hälsa) Göran Mårtensson (Säkerhet) 


12.2 Miljö 
I översiktsplanen ska redovisas de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden. 4 kap 1 § PBL 


Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i 
övrigt inom ett geografiskt område. Området kan vara en sjö, eller ett annat vattendrag, en del 
av en kommun, en hel kommun, flera kommuner, flera län eller hela landet. En 
miljökvalitetsnorm kan också omfatta vissa typer av områden, eller till exempel en viss lägsta 
miljökvalitet inom förorenade områden. 


Syftet med miljökvalitetsnormer är att komma till rätta med miljöproblem till exempel genom att 
uppfylla ett EG-direktiv eller andra internationella åtaganden. 


Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan den miljökvalitet som ska finnas 
eller uppnås. Med miljökvalitet menas en beskrivning av ett visst miljötillstånd med hänsyn till 
förekomst av föroreningar och/eller vissa andra störningar som till exempel buller. 


En miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan 
utsättas för utan att fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Nivåerna fastställs utifrån vetenskapliga 
kriterier.I Sverige finns miljökvalitetsnormer för Kvävedioxid, Svaveldioxid, Bly och partiklar       
( förordningen om miljökvalitetsnormer i utomhusluft  2001-06-07 nr. 527 ).  Av förordningen 
framgår att varje kommun skall kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom 
kommunen. Kontrollen skall ske genom mätningar, beräkningar eller annan uppföljning. 


 


Värdering av luftkvalitetssituationen i svenska kommuner: 


IVL och nio svenska kommuner driver ett projekt om värdering av luftkvalitet. Via mätningar av 
trafik, miljöer och industriområden skall luftkvaliteten värderas i medverkande kommuner. 
Projektet skall vara ett stöd för kommunerna i arbete med att identifiera övervaknings- och 
åtgärdsbehov samt utarbetande av framtida övervakningsprogram i händelse av att 
miljökvalitetsnormer överskrids. 


Arbetet kommer att rapporteras på sådant vis att det kan utgöra en bas även för andra 
kommuners arbete. En rapport för år 2001 beräknas var färdig vid årsskiftet 2001/2002. 


Hagfors kommun avvaktar resultat av rapport. 
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Gustava Lax


Holkesmossens deponi


Primus


Sunds Defibrator


Uddeholm Bergtäkt


Hagfors järnverk


Lappkärr reningsverk


Råberget bergtäkt


Råda reningsverk


Hagfors flygplats


Knappåsens sågverk


Miljöstörande verksamhet med tillstånd enligt MB


i Hagfors kommun


Områden med särskilda miljöproblem 


Miljöstörande verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken 


Dessa anläggningar har genomgått prövning av Länsstyrelsen eller Koncessionsnämnden 
(motsvarar miljödomstol). 
Verksamhetens 
miljöpåverkan beskrivs 
varje år i miljörapport som 
finns tillgänglig på 
miljöskyddsavdelningen. 


A-anläggningar 


Hagfors Järnverk  


Järnverket är lokaliserat i sjön 
Värmullens södra del, till stor 
del på utfylld sjöbotten. 
Järnverket har tillstånd att 
tillverka en viss mängd stål 
varje år enligt 
koncessionsbeslut från 1975. 
Beslutet har följts av andra 
beslut avseende 
reningsdamm, slutförvaring 
av hydroxidslam mm. 
Järnverket kommer att pröva 
om sitt miljötillstånd. Utsläpp i 
sjön Värmullen sker efter 
behandling av spillvattnet i 
egen reningsanläggning. 
Utsläppen till luft har 
väsentligt minskats. 
Verksamheten omfattas av 
kontrollprogram för utsläpp till 
luft och vatten. (Se Fördjupad 
översiktsplan för Hagfors 
stad) 
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Valmet Valmet är ett gjuteri som tillverkar malsegment till 
pappersmasseindustrin. Tillståndet är från 1987 då Valmet var en del av 
järnverket. Tillstånd finns för gjuteriverksamhet med en årlig produktion 
på högst 2000 ton gjutgods. Reningsanläggning fungerar delvis 
tillsammans med järnverket. Utsläpp i sjön Värmullen sker även efter 
egen reningsanläggning. Utsläppen till luft har minskat väsentligt. 
Verksamheten omfattas av kontrollprogram för utsläpp till luft och 
vatten. 


Flygplatsen i Råda  Formellt tillstånd finns ej, utan dispens har medgivits. Kontroll-
programmet från 1998 omfattar undersökning av vatten från 
landningsbanan, samt utsläpp till luft. En tillståndsprövning av 
verksamheten måste enligt miljöbalken ske senast år 2004 (förordning 
1998:899). 


B-anläggningar 


 


Holkesmossens deponi  Tillståndsprövades 1990, tillståndet går ut 1 januari 2001. Deponin är 
idag en modern återvinningsanläggning och den tillåtna 
deponeringsvolymen är inte alls utnyttjad. Holkesmossen omfattas av 
ett omfattande kontrollprogram. (Se vidare kap 7, Teknisk Försörjning och 


avfallshantering) 


Bergtäkten Råberget Nya Mussjöhedens Grus AB har sedan 1990 tillstånd för sprängning av 
berg och krossning vid Råberget norr om Geijersholm. Inget 
kontrollprogram finns. 


Bergtäkten Uddeholm Vågbackens Grus AB har sedan 1991 tillstånd att spränga och krossa 
berg strax norr om Uddeholm. Verksamheten omfattas inte av något 
kontrollprogram. 


Bergtäkten Örberget Stora Skog AB har sedan 1997 tillstånd att spränga och krossa berg vid 
Östra Tönnet, Örberget. Verksamheten omfattas av kontrollprogram 
som gäller utsläpp till vatten från täktområdet. 


Lappkärr Avloppsreningsverk. Hagfors kommun har tillstånd från 1997 för rening 
av avloppsvatten från Hagfors stad. Kontrollprogrammet omfattar 
utsläpp till vatten samt slamundersökningar. Hagfors kommun arbetar 
på slamförbättringar bland annat genom krav på skötsel av oljeavskiljare 
samt genom att lakvattenrening från Holkesmossens deponi ska 
bortkopplas från reningsverket.  


Råda reningsverk Avloppsreningsverk. Hagfors kommun har tillstånd från 1997 för rening 
av avloppsvatten från Råda och Uddeholm samhälle. 
Kontrollprogrammet omfattar utsläpp till vatten samt 
slamundersökningar. Hagfors kommun arbetar på slamförbättringar 
genom en gemensam upphandling och krav på skötsel av oljeavskiljare 
och fettavskiljare från Hemgårdens Chark och slakteriet i Stjärnfors.  


Hagfors fjärrvärmeverk Bioenergianläggning i Hagfors, fliseldat 


Gustavalax  Fiskodlingen har tillstånd för odling av 70 ton regnbågslax/år i södra 
delen av sjön Knon. Verksamheten omfattas av kontrollprogram som 
gäller utsläpp av näringsämnen till sjön från fiskodlingen. 


I kommunen finns ett 70-tal verksamheter som omfattas av miljöbalkens anmälningsplikt, och 
finns utförligt dokumenterade på miljöskyddskontoret. Om avloppsreningsverk och 
källsorteringsanläggningar står att läsa i kap 7. Grus- och bergtäkter finns i kap 9 
Naturresurser. 
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Förorenad mark 
Områden som är särskilt känsliga för störningar hamnar under Miljöbalken 3 kap 3 §: 
ekologiskt särskilt känsliga områden. Här gäller särskilda hänsynsregler då marken inte får 
brukas på sådant sätt att balansen störs och skador uppstår. 


Utförliga rapporter finns på miljöskydds- avdelningen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Förorenad mark i Hagfors kommun, ej nedlagda deponier, skjutbanor och bensinstationer 
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Holkesmossen                     Läckage från Va Holkesmossens avfallsdeponi i området mellan 
deponin och ner mot Görsjöbäckens ekologiskt känsliga och 
värdefulla miljöer. Tekniska kontoret har åtgärdat 
lakvattendammen och kommer att genomföra ytterligare 
förbättringar för att täta dammen mot omgivningen. Mer 
information finns på tekniska kontoret. 


Otterhedens deponi  Läckage från den gamla deponin kontrolleras genom ett fastställt 
provtagningsprogram. Mer information finns på tekniska kontoret. 


Landstingets tvätteri Marken är förorenad av klorerade kolväten - främst perkloretylen 
efter kemtvättverksamhet. Det är marken under huset som har 
högst föroreningshalt. Även i grundvatten har små mängder 
perkloretylen uppmätts i Hagfors stads gamla vattentäkt vid 
Örbäcken. Landstinget har avslutat sin del av saneringen - 1500 
kg perkloretylen har återvunnits. Nu pågår sedan jan 1998 
sanering i kommunens regi genom utsugning av markluft under 
plattan. Mer information finns på tekniska kontoret. 


Stjärnsfors Impregneringsanläggning pågick på 50-talet. Stolpen doppades i 
varm arseniklösning och fraktades sedan på järnväg en bit norrut 
där den fick rinna av. Marken här är på sina ställen kraftigt 
förorenad av arsenik. En förundersökning är gjord av Stora Skog 
och en sanering genomförs under 1999. Saneringen sker i 
kommunens regi med statsbidrag. Mer information finns på 
tekniska kontoret. 


Massafabrik Mellan 1914 och 1918 tillverkades klorkalk i nuvarande slakteriets 
äldsta lokaler. Klorkalken användes som blekmedel vid Stjerns 
massafabrik. Sedermera flyttade fabriken till Skoghall. 
Kloralkalifabriken var en försöksindustri och hade stora problem. 
En markundersökning har genomförts under 1998. Kvicksilver 
och dioxin har påträffats i marken. Området är medtaget för 
sanering i länsstyrelsens åtgärdsplan för förorenad mark.  
Rapport finns på miljöskyddsavdelningen.  


Myra Här har tidigare funnits ett upplag för impregnerat virke. Några 
vägledande provtagningar har genomförts av Gullspångs Kraft. 
Större mängder föroreningar har inte träffats på. Info finns på 
miljöskyddsavdelningen 


Knappåssågen Doppning av trä har skett med pentaklorfenol. Mark och 
sjösediment kan vara förorenade med pentaklorfenol och dioxin. 
Sågverket har funnits sedan 1930-talet. 


Ängfallhedens ind.omr Primus har haft verksamhet på platsen sedan 1952. Innan dess 
fanns en skruvfabrik på området. En mindre ytbehandlingsindustri 
har haft verksamhet i området. Stora mängder trikloretylen har 
hanterats inom området. Tänkbara föroreningar inom området är 
trikloretylen, övriga lösningsmedel, oljor och 
ytbehandlingskemikalier. 


Plantskolor Ett litet antal finns i kommunen. Dessa kan vara förorenade med 
bland annat bekämpningsmedel. 


Skjutbanor, nedlagda bensinstationer och deponier redovisas 
under egna rubriker i detta kapitel. 


Fler objekt Det finns betydligt fler objekt än de som listats ovan. 
Länsstyrelsen håller på med en länstäckande inventering där 
objekt som kan vara förorenade förs in i en databas. Denna är 
inte särskilt fullständig än och därför redovisas bara de objekt där 
risken bedöms vara störst och där förorening är konstaterad. Vid 
byggnation och ändrad markanvändning är det mycket viktigt att 
ta reda på fastighetens historik för att undvika att det byggs på 
förorenad mark.  
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Deponier  


Befintliga deponier finns vid Holkesmossen och Otterheden (idag endast byggtipp) Nedlagda 
soptippar har bl. a. funnits vid Hagfors Valhall, Myra, Rostbäcken, Edebäck, Loviseberg och i 
Uddeholm två stycken. Alla deponier förutsätts innehålla ämnen som förorenar marken. (Se 
karta).  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Deponier, nedlagda och befintliga i Hagfors kommun 







KAP 12 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET -  SIDA 15/34 


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  
Ansvarig författare: Anna Sjörs (Miljö och hälsa) Göran Mårtensson (Säkerhet) 










































Drivmedelsstationer
Fyllda cirklar = pågående


Trianglar = nedlagda
? = Nedlagda med osäkert läge


Drivmedelsupplag 


 


Vid drivmedelsupplag kan 
finnas förorenad mark. 
Verksamma 
drivmedelsupplag finns på 
Kyrkheden (Statoil, 
Ahlmarks och Q8), Råda 
(Nya UNO-X), Sörby (UNO-
X) Sunnemo (OK) Hagfors 
(Klaralast, RangSells, OK, 
Hydro och  Shell) . 
Dessutom finns ett okänt 
antal farmartankar för diesel 
på landsbygden.  Nedlagda 
bensinstationer finns på ett 
30-tal ställen i kommunen. 
Under 90-talet har två 
bensinstationer lagts ner - 
Statoil vid Uddeholm och 
UNO-X vid Råda. Dessa 
har undersökts och 
sanerats. Mark i anslutning 
till sex bensinstationer i 
kommunen som lades ner 
efter 1969, har  undersökts 
under 1998. Dessa är nu 
”friklassade” efter sanering. 
Ytterligare undersökningar 
planeras. Dessa bekostas 
av drivmedelsbolagets 
branschorganisation. 


Utförliga rapporter finns på  
miljöskyddsavdelningen. 
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Skjutbanor  


Förorenad mark antas finnas vid alla kommunens skjutbanor. Bly finns i skjutbanornas 
sandvallar.  Se förteckning nedan ”… bullerstörningar” 


Nedlagda skjutbanor finns dessutom i Hagfors, Sunnemo och Uddeholm.  


Lagkrav 


Nya regler som införs i miljöbalken 1 januari 1999 gäller för övertagande av 
förorenad mark. Huvudansvarig för markförorening är alltid verksamhetsutövaren – 
den som har förorenat marken. I andra hand är fastighetsägaren ansvarig. För 
äldre industriområden, som Stjärnsfors, finns ingen verksamhetsutövare idag som 
har ansvar – det beror på att verksamheterna upphörde före 1969, innan miljö-
skyddslagens tillkomst. I den nya balken ges fastighetsägaren ett helt annat ansvar 
än tidigare. Om man förvärvar en fastighet (efter 1 jan 1999) blir man 
saneringsansvarig. Därför måste länsstyrelsen, men även kommunen, samman-
ställa information om förorenad mark. Översiktsplanen kan fungera som en sådan 
sammanställning. (MB kap 10, 2-6 §§). 


Om en fastighetsägare gräver i förorenad mark kan föroreningen komma ut och 
drabba omgivningen. Då blir fastighetsägaren – eller den som gräver – ansvarig för 
den uppkomna situationen. Det är därför mycket viktigt att alla kända föroreningar 
dokumenteras. En markägare har anmälningsplikt om han upptäcker eller miss-
tänker en förorening på sin mark. (MB kap 10, 9 §). 


Schaktningsarbeten får inte företas utan föregående undersökning, som visar att 
arbetena kan utföras utan negativa miljökonsekvenser 


Länsstyrelsen kan förklara ett område som miljöriskområde där föreskrifter om 
förbud mot åtgärder som kan sprida föroreningarna fastställs. Bryter man mot 
dessa begår man miljöbrott. (MB kap 10, 10-14 §§). 


Kommunen kan lämna rekommendationer för områden där föroreningar finns så att 
de blir kända. 
 


Rekommendationer:  


Kommunen ska inom en mandatperiod ha tillgång till databas för att kunna 
informera om att begränsningar i markanvändning kan föreligga vid 
markförorenade områden. 
Tekniska kontoret bör under kommande mandatperiod riskvärdera nedlagda 
deponier. 
Kommunen bör verka för att länsstyrelsen klassar delar av Stjärnsfors 
industriområde som miljöriskområde.  
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Verksamheter som innebär bullerstörningar 


Skjutbanor 


I Hagfors kommun finns många mindre skjutbanor som främst används vid inskjutning av 
jaktvapen. Dessutom finns några större skjutbanor som används ofta - skjutbanorna vid 
Vågbacken, Byn  och Östra Tönnet. Nedlagda skjutbanor finns vid Uddeholm och Sunnemo. 
Se karta 


Ekesberget Ekshärads Skidförening 


Hamra Hamra Jaktvårdsområde 


Kappåkermossen Gustav Adolfs Skytteförening 


Lissheden S Skoga Jaktvårdsområde 


Skymnäs östra Höjeortens Jaktvårdsområde 


Stakberg Västanbergs Jaktskytteklubb 


Sunnemo idrottsplats Skidskytte 


Tutemo Gräs Jaktvårdsområde och Björkil-Tömte Jaktvårdsområde 


Uddeholm Uddeholm-Råda Skytteförening 


Vågbacken Hagfors Skyttegille 


Vågbacken Uddeholms Jaktskytteklubb 


Vågbacken Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 


Ö Tönnet Ekshärads Pistolskytteklubb 


Ö Tönnet Tönnets Jaktskytteklubb 


 


Lagkrav 


En skjutbana omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken. Det finns värden för 
maximalt buller. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska störningsrisken från 
skjutbanorna uppmärksammas. 


Skjutfält 


Bullerstörningar kan uppkomma inom de södra delarna av kommunen vilka gränsar mot 
Karlstads kommun. Orsaken till detta är Horssjöns skjutfält vilket ligger i gränsområdet mot 
Hagfors kommun. Verksamheten på skjutfältet kan påverka det rörliga friluftslivet inom den 
södra delen av kommunen. 


Fortifikationsförvaltningen har redovisat den omgivningspåverkan som härhör från militär 
verksamhet vid övningsfält och skjutfält.För totalförsvarets militära del kommer riksintresse att 
hävdas för påverkade områden intill 65 dbA Imp och 90 dbCX. Det störningspåverkade 
området sträcker sig ca. 3500 m in i Hagfors kommun och har en bredd av ca. 5 km. Varje år 
lämnas en redovisning över verksamheten till kommunen. 


Uppgifter om bullerutbredning finns beskriven i PBL/NLR, underlag 47, Försvarsmaktens 
deltagande i fysisk planering under flik 14, blad 43. Boverkets riktlinjer för buller återfinns i 
rapporten Planera för god miljö- en första vägledning. Riktlinjer för buller från finkalibrig 
ammunition återfinns i Naturvårdsverkets Råd och riktlinjer. 


Motorbanor 


Tallhult (Hagfors stad) Motocross, speedway, knattecross. Banan har tillstånd enligt 
miljöskyddslagen. Verksamhetstider regleras av fritidskontoret och 
miljöskyddsavdelningen. (Se Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad) 


Folkracebana Hagforsvallen, banan har tillstånd enl. miljöskyddslagen, folkrace. (se 
Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad) 


Endurobana  Värmullsåsen: uppe på åsen då vädret tillåter (ingen brandrisk eller risk 
för sönderkörning) 


Höökborgen  Ekshärad backracetävlingar, ingen reguljär motorbana. 


Isbanor  Reglerad isträning på Mossbergssjön - träning lördagar och 
vardagskvällar fram till kl 10. Söndag ej åkning. Oreglerade isbanor 
finns vid Rådasjöns norra ände och vid Värmullen - då isförhållanden 
tillåter. 
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Lagkrav  


Miljöbalkens regler gäller endast motorbanan, ej fordonen. För att miljöbalkens 
anmälningsregler ska vara tillämpliga ska banan vara i bruk relativt regelbundet. 
Däremot gäller alltid miljöbalkens hänsynsregler – även på verksamheter av mer 
tillfällig art. Rekommendationer om skyddsavstånd till motorbanor är 500 m för 
nybyggnation. 
 


Rekommendation  


Verksamhetstider på motorbanorna ska genom samverkan utformas så att 
bullerstörningar minimeras.  


Trafikbuller  


Trafikbuller varierar beroende på trafikintensitet, tillåten hastighet, fordonstyp, omgivande 
terräng, avstånd till källan, väderlek mm. Inom tätorter bevakas bullerfrågorna i 
detaljplanearbetet.  


Ett nationellt miljömål för buller har formulerats i Proposition 1993/94:215. Både ljudnivåer och 
antalet bullerstörda ska begränsas kraftigt. I tätorter bör bullret minska till nivåer under 
Naturvårdsverkets riktvärden (prop 1990/91:90). Flera riktvärden för buller från trafik har tagits 
fram. De mest aktuella är MaTs förslag till långsiktiga mål för buller från trafik enligt följande 
tabell. 


Riktvärden för buller Vägtrafik Flyg 


Ekvivalentnivå ute, dBA 55 55 


Ekvivalentnivå inne, dBA 30 30 


Maximalnivå ute, dBA 70 70 


Maximalnivå inne, dBA 45 45 


Långsiktiga mål för buller baserade på störning, talmaskering och sömnstörning (MaTs rapport 4636) 


Bullerstörningar från vägtrafik i nybyggda bostäder bör ej överstiga 30dBA som 
dygnsmedelnivå. Vid ny- eller väsentlig ombyggnad av vägtrafikleder bör åtgärder vidtas för att 
bullernivån utomhus i bostadsmiljöer inte överskrider 55 dBA vid fasad, eller om sådana 
åtgärder ej är möjliga, bullernivån inomhus inte överstiger 30 dBA (Prop 1993/94:215) 


Kommunen bör peka ut områden för det rörliga friluftslivet där bullernivån ej bör överstiga 
rekommenderat värde. Tystnad är en bristvara i många delar av Europa och kan, förutom 
hälsa för lokalbefolkningen, innebära ett försäljningsargument för vildmarksturism. 


Översiktplanen pekar ut sådana områden i kap 11 Turism och friluftsliv. 


Riktvärden för vägtrafikbuller Naturvårdsverkets förslag till riktlinjer för 
miljökvalitet avseende vägtrafikbuller (Vägverket 1995:58) 


Lmax Leq Lmax Leq 


Helårsbostäder och vårdlokaler 45 dBA 30 dBA  55 dBA 


Fritidsbostäder  30 dBA  45 dBA 


Undervisningslokaler  30 dBA  55 dBA 


Rekreationsytor i tätbebyggelse, uteplatser   55 dBA  


Arbetsplatser  40 dBA  65dBA 


Friluftsområden i kommunala översiktsplaner   40dBA  


Homogena bostadsområden    45-50 
dBA 


Rekommendationer  


Kommunen ska använda sig av naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller i en 
åtgärdsplan för att minska buller i tätort, samt vid yttrande till vägverket i 
miljökonsekvensutredningar vid nya vägdragning.  
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Buller från lokaler mm. 


 


Varje år drabbas människor av hörselskador till följd av att de utsätts för höga 


ljudnivåer. Detta gäller inte minst ungdomar som är en speciellt utsatt grupp då de är 


känsligare än vuxna för höga ljudnivåer och att de ofta rör sig i miljöer där höga 


ljudnivåer förekommer. 


Mycket höga ljudnivåer förekommer ofta vid konserter och discotek men även vid 


andra tillfällen såsom i våra skollokaler. För att eliminera riskerna för höga 


bullerstörningar vid exempelvis olika arrangemang bör nedanstående ljudnivåer ej 


överskridas. Dessa nivåer kan betraktas som en policy för kommunen vilka bör 


efterlevas. 


 
Riktvärden för buller Leq 


dBA 


Lmax 
dBA 


Vid arrangemang i kommunal regi eller i 
anslutning till kommunala lokaler 


90 100 


Vid arrangemang som riktar sig till ungdomar 
under 19 år 


90  


Arrangemang av utomhuskonserter, discotek 
och andra evenemang 


100 115 


 


Riktvärden och rekommendationer om höga ljudnivåer har lämnats av Socialstyrelsen i 


allmänna råd 1996:7. I dessa råd anges att den ekvivalenta ljudnivån Leq ej bör 


överstiga 100 dBA respektive att den maximala ljudninvån Lmax ej bör överstiga 115 


dBA. Vid evenemang och diskotek som riktar sig till barn och ungdomar bör den 


ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 90 dBA. 
 
 


Kraftledningar 


Elektromagnetiska fält 


Strömförande kraftledningar ger upphov till elektromagnetiska fält, vars styrka beror av 
spänning och strömstyrka. De elektromagnetiska fälten avklingar snabbt med stigande 
avstånd från ledningen. Cirka hundra meter från ledningen anses påverkan av kraftledningen 
vara försumbar i ett normalhus. Inga forskningsresultat finns idag som motiverar gränsvärden 
för fältstyrkan. Myndigheterna rekommenderar dock försiktighet – om åtgärder som generellt 
minska exponeringen kan vidtas till rimliga kostnader bör man göra så. Inom Hagfors kommun 
finns goda möjligheter att iaktta en hög standard vad gäller säkerhetsavstånd vid nya 
ledningsdragningar. 


En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för den stora 400 kV ledningen i samband med ny 
koncessionsansökan 1998. I denna konstateras att ledningen huvudsakligen går genom 
glesbefolkade skogsområden. Ledningen passerar aldrig genom samlad bebyggelse. Ett tiotal 
bostadshus befinner sig inom 100 meter från ledningen varav de två närmsta på ett avstånd av 
65 meter. 
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Stamledning 400 kV


Stamledning 400 kV


130 kV


130 kV


130 kV


Kraftledningar genom 


Hagfors kommun


Kommunen genomkorsas av flera 
kraftledningar. Den största är en 400 kV 
ledning Storfinnforsen-Stenkullen, som skär 
genom kommunen i sydsydvästlig riktning. 
Den kommer in från Dalarna i kommunens 
nordöstra spets vid Kasjön och skär snett 
igenom hela kommunen för att gå ut ur 
kommunen strax väster om Ena. 
Ledningsstråket har en längd av 57 km. 


Det finns också tre stycken 130 kV ledningar. 
Den längsta 130 kV ledningen löper i nord-
sydlig riktning i ett läge väster om Klarälven. I 
anslutning till Forshults kraftstation utgår en 
ledning till Krakeruds kraftstation och en 
ledning i sydostlig riktning förbi Lidsbron och 
Sunnemo mot Bosjön i Filipstads kommun. 
Den tredje 130 kV-ledningen kommer från 
Nains karftverk och följer Uvåns dalgång. 


 


Rekommendationer  


Byggnader där människor ska uppehålla sig 
stadigvarande bör ej uppföras inom 100 meter från 
kraftledningar, som är strömförande med 50 kV 
eller mera.  


Områden som är särskilt 


känsliga för störningar 
Områden som är särskilt känsliga för 
störningar hamnar under Miljöbalken 3 kap 3 
§: ekologiskt särskilt känsliga områden. Här 
gäller särskilda hänsynsregler så att marken 
inte får brukas på sådant sätt att balansen 
störs, och skador uppstår. 


 


Försurningskänsliga mark- och vattenområden 


Generellt gäller att hela kommunens markyta över högsta kustlinjen (ca 200 meter över havet) 
är försurningskänslig. Undantag är omgivningarna kring Lakenesjön där vissa stråk av 
hyperitberggrund finns.  


Kalkning görs av praktiskt taget alla vattendrag och sjöar över högsta kustlinjen. Den största 
delen av kalkningen sker genom helikopter och båt. Dessutom finns tre kalkdoserare i 
kommunen som går med smärre avbrott sedan 10 år tillbaka. De ligger vid Musån, Lövån och 
vid Lill-Jangens utloppsälv. Våtmarkskalkning förekommer i ytterst liten skala.  (Se 
kalkningsplaner miljöskyddsavdelningen).  


Sjön Stor-En har tjänat som referensvatten under flera år för att avgöra hur en sjö utvecklas 
som inte kalkbehandlas. En kraftig försurning har kunnat konstateras, som dock under de 
senare åren minskat i försurningstakt. Under 1998 har sjön för första gången kalkats.  


Kommunen deltar i ett omfattande kalkuppföljningsprogram där 10 större vattendrag ingår. 
Kalkningsplaner och uppföljningsdata finns hos miljöskyddsavdelningen.* 


Rekommendation  


Kommunen bör verka för att kalkningen ska fortsätta i oförminskad omfattning 
tills dess den inte längre behövs. 
Våtmarkskalkning bör minimeras. 
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Rådasjöns stränder


Åråsälven


Uvåns mynning i Rådasjön


Klarälvens stränder


Lidsjön-Grässjöns stränder


Värmullen


Uppemten


Svartåns stränder


Stor-Jangens kalkdoserare


Lövåns kalkdoserare


Musåns kalkdoserare


Kalkkdoserare
och muddringskänsliga


områden


i Hagfors kommun


Vattenområden känsliga för muddring  


Klarälvens Vattenvårdsförbund utför undersökningar i Klarälvens avrinningsområde. Här ingår 
undersökningar av sediment i några av kommunens sjöar. Analyserna utförs på tungmetaller. 
Alla muddringsarbeten omfattas i princip av tillståndsplikt enligt kapitel 11 i Miljöbalken och får 
inte företas utan föregående undersökning, som visar att arbetena kan utföras utan negativa 
miljökonsekvenser. 
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Sjön Värmullen Inlagring av miljöfarliga ämnen från Hagfors järnverk, främst 
tungmetaller i bottenslammet 


Uvåns mynning i Rådasjön  Här finns ett barklager som bildats under den period som Stjärnsfors 
massaindustri var verksamt. Inga undersökningar är gjorda i själva 
barklagret som kan innehålla kvicksilver och klorerade kolväten.  


Åros (Råda) Det kan finnas fiberbankar i Klarälven vid Årosälvens utlopp från en 
gammal massaindustri som fanns i Åros (Råda) på 1930-talet. 


Uppämten  Här kan föroreningar från Gustavsfors gamla bruk - främst tungmetaller - 
finnas i bottenslammet. Klarälvens Vattenvårdsförbund har analyserat 
sediment i Uppämten och förhöjda halter finns i slam på 10 cm djup - 
det motsvarar slam som sedimenterade för 100-200 år sedan. 


Geijersholm  Smedja* 


Traneberg  Järnbruk* 


Grässjön/Lidsjön Sunnemohyttan kan ha medfört ökade tungmetallhalter lokalt. 
Undersökning av Lidsjön i Klarälvens Vattenvårdsförbund visar inga 
förhöjda halter, men provtagningsplatsen ligger några km från 
Hyttälvens mynning.  


Klarälven Riksintresse geologi - Klarälvens känsliga meandring är känslig för 
störningar, vilket historien vittnar om, då älven kan ta sig ny sträckning 
om dikningar utförs på ett felaktigt sätt.  


Svartån Mycket erosionsbenägen mark.  


Rekommendation  


Klarälvens Vattenvårdsförbunds sedimentundersökningar ska fortgå i 
nuvarande omfattning 


En mera detaljerad redovisning finns på miljöskyddsavdelningen.* 


Områden av betydelse för kretsloppslösningar 
I översiktplanen avsätts områden för kretsloppslösningar. Ekologiska reningsanläggningar är 
ofta ytkrävande anläggningar. För vattenreningsanläggningar, slambehandling, 
komposteringsytor och för återvinningscentraler behövs ytor avsatta. Se mer om detta under 
kap 7, Teknisk försörjning och avfallshantering.  


Masshanteringsstation 


Mark för en masshanteringsstation där sortering och krossning av rivningsmaterial bör 
avsättas. Ett lämpligt ställe kan vara vid Vågbacken. Masshanteringscentralen bör ligga på 
kommunalt arrenderad mark, alternativt vara mark som gemensamt kan användas av alla 
åkeriägare.  


Rekommendation  


Samverkan med bygdens entreprenörer för schakt och transporter bör inledas 
för att finna en bra plats för behandling och sortering av rivningsavfall. Vid 
lokalisering ska tillgång till vatten finnas för att eliminera olägenheter i form av 
damm. 


Biobränslestationer 


Mark för hantering av biobränsle bör avsättas i tätorterna. Biobränsle kräver mer skrymmande 
lagringsutrymmen än olja. Upplag/anläggningar för pellets och flis kan förekomma. Vid 
lokalisering av upplag ska brandrisk och andra olägenheter beaktas. I princip gäller samma 
hänsyn som för industrilokalisering. Lokaliseringsmöjligheter inom industriområden bör 
undersökas. 


Hagfors har upplagsplats för flis i anslutning till fjärrvärmeverket. I Ekshärad har upplagsplats 
för flis reserverats i anslutning till det nya fjärrvärmeverket bakom gummiverkstaden. Även i 
Råda bör plats avsättas för en biobränslebaserad fjärrvärmeanläggning dimensionerade för 
orterns behov.  
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12.3 Hälsa 


Hälsopolitisk plan 


Kommunfullmäktige har 1995 tillsammans med Värmlands Landsting, norra sjukvårdsdistriktet 
antagit en hälsopolitisk plan. Planens ledstjärna är att en god hälsa är kopplat till goda 
livsmiljöer, jämlikhet och arbete. I vår Folkhälsopolitiska plan behandlas frågor som fritid, 
arbete, droger, samlevnad, livsmedel, allergier, ungdomsolyckor samt inom- och utomhusmiljö. 
I planen tas även upp på vilket sätt den ska förverkligas - de olika förvaltningarna har ansvar 
för olika frågor, och vid alla beslut ska alltid hälsoplanens målsättningar invägas. 


Här kommenteras endast de delar i den hälsopolitiska planen som kan ha inverkan på beslut 
om användningen av mark och vattenområden.  


Fuktproblem orsakade av dålig grundläggning 


Den ogenomsläppliga leran längs vissa partier av Uvån motiverar särskilda krav på 
grundläggning. Byggnationer på översvämningshotad mark i Klarälvdalen omfattas av krav på 
anpassad grundläggning. Älvstrandsgymnasiet, Sättraskolans byggnader och flerfamiljshus på 
Myrvägen i Ekshärad har haft problem med fuktskador orsakade av svårigheter vid 
dräneringen under markplattan. Utredningar och/eller åtgärder pågår. 


En del villor som byggdes med dålig grundläggning finns i kommunen, bland annat vid 
Sundfall. Många hus har fått hjälp med åtgärder genom den s.k. småhusskadefonden.. 


Radon 


Radon förekommer i alla jordarter där uranmineral finns. Radon är en radioaktiv isotop som 
bildas i urans sönderfallskedja. Radongasen har en halveringstid på några dygn. Radongasen 
utgör inget allvarligt hot annat än vid kraftigt förhöjda koncentrationer. Rullstensåsar, t.ex.  
Mana, har mer radon i markluften än tätare mark som lera.  Radongas är lösligt i vatten och 
finns alltid i bergborrat vatten. I Hagfors kommun finns ytterst sällan radon i källor och aldrig i 
ytvatten. Markstrålning finns i mindre omfattning vid Knappåsen (Torium). 


Radon i dricksvatten förekommer i bergborrade brunnar över hela kommunen. Kommunen har 
gjort omfattande mätningar av radon i dricksvatten - över 250 bergborrade brunnar har mätts. 
Fördelningen i dessa brunnar är att c:a 17 % innehåller radonhalter i råvattnet som gör vattnet 
otjänligt som dricksvatten (över 1000 Bq radon/liter vatten), endast 7 % av de bergborrade 
täkterna har radonfritt vatten (under 100 Bq/l). Inga extremt höga värden har uppmätts - det 
högsta värdet är 3000 Bq/l. De flesta vattenföreningar och många enskilda har åtgärdat sitt 
vatten genom radonavskiljare. Allt kommunalt vatten är radonfritt. Barnfamiljer med egna 
bergborrade brunnar får ackrediterad gratis radonmätning.  


Miljöskyddsavdelningen har arbetat efter en radonplan även för inomhusluft som fastställts av 
nämnden 1993 och utvärderats 1998. Nämnden antog då nya målsättningar.  


Radon i inomhusluften förekommer i Hagfors kommun uteslutande i hus byggda med 
radonhaltig blåbetong. Byggnadsmaterialet avger radongas till byggnadens inre. Problemet 
kan motverkas med ökad ventilation. Hus som innehåller radonhaltig betong byggdes i slutet 
av femtiotalet och början av sextiotalet. En del av flerbostadshusbeståndet i kommunen har 
byggts med blåbetong. De flesta egnahem är åtgärdade och ligger nu under gränsvärdet. Kvar 
i kommunen finns endast 19 småhus som idag har uppmätta halter av radon i inomhusluften 
som överskrider gränsvärdet. 


Se miljöskyddsavdelningens utvärdering av radonarbetet 1998.* 


Rekommendationer  


Vid ianspråktagande av ny mark vilken avses detaljplaneläggas för 
bostadsändamål skall alltid en markradonmätning göras. 
Byggnation på rullstensåsar ska föregås av markradonmätning. 
Vatten från nya djupborrade brunnar bör alltid radontestas.  
Gratis radonmätning för barnfamiljer med egna bergborrade brunnar bör 
fortsätta. 


   Se även målsättningar i  radonplanen.* 
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Rena jordar – giftfri mat 


Det är viktigt för framtiden att kommunen värnar om den resurs som vår jordbruksmark utgör. I 
vår kommun har vi inga problem med förhöjda kadmiumhalter eller bekämpningsmedelsrester 
i matjorden. Vår jordbruksmark passar därför ypperligt till produktion av ekologiskt odlade 
grönsaker och ekologiskt uppfödda djur. 


Rent vatten i våra sjöar 


Undersökningar som miljöskyddsavdelningen har genomfört över kvicksilver i fisk från 
kommunens sjöar och Hagforsbors belastning av kvicksilver visar att det inte finns någon risk 
att konsumera fisken från våra sjöar annat än undantagsvis. Insjöfisk är en bra föda, och en 
viktig resurs för kommunens invånare. 
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12.4 Säkerhet 
I det följande redovisas de viktigaste kända säkerhetsriskerna i kommunen, och vilken 
beredskap, som finns inför dessa risker, samt rekommendationer för hur skyddet kan 
förbättras med ytterligare åtgärder. Beskrivningen bygger på räddningstjänstens bedömningar 
och tidigare erfarenheter. 


Områden med 


särskilda risker 


Riskområden för 


översvämningar. 


Stora delar av strandnära 
ytor längs Klarälven och 
Uvåsystemet hotas varje 
år av översvämningar. En 
del av dessa ytor är 
olämpliga för 
byggnadsändamål, och i 
synnerhet för bostäder. 


Vid flera tillfällen under 
1900-talet har delar av 
kommunen drabbats av 
översvämningar, 
erosionsskador och ras. 
Dessa områden är till 90 
% belägna inom 
Klarälvens närområde. 


Vårarna 1916 och 1931, 
hösten 1957, vårarna 
1959, 1966 och1967, 
hösten 1985 och 1987 
samt våren 1995 
drabbades Klarälvdalen 
av stora översvämningar 
med stora materiella 
skador på  byggnader och 
vägar. 1959 års 
översvämningar var 
mycket omfattande. Den 
ställde stora delar av 
Edebäcks samhälle under 
vatten, och orsakade 
stora materiella skador, 
särskilt i hus med 
källarvåning. 


Under tiotals år har 
översvämningarna varit 
mera måttliga, men 1995 
kom åter en mycket om-
fattande översvämning i 
Klarälvdalen. De föran-
leddes av en mäktig 
vårflod i kombination med  
ihållande regn, och ledde 
till mycket höga flöden i 
älven. 
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Den senaste översvämningen drabbade dalgången 1997. Orsaken till denna var framförallt 
den snabba snösmältningen inom Klarälvens och Trysilälvens upptagningsområde. Marken 
var tjälfrusen och lät inte vattnet tränga ned. Det var främst biflöden till Klarälvdalen, som fick 
enorma flöden. På flera ställen bröt vattnet igenom dammar, fördämningar och vägbankar. 


Riksväg 62 skars av vid Bogerud, vid kommungränsen mot Munkfors. En mindre bäck dämdes 
upp av vägbanken och bröt slutligen igenom det lätteroderade materialet i vägbanken. 


Under hösten 2000 drabbades kommunen och främst då Uvåsystemet av mycket höga flöden 
och därmed översvämningar som följd. Det var främst samhället Gustavsfors som till vissa 
delar drabbades. Orsaken till de höga flödena var ett långvarit regnande som innebar att alla 
magasin stod fyllda vilket innebar att de ej kunde verka som utjämningsmagasin. 


Uvåsystemet vilket ligger inom Hagfors kommun börjar vid sjön Nain. Det är idag reglerat med 
ett antal dammar och kraftverk. Dammarna och kraftverken ägs av Birka Energi 


Invallningar   


Boende och verksamma i översvämningsdrabbade områden har i alla år försökt skydda sin 
mark genom byggnation av vallar. Invallningarna ger ett bättre skydd lokalt, men ökar 
översvämningarna på andra håll, eftersom översvämningsområdena fungerar som 
utjämningsmagasin.  


Mellan 1960 och 1995 har flödena varit förhållandevis låga. Perioden av låga flöden har 
invaggat de boende i en falsk trygghet. Vallarna har tillåtits förfalla. Tillsammans med berörda 
invallningsföreningar, Räddningsverket, Länsstyrelsen och Birka Energi medverkar kommunen 
till att förbättra befintliga och bygga nya vallar. Till detta arbete kan bidrag lämnas från 
Räddningsverket och från Länsstyrelsen med fonderade bygdemedel.  


Som exempel kan nämnas att det under 1998 har gjorts en invallning av området 
Nore/Älvbäck vilket under det höga flödet 1995 till stora delar var översvämmat med stora 
materiella skador som följd. För denna invallning erhöll kommunen bidrag från staten 
(Räddningsverket) med 80% av kostnaden. 


Dimensionerande flöde 


Boverket har under 1997 gjort en utredning angående översvämningsrisker i Klarälvdalen. I 
Boverkets rapport har riskområdena graderats i tre nivåer enligt följande: 


 Röd nivå inom vilka områden man bör överväga totalt förbud av samhällsviktig 
bebyggelse, miljöfarlig bebyggelse och viss betydelsefull infrastruktur. Även lokalisering av 
bostadsbebyggelse bör undvikas. 


 Gul nivå inom vilka områden bebyggelse och annan markanvändning måste föregås av en 
riskanalys. Riskanalysen ska ange vilka krav på översvämningsförebyggande åtgärder 
som ska krävas. 


 Grön nivå inom vilka områden sannolikheten för en översvämning är mycket liten. 


Länsstyrelsen har under 1996 och 1997 upprättat riskzonkartor över Klarälven. I dessa kartor 
redovisas vattnets utbredningsnivåer vid 1995 års flöde, samt vid två tänkta katastrofscenarier. 
Det ena bygger på exceptionella nederbördsförhållanden. Det andra förutsätter ett dammbrott i 
Höljesdammen. Länsstyrelsens kartor redovisar vilka landområden som kan komma att ställas 
under vatten vid olika scenarier. Kartorna finns tillgängliga hos kommunen och länsstyrelsen, 
både i digital och analog form. 


Det är av stor vikt att samtliga kommuner utefter Klarälven och även de kommuner i Norge 
som ligger utefter Trysilälven samarbetar i dessa frågor. På räddningstjänstsidan finns idag ett 
samarbete i en älvgrupp med representanter från samtliga älvkommuner (räddningscheferna), 
SMHI, Hedmarks fylke, Norges vassdrags- och energiverk (NVE), SOS Alarm och 
Länsstyrelsen. Gruppen samlas minst en gång årligen och håller dess emellan regelbunden 
kontakt i kritiska lägen för bästa förvarning och övriga åtgärder. 


En arbetsgrupp har även bildats inom kommunen, för att bestämma lämpliga åtgärder för att 
förebygga översvämningarnas negativa konsekvenser. I gruppen ingår bland andra 
räddningschefen, planchefen, tekniska kontorets chef och en geolog.  


Vid diskussioner med i första hand Torsby kommun har man kommit fram till att det så kallade 
100-årsflödet är lämpligt att använda som dimensionerande flöde för klassificeringen av 
riskzoner och bebyggelseplanering. Det är med andra ord älvens vattennivå vid detta flöde 
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som skall ligga till grund för klassificeringen av riskzoner och fastställande av restriktioner och 
byggbestämmelser för dessa s.k. riskzoner.  


När det gäller 100- årsflödet så har detta beräknats både av Birka Nät AB och SMHI ( se 
nedan ). Birka:s flödesberäkningar ligger något högre än SMHI:s men skillnaden är marginell. 
Av de två gjorda beräkningarna är det SMHI:s beräkning som föreslås gälla som 
dimensionerande enligt ovan. Orsaken till detta är dels att SMHI kan ses som en myndighet 
vilket kan ge större tyngd åt resultaten dels att deras resultat finns presenterade på kartor och i 
GIS vilket gör dem mer lättillgängliga.  


Viktigt är att påpeka att för kraftindustrin har det dimensionerande flödet en annan innebörd, 
nämligen att vara dimensionerande flöde vid byggande av dammar. Det dimensionerande 
flödet är då det s.k. 10.000 årsflödet vilket ungefär i Klarälven skulle motsvara det flöde som 
skulle uppstå vid ett dammbrott i Höljesdammen. 


Gullspång Kraft, som under många år fört noggrann statistik över flöden i Klarälven, har för 
några mätpunkter beräknat 100–årsflödet. Vid mätstationen i Edebäck beräknas 100-årsflödet 
ligga 96 cm över 1995-årsflöde. Vid mätstationen i Tönnet är motsvarande siffra 115 cm över 
1995-årsflödet.  


SMHI har under våren 2001 på uppdrag av Räddningsverket i Karlstad upprättat en rapport      
( Rapport 2, version 2, 2001-03-21 ) i vilken man för Klarälvens hela längd från Höljes i norr till 
Karlstad i söder presenterat översvämningskartor för två nivåer. Dessa nivåer avser ett flöde 
med 100 års återkomsttid samt ett så kallat högsta flöde.  


Framtagning av beräknat högsta flöde har skett i enlighet med Flödeskommittens riktlinjer för 
dimensionering av dammar. Detta bygger på en systematisk kombination av alla kritiska 
faktorer ( regn, snösmältning, hög markfukt, högt vattenstånd i sjöar samt fulla magasin i 
reglerade vattendrag ) som kan bidraga till ett flöde. För dimensionering av dammar benämns 
detta flöde som dimensionerande flöde. 


När det gäller beräkning av det så kallade 100 års flödet så har detta gjorts genom en statistisk 
analys av tidigare observerade vattenföringsserier. Kalibrering av de beräknade flödet har 
gjorts mot främst de uppgifter som uppmätts av kraftbolaget Birka bl.a. 1995- års flöde. 


Beräkning av vattenståndet utifrån de beräknade flödena har genomförts med en numerisk 
modell vilken skapats med hjälp av sektioner lagda tvärs över vattendraget, omgivande 
landskaps topografi mm. Genom ett antal beräkningar och antaganden erhålles en höjd på 
vattenivån och dess utsträckning i det närliggande landskapet. 


Resultaten av beräkningarna enligt ovan har presenterats i GIS- form vilket gör dem mycket 
lättillgänliga och användbara för bl.a. kommunen och räddningstjänsten. 


Nedan redovisas i tabellform en sammanställning av de höjder på vattennivån vid 1995- års 
flöde respektive vid ett 100- års flöde som har beräknats respektive uppmätts vid Västra 
Tönnet och Edebäck.   


 


Plats Uppmätt vattenstånd 
1995 


 Vattenstånd vid ett 100- 
årsflöde uppskattat av 
Birka Energi AB 


Vattenstånd vid ett 100- 
årsflöde beräknat av 
SMHI 


Västra Tönnet 141,5 142,6 142,1 


Edebäck 137,6 138,6 138,3 


  


Riskområden för erosion och ras 


Klarälvens meanderlopp orsakar en naturlig och kontinuerligt fortlöpande erosion/deposition 
och påverkar markens stabilitet i angränsande områden. Klarälvdalen är av riksintresse för sin 
levande geologiska process.  


VBB-VIAK  har på uppdrag av Räddningsverket tagit fram riskzonkartor för ras och skred inom 
Klarälvdalen. På dessa kartor redovisas risk för ras och skred inom tre zoner där 
riskzonområde 1, beläget närmast strandlinjen, är det mest utsatta. 


Det är viktigt att påpeka att dessa kartor endast utvisar risken för redan befintlig bebyggelse. 
Kartorna är inte tillräckligt underlag för avgöranden om lokalisering av ny bebyggelse. 
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På flera håll har erosionsskydd byggts, mestadels bestående av sprängsten med 
tätningsmassor. Staten kan lämna bidrag till erosionsskyddande åtgärder med upp till 80 % av 
kostnaden. Resterande 20 % av kostnaderna ska bäras av övriga intressenter, däribland 
kommunen. Bidrag kan även sökas från länsstyrelsens så kallade fonderade bygdemedel. 
Kommunen kan tillsammans med enskilda ansöka om bidrag hos Räddningsverket för 
nybyggnation och förbättring av erosionsskydd. Under senare år har ett antal erosionsskydd 
byggts inom Klarälvens närområde där bidrag sökts och erhållits.  


Erosions- och rasrisker finns också vid Uvån, samt vid vissa sjöar och områden med skiftande 
jordlagerföljd som Rådasjön (lerskikt) etc.  


 
Lagkrav: 


Miljöbalken föranstaltar om tillståndsplikt för byggande i vatten (MB 11 kap). 
 


Rekommendationer för översvämnings-, skred- och erosionshotade områden: 


Kommunen ska inom nästa mandatperiod identifiera områden som ligger inom riskområde 
för översvämningar och skred.  
Samarbetet med andra vid Klarälven och Trysilälven liggande kommuner bör fortsätta. 
Kommunen ska verka för att bättre förvarningar och prognoser från SMHI bör eftersträvas. 
Kommunen bör upprätta riktlinjer för översvämningshotade områden enligt 100-årsflödets 
nivåer med syfte att styra lokalisering och utformning av hus, komplementbyggnader och 
andra anläggningar inom riskområdet. Riktlinjerna ska ge stöd vid bygglovhantering och 
avgöranden om lämpliga skyddsåtgärder för befintlig bebyggelse. 


Invallningar: 
Kommunen bör genom hjälp med ansökningshandlingar, projekteringar mm. i drabbade 
områden verka för att arbetet med att bygga invallningar i dessa områden intensifieras. 
Innan ett invallningsföretag sätts i verket bör en bedömning göras av konsekvenser 
uppströms och nedströms, då nya invallningar kan ge oönskade effekter i andra områden. 
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Områden där farliga ämnen hanteras 


Industriområden i Hagfors stad 


Uddeholm Tooling AB och Primus AB i Hagfors stad har stora cisterner för kondenserad gas.  


Säkerheten i anslutning till Uddeholm Toolings industriområde mot omgivande bebyggelse har 
förbättrats genom att cisternerna förlagts centralt i industriområdet.  


Primusfabriken har korta skyddsavstånd mot omgivande bebyggelse. Se vidare den 
fördjupade översiktsplanen för Hagfors stad. 


Se även avsnitt 12.33 Beredskap och räddning; Insatsmöjligheter vid olyckor och brand. 


Industriområdet i Ekshärad 


Industriområdet har korta skyddsavstånd i norr och öster. 


Stationära riskobjekt utanför industriområdena 


Bensinstationer, mindre verkstäder och affärsanläggningar på ett flertal ställen i kommunen 
kan innehålla giftiga och miljöfarliga gaser och kemikalier. Hagfors flygplats i Råda har en 
egen bränsledepå.  


Vägar med transporter av farligt gods samt tillfällig uppställningsplats för farligt gods. 


Transport av farligt gods genom tätorternas centrala delar utgör ett stort riskmoment. Eftersom 
transporterna rör sig längs långa sträckor med skiftande förhållanden vad gäller exponering av 
bebyggelsen, är det svårt att förebygga olyckor och ta fram detaljerade insatsplaner. Åtgärder 
för att styra transporterna längs vägar som minskar riskerna genomförs så långt som möjligt. 


Ett förslag har tidigare diskuterats att i anslutning till fritidsområdet Vågbacken vid den västra 
infarten till Hagfors stad anlägga en tillfällig uppställningsplats för farligt gods. Den aktuella 
platsen är belägen söder om väg 246 vid infarten till fritidsområdets elljusspår. Något beslut 
har dock ej tagits vilket är mycket angeläget. 


  


Rekommendationer  


Väg 240 ska undvikas för transporter av farligt gods.  


Kommunen ska inom nästa mandatperiod fastställa riktlinjer gällande vägvalsstyrningar 
för transporter av farligt gods i de fall detta inte redan gjorts. För transporter inom 
Hagfors stad finns rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen för Hagfors 
stad. 


I anslutning till den västra infarten till Hagfors stad utefter väg 246 skall en 
uppställningsplats för transporter med farligt gods anordnas. 


Beredskap och räddningstjänst  
För att skydda medborgarna och samhället från olyckor finns inom kommunen en 
räddningstjänst, vars verksamhet regleras av Räddningstjänstlagen. Hagfors och Munkfors 
kommuner har den 1 juli 2000 bildat ett kommunalförbund för denna verksamhet. Förbundet 
styrs av en politiskt tillsatt direktion Syftet med sammanslagningen är att skapa en mer 
kostnadseffektiv organisation samtidigt som man får större slagkraft och bättre samordning av 
insatserna. Förbundet har tre stationer, en i Hagfors stad, en i Ekshärad samt en i Munkfors.  


Räddningstjänstplan 


För kommunen har i enlighet med Räddningstjänstlagen en räddningstjänstplan upprättats. Nu 
föreliggande räddningstjänstplan gäller from 2000-12-13. Planen är antagen av 
kommunfullmäktige 2000-12-13 och anger hur räddningstjänsten är planerad och organiserad 
under normalt fredsläge samt vid höjd beredskap. Den utgör grunden för den ansvariga 
politiska nämndens målsättning, uppföljning och utvärdering av räddningstjänstens 
verksamhet. Planen ska också underlätta för kommunens invånare att få information om 
kommunens risker, mål för räddningstjänsten och räddningstjänstens organisation. Den ska 
även ge information till samrådspartners om räddningstjänstens ansvar, organisation och 
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uppgifter. Underlag för räddningstjänstplanen är bl. a. räddningstjänstens riskinventering samt 
Länsstyrelsens underlag för planering av civilt totalförsvar inom kommunerna. 


Till räddningstjänstens uppgifter hör också förebyggande brandskydd och deltagande i 
kommunens samhällsplanering. 


Riskinventering 


I räddningstjänstplanen redovisas en riskinventering. Den behandlar objekt och anläggningar 
som utgör risker i kommunen. Resultatet av inventeringen framgår av en till planen bifogad 
karta där objekten finns markerade. Stor hänsyn till dessa ska tagas vid exempelvis ny 
planläggning och bygglovprövning. Tillgång till brandvatten ska alltid beaktas.  


Som en del i upprättandet av en ny beredskapsplan för kommunen har det upprättats en 
samordnad riskanalys 2001-11-06. Se vidare i kap 13.  


Industriområden och transporter av farligt gods ger de största riskerna 


De största riskerna finns i industriområden i Hagfors stad och Ekshärad. Därutöver kan risker 
identifieras i anslutning till bensinstationer, mindre verkstäder samt handel och hantering av 
giftiga och miljöfarliga gaser och kemikalier. 


De största enskilda riskkällorna inom kommunen finns inom följande områden (källa 
"Revidering av kommunens beredskapsplaner KS 91-10-15"). 


 Uddeholm Toolings industriområde 


 Industriområdet i Ekshärad 


 Ängfallhedens industriområde i Hagfors stad  


 Transporter av farligt gods och brandfarliga varor  


Se ovan ”Områden där farliga ämnen hanteras” för mer information om riskerna, samt 


riskinventeringens kartering av de olika objekten.* 


Dimensionerande risk 


Ett utsläpp av brandfarlig kondenserad gas är antagligen den värsta olycka som kan drabba 
Hagfors. Vid ett utsläpp av gasol bildas ett gasmoln som kan driva flera hundra meter, och 
sedan antändas. Om branden inte kan kontrolleras kan cisternen sprängas med stor 
våldsamhet och värmestrålning. Enligt FOA:s beräkningar kan en explosion från innehållet i en 
järnvägsvagn rasera tegelbyggnader 240 meter från explosionsplatsen. 


Denna risk föreligger vid de i Hagfors liggande stora stationära gasolcisternerna vid järnverket, 
Valmet och Primus på Ängfallheden, samt i samband med transporter av gasol och andra 
farliga och explosiva ämnen, på vägar genom kommunen.  


Transporter av farligt gods 


Övriga risker som behandlas är transporter av farligt gods genom våra tätorter, risk för olyckor 
kring vattentäkter. 


Genom vägvalsstyrningar för trafiken genom kommunens tätorter har riskerna med farliga 
transporter minskat betydligt. I Hagfors stad leds nu den genomgående trafiken i sträckningar 
som ger största möjliga skyddsavstånd till bebyggelse. En ny infart har skapats till Hagfors 
järnverk och Valmet. 


Risk för uppkomst och spridning av brand  


Förhöjd risk för brandspridning gäller framförallt de ställen där det förekommer 
trähusbebyggelse, och där husen ligger tätt. I Hagfors stad gäller det Köpmangatan och 
Kyrkogatan.  


I Ekshärad finns träbebyggelse utmed Klarälvsvägen (väg 62). Här ligger även två 
bensinstationer centralt i bebyggelsen. 


Hot mot kommunens vattentäkter 


Risken för allvarlig förorening av kommunens huvudvattentäkt Stora Ullen sydost om Hagfors 
stad bedöms som liten. Vattentäkten är skyddad genom en skyddsplan vilken upprättades 
1994-04-26. Anläggningen är larmad och försedd med generator för att kunna fungera vid 
strömavbrott. Det finns dubbla vattenledningar från Stora Ullen. Vid allvarligare ledningsbrott 
kan vatten ledas i slangar förbi det skadade stället. Det finns långa slangar i beredskap. 
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De mindre vattentäkterna, både kommunala och privata, har inte samma beredskap och för 
några av dem finns större risk att kunna utsättas för en förorening. 


Bild: Skyddsområde kring vattentäkten Stora Ullen (se t ex www).* 


Insatsmöjligheter vid olyckor och brand 


Räddningstjänsten har genom bildandet av det nya kommunalförbundet utryckningsfordon för 
brandbekämpning och undsättning vid olyckor stationerade i Hagfors, Munkfors och Ekshärad.  
Kommunen kan delas in i tre avsnitt med avseende på varifrån räddningsinsatserna sätts in. 
Munkfors har ansvaret för kommunens södra delar. Hagfors stad har ansvaret för kommunens 
mellersta och östra delar, och Ekshärad har ansvaret för de norra och västra delarna. 


Insatstiderna varierar i stort sett mellan 6 och 40 minuter för kommunens som helhet. I 
närheten av de större tätorterna Hagfors, Munkfors och Ekshärad är insatstiden under 10 
minuter. I kommunens mest avlägsna delar mot norr och öster kan insatstiderna överstiga 40 
minuter. 


Räddningstjänstens insatstider i samarbete med Munkfors. 


 


Rekommendationer för Beredskap och räddningstjänst  


Representant för räddningstjänsten ska deltaga vid förberedande möten för 
miljö-, byggnads- och räddningsnämnden, där bygglov, plan- och 
lokaliseringsfrågor diskuteras. 
Räddningstjänsten ska verka för att förbättra säkerhet och skydd för 
människors hälsa genom att alla bostäder utrustas med brandvarnare. 
Målsättningen är att 90 % av bostäder i Hagfors kommun har brandvarnare år 
2005. 
Räddningstjänst ska  verka för att byggnader som är belägna utanför radien för 
10 minuters insatstid från räddningsstation bör ha tillgång till egen 
släckutrustning. Målsättningen är att släckutrustning finns i 75 % av dessa 
fastigheter år 2005. 
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I bebodda delar av kommunen som har insatstider överstigande 30 minuter ska 
särskilda åtgärder vidtagas, såsom utrustning och utbildning till de boende 
inom dessa delar. Målsättningen är att information har nått 75 % av dessa 
fastigheter år 2005. 
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12.5 Rekommendationer, sammanställning 


12.1 Mål 2 
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Folkhälsoarbetet ska vara en del i allt samhällsarbete och alla beslut skall ha en positiv hälsoeffekt. ........... 8 
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Hagfors kommun ska ansluta sig till en allergianpassad kommun. Offentliga lokaler ska vara 
pälsdjursfria. Ingen ska behöva utsättas för passiv rökning. ........................................................................... 8 


Miljöskyddsavdelnings övergripande målsättning är att genom aktiv myndighetsutövning arbeta för att 
säkerställa en god miljö med bra livsmedel, frisk luft, rent vatten och ren mark. Målen nås genom 
kontroll, uppföljning, information och rådgivning ............................................................................................. 8 


Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt genom att följa samhällets riskutveckling och arbeta 
för ett samhälle utan olyckor. ........................................................................................................................... 8 


Arbetet skall leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen 
skall vara att riskkällor i första hand elimineras eller reduceras. ..................................................................... 8 


Räddningstjänsten skall även planera och vid inträffade olyckor genomföra skadeavhjälpande åtgärder 
av olika slag. .................................................................................................................................................... 8 


12.2 Miljö 9 
Förorenad mark ............................................................................................................................................. 12 
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Tekniska kontoret bör under kommande mandatperiod riskvärdera nedlagda deponier. ......................... 16 
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miljöriskområde. ........................................................................................................................................ 16 
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Kraftledningar ................................................................................................................................................ 19 
Byggnader där människor ska uppehålla sig stadigvarande bör ej uppföras inom 100 meter från 
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  12.3Hälsa                 23 
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8.1 Mål 
Fornlämningar, historiska miljöer och beaktansvärda byggnader är vårt kulturarv. De utgör en 
omistlig källa till kunskap om vår historia. Ofta är de också påtagliga tillskott i vår miljö, som 
ger näring åt vår kultur och utveckling. De kan inte återfås om de går förlorade. Ändå har vi 
inte resurser att ta hand om denna kulturskatt på ett betryggande sätt. Flera byggnader och 
anläggningar har gått förlorade genom bränder, förfall och förvanskning. Kunskap och 
medvetenhet om kulturarvets betydelse är nödvändiga för att vi ska kunna förvalta arvet på 
bästa möjliga sätt. 


Nationella mål 


Riksdagen har under 2000 tagit ställning till nya nationella mål för kulturmiljövården vilka 
redovisats i propositionen Kulturarv- kulturmiljöer och kulturföremål ( 1998/99: 114 ). Genom 
målen betonas bl.a. vikten av att olika sektorer i samhället samverkar till gagn för en långsiktig 
hållbar förvaltning och utveckling av kultur- och naturmiljön. Vidare framhålls kulturarvets 
betydelse för den demografiska utvecklingen samt vikten av samarbete över nationsgränser 
mm. 


I propositionen har bl.a. föreslagits ett skydd för ortnamn, vilket innebär att god ortnamnssed 
skall iakttagas vid statlig och kommunal verksamhet ex. vid addressättning. 


I propositionen har följande nationella mål för kulturarbetet angetts: 


 Ett försvarat och bevarat kulturarv. 


 Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som 
en drivande kraft i omställningen. 


 Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön. 


 Nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.  


 


   


Lag (1988:950) om kulturminnen m. m. 


1 kap. Inledande bestämmelser  


1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för 


detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot 


kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön 


såvitt möjligt undviks eller begränsas. 


2 § I denna lag finns bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga 


kulturminnen samt om utförsel av kulturföremål ur landet. Länsstyrelsen har tillsyn över 


kulturminnesvården i länet. Riksantikvarieämbetet har överinseende över 


kulturminnesvården i landet. Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller 


annan myndighet enligt denna lag. Lag (1997:1162). 


Riksdagen har 1999-04-20 antagit 15 miljömål. Av dessa berör direkt eller indirekt 7 mål 
kulturvärdena. 


 Frisk luft: Halten av marknära ozon ska vara så låga att de inte skadar människors hälsa, 
djur, växter eller material. Kväveoxiderna bidrar också till bildandet av marknära ozon som 
skadar hälsa, jordbruksgrödor, skog och annan växtlighet samt kulturföremål. 


 Levande sjöar och vattendrag: Målet innebär bl.a. att sjöars, stränders och vattendrags 
stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv värnas. Kulturmiljöer 
som visar sjöar och vattendragens betydelse för människans bosättning, försörjning och 
transporter ska bevaras. 


 Myllrande våtmarker: Våtmarkernas kulturhistoriska värden ska bevaras. (En del 
våtmarker är t.ex. formade av myrslåtter).  


 Bara naturlig försurning: De försurande luftföroreningarna skadar också vissa tekniska 
material, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar mm. 


 Levande skogar: skogen är skapad genom flera hundra år av bete. Den rymmer många 
kulturlämningar i form av stengärdsgårdar, torpruiner m.m. Skötselkrävande skogar med 
höga kulturmiljövärden ska vårdas så att värden bevaras. 
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 Ett rikt odlingslandskap: Målet innebär bl.a. att kulturhistoriska värden i odlingslandskapet 
som uppstått genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras. 
Odlingslandskapets byggnader och gårdsmiljöer ska bevaras och vårdas i tillräcklig 
omfattning för att landskapets karaktär bibehålls. 


 God bebyggd miljö: Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och 
utvecklas.  


Etappmål 
Miljömålskommittén föreslår många etappmål som alla berör kulturmiljön:  


Senast 2004 finns ett program för omfattning och bevarande av lantbrukets äldre 
kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader. 


Senast 2005 ska skogsmarken brukas så att fornlämningar inte skadas och att skador på 
övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara.  


Senast 2010 skall 


 50 % av skyddsvärda vattenmiljöer med anslutande värdefulla kulturmiljöer ska ha ett 
långsiktliga skydd 


 95% av våtmarksområden i myrskyddsplanen (uppdaterad med kulturmiljövärden) ska 
ha ett långsiktliga skydd 


 mängden kulturbärande landskapselement (fornlämningar, stenmurar, åkerholmar, 
fägator) i odlingslandskapet som vårdas ökas med 70 % 


 program och strategi finns för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras 
och utvecklas  


 den äldre kulturhistorisk värdefulla byggnader ska vara identifierade och ett program 
för dess värden finnas. 


Nationella strategier och styrmedel 


Strategier: 


Vatten: De värdefullaste vattenområden måste inventeras. Nationella bevarandeplaner ska 
upprättas av naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet. Ett aktivt stöd till verksamheter som 
vidmakthåller kulturmiljön föreslås.  


Våtmark: Myrinventeringen ska kompletteras med kulturhistoriska inventeringar. 


Skogsmark: Inrättande av kulturreservat genom markinköp. För att förebygga skador på 
fornlämningar och andra kulturlämningar är ett skonsamt skogsbruk allra viktigast. All 
skogsmark ska omfattas av reviderade fornlämningsinventeringar. Inventeringarna görs av 
Skogsvårdsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Begränsningar, restriktioner och skonsamma 
metoder för markberedning måste införas. Utbildning och information är nödvändigt. 
Miljömålskommittén påpekar även att det behövs ett utökat anslag för anpassad skötsel. 
bedöms som det viktigaste 


Odlingslandskapet: Kompletterande inventering för att förbättra kunskapen om slåtter- och 
betesmarkens kulturhistoriska värden. Strategier med informationskampanjer och för 
bevarande av de kulturbärande element måste utvecklas av Jordbruksverket, 
Riksantikvarieämbetet och Lantbruksuniversitetet. Fortsatt användning av hotade 
ekonomibyggnader måste underlättas och stödjas. 


God bebyggd miljö:  Planeringsunderlaget för hur kulturhistoriska och estetiska värden måste 
ta sin utgångspunkt i större respekt för dessa värden när nya byggnader och anläggningar 
uppförs, underhålls och förvaltas. Kunskap om den äldre kulturhistoriska värdefulla miljön 
behöver vidareförmedlas till fastighetsägarna.  


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning bedöms av miljömålskomitten som tillräckliga instrument för att nå 
etappmålen, kompletterad med stora informationssatsningar och ekonomiska stöd till ängs- 
och hagmarker samt till bevarande av värdefulla ekonomibyggnader. Även stöd till ny forskning 
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föreslås, samt byggnadsvårdscentra i alla delar av landet där man kan genomföra 
informations- och utbildningssatsningar. 


Regionala mål 


Det finns ännu inga övergripande konkreta målsättningar för kulturminnesvården i Värmland. 


Kommunala mål 


Mål för kulturmiljön finns främst i detta kapitel, men finns även medtaget i kapitlet om 
Naturvård och naturresurser, markanvändning samt i kapitlet om turism. 


Ansvar för måluppfyllelsen har kommunstyrelsen samt miljö- byggnadsnämnden i sitt myndig-
hetsutövande, men även de verksamhetsutövande sektorerna, speciellt tekniska och barn- och 
bildning. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
kulturminnen och miljöer tas tillvara på så sätt att deras värden blir kända 
och därmed ingår i befolkningens kulturarv på ett aktivt sätt. 
Detta ska ske genom att under nästa mandatperiod påbörja arbetet med 
att: 
1. inventeringen av särskilt beaktansvärda byggnader uppdateras och 
revideras med en bevarandestrategi 
2. införa områdesbestämmelser där bygglovplikten utökas för att skydda 
kulturhistoriskt intressanta miljöer  
3. påbörja arbetet med upprättandet av ett kulturmiljöprogram där de 
områden med höga kulturvärden inventeras 
4. verka för att områden med kulturmiljövärden och kulturminnen i skogen 
blir kända genom att modern GIS-teknik införs där data kan delas av 
kommunen, Stora Enso och skogsägarföreningar  
5. upprätta ett program för omfattningen och bevarande av lantbrukets 
äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse 


6. i samarbete med Länstyrelsen och Värmlands Museum inventera gamla 
värdefulla industrimiljöer och industrihistoriska minnesmärken med syte 
om bevarande samt att göra dessa mer kända och tillgängliga. 


Kap 8  
Kap 9 
Kap 10 
Kap 11 
Gröna 
skogsbruksplanen 


 


Vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella identiteten genom 
att lyfta fram våra orters särart och historia i ny arkitektur och 
omgivningsutformning. 


Kap 8, Kap 4 


Ett arkitekturprogram bör upprättas för kommunen i vilket man ökar 
kunskapen och medvetandet över bygdens kulturella arv både vad avser 
byggnadsmiljöer som naturmiljöer. 


Kap 8 
Kap 10, Ängs och 
hagmarker 


  


Inom kommunen finns åtskilliga bevis på människors verksamheter och bosättningar alltsedan 
de första människorna kom hit efter istiden. Vi har gett arkeologen Susanne Axelsson, tidigare 
verksam vid Värmlands Museum, uppdraget att beskriva Hagfors forntidshistoria och 
fornlämningarnas betydelse. 


Inom kommunen finns också hundratals beaktansvärda byggnader och miljöer från Hagfors 
senare historia. En inventering gjordes av Värmlands Museum under åren 1975-78. De flesta 
beaktansvärda byggnaderna är uppförda under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 


Efter beskrivningen av Hagfors tidiga historia, följer en uppräkning av kommunens viktigaste 
kulturmiljöer. Miljöbeskrivningarna återges också i översiktsplanens del II, i sammanhang med 
den aktuella situationen i bygden. (Se delområdesbeskrivningar 1-10. Hänvisningar till dessa ges i 


texten) 


Ett stort antal objekt som lyder under kulturminneslagen redovisas inte i översiktsplanen. 
Dessa objekt finns numera tills största delen inlagda på kommunens GIS-system där några 
exempel på kartor från visas. Se avsnitten ”Beaktansvärda byggnader”, ”Kulturminnesmärken i 
skogen” och ”Fornlämningar” i slutet av detta kapitel. 
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8.2 Forntid i Hagfors kommun 
av Susanne Axelsson  


De första vandrarna 


De första människorna kom troligen till vad som idag är 


Hagfors kommun för ca 8000 år sedan.  I samspelet 


mellan den avsmältande inlandsisen och den landhöjning 


som inträffade när den kolossala vikten av isen försvann 


skapades ett landskap som var oerhört föränderligt. 


Under ca 2000 år, för mellan 9000 och 7000 år sedan, 


förändrades landskapet från ishavsvik över Stor-Vänern 


till Klarälvdalen och de spridda sjöarna som vi ser idag. 


Det är vid dessa vatten som vi möter spåren efter de 


första människorna i Hagfors.  


Troligen kom de från väster och söder. De hade med sin 


kunskap om stenteknologi som visar sig i de avslag och 


redskap som vi finner längs strandkanterna. Tyvärr vet vi 


inte mycket om dessa människor.  Att de hade kunskap 


om mycket mer än stenteknologi kan vi utgå ifrån, men 


dessa kunskaper har inte avsatt spår som finns kvar för 


oss att återfinna. De levde av insamling jakt och fiske. De 


hade hundar som husdjur. Det vet vi från andra platser 


där undersökta boplatser visar både vilket näringsfång 


man hade och att man bodde i hyddor med barktäckta 


golv. Dessa hyddor har vid sällsynta tillfällen hittats vid 


utgrävningar, till exempel i Bohuslän. Hundar har ibland 


fått gravar bredvid människornas, ibland även de med 


gravgåvor. Antagligen flyttade de mycket. Klimatet var då 


milt och fuktigt och landet täcktes av tall- och björkskog 


och delvis ekblandskog med inslag av al och vide på 


fuktigare ställen. I skogen fanns stora däggdjur såsom 


kronhjort, björn och älg och i anslutning till vattendragen 


fanns fisk och sjöfågel. 


En plats där kanske många människor träffades under en 


kort tid på året är boplatsen på Kvarnåsen vid 


Skymnäsforsen, på västra sidan om Klarälven.  Här har 


arkeologer och privatpersoner samlat in närmare 2000 


föremål, en alldeles ofantlig mängd för att vara en 


värmländsk stenåldersboplats.  Redskapen kan med viss 


försiktighet tidsbestämmas till en period som ligger i slutet 


av jägarstenåldern, dvs för 6-7000 år sedan.  Extra 


spännande är den blandning av råmaterial som finns på 


platsen.  Här har använts både flinta som kommer 


söderifrån och bergarter såsom kvarts och kvartsit, som 


tillhör en redskapstradition som hör hemma i norra och 


mellersta Sverige.  Boplatsen vid Skymnäsforsen kan 


uppfattas som en mötesplats i flera bemärkelser, 


mötesplats för de människor som i spridda grupper 


utnyttjade området eller som ett möte mellan nordlig och 


sydlig tradition.  Boplatsen låg då på en ö i Klarälven vilket 


följer mönstret för jägarstenålderns boplatser - de ligger i 


stort sett i strandkanten.  Ser man till sjöarna i norra och 


östra delen av kommunen finner vi även här de 


strandbundna boplatserna.  Bara runt sjön Busken ligger 


29 stenåldersboplatser och boplatserna ligger tätt även 


vid sjöarna Naren, Storsjön och Stor-Ullen. 


 


En sådan boplats från jägarstenåldern har undersökts av 


Värmlands Museum under hösten 1998.  Den ligger i 


norra änden av Lidsjön.  Här har man haft en vidsträckt 


utsikt över sjön.  Under ett tjockt lager flygsand hittades 


resterna efter invånarnas aktiviteter.  De visar att man 


fiskat och samlat nötter för sitt uppehälle.  Brända ben 


efter djur visar att man har jagat.  Mat har man lagat i en 


jordugn (kokgrop), och kanske har delar av 


sandstensplattor även de använts i matlagningen.  


Stensmide i kvarts, flinta och kvartsit verkar ha skett inom 


vissa speciella områden av boplatsen, kanske för att inte 


barn och andra skulle skadas av de vassa skärvorna.  


Denna boplats är än så länge den enda undersökta 


boplatsen från jägarstenåldern i östra Värmland och när 


resultaten är färdigbearbetade kommer mycket ny 


kunskap att finnas kring jägarstenålderns människor i 


Hagforstrakten.  


Fruktbarhet och bofasthet 


För ca 6000 år sedan blev människorna i södra 


Skandinavien jordbrukare.  De bedrev svedjebruk i de 


urskogar som då täckte landet, men framför allt levde de 


troligen av sin boskap samt jakt, insamling och fiske.  


Från annat håll vet vi att man odlade primitiva vetesorter 


såsom emmer och enkorn och att boskapen bestod av 


får/getter, grisar och kor.  Här i Hagfors finns inga spår 


efter vare sig urskogar, odling eller boskapsskötsel.  


Däremot finns flera exemplar på redskap som hör hemma 


i bondestenålderns redskapskultur, till exempel enkla 


skafthålsyxor i bergart, en flintdolk och en dubbelledad 


bergartsyxa.  Dessa föremål är ofta hittade i åkermark, 


inte sällan intill Klarälven eller andra vattendrag.  De kan 


visa att boplatser ligger kvar under matjordslagret i åkern.  


Inga boplatser från bondestenåldern har undersökts i 


denna del av Värmland.  Däremot finns i de sydvästra 


delarna av länet både enstaka boplatser och gravar, så 


kallade hällkistor, som har undersökts. Fynden från dessa 


visar även de att människorna här var en del av ett större 


kulturmönster som sträckte sig över hela södra 


Skandinavien.  Troligen var odlingen bara en liten del av 


människornas liv, men nog så viktig: Den visade att man 


var bofast och hörde till jordbrukarna, till skillnad från de 


grupper som levde på jakt och insamling. Moderna 


exempel från andra delar av världen visar att när sådana 


grupper lever sida vid sida, som de kanske har gjort här i 


Hagfors, är det viktigt att uttrycka sin egenart. 


Skillnaderna består då inte bara i näringsfång utan också i 


uppfattningar om liv och död, religion och samhällssyn. 


Till exempel vet vi från andra håll i Sverige att seden att 


lägga ut keramikkärl, smycken och flintyxor i vattendrag 


började då, något som tyder på att fruktbarhet blev viktig. 


Fruktbarhetskult är typiskt för jordbrukande kulturer. 







KAP 8 KULTURMILJÖVÅRD -  SID 6/28 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Göran Mårtensson och Anna Sjörs 


 


Stensmide 


I slutet av bondestenålder stod stensmidet på topp - man 


gjorde till exempel vackra dolkar i flinta som efterliknade 


föremål gjorda i metall som hämtades hit söderifrån.  För 


ca 3500 år sedan inleddes vad vi idag kallar för 


bronsålder.  Då forslade man brons till Skandinavien för 


att sedan smälta ner det och gjuta det i nya, inhemska 


former.   


Ett nytt gravskick visar möjligen på ett religionsskifte, även 


om seden att ställa ut gåvor i vattendrag fanns kvar.  Det 


nya gravskicket bestod av att man byggde stora 


stenrösen, helst uppe på berg med utsikt över vatten.  


Sådana rösen finns längs Klarälven vid Skymnäsklätten 


och Ekshärad, vid Rådasjön samt vid sjön Knon.  Att man 


hade utsikt över vatten från rösena innebar också att man 


såg dem på långt håll.  Kanske markerade de 


människornas tillhörighet i landet.  Kanske hade 


kombinationen höjd (och närhet till den livgivande solen) 


och vatten en betydelse för bronsålderns människor som 


idag bara kan anas. 


Näringsfånget under bronsåldern liknade bonde-


stenålderns men i slutet av bronsåldern blev människor i 


södra Skandinavien alltmer koncentrerade på jordbruk och 


boskapsskötsel.  Hästen var ett nytt husdjur. Långhusen 


förändrades för att ge plats för en stalldel i ena ändan. 


Genom att ställa djuren fick man möjlighet att ta vara på 


gödseln vilket ledde till ändrade odlingsformer. I Hagfors 


vet vi inte när eller om denna omvandling ägde rum. Inga 


boplatser är kända. En del gravar i form av stenfyllda 


stensättningar kan tyda på att människorna i Hagfors 


följde den allmänna kulturutvecklingen i Sydskandinavien. 


Gravskicket förändrades genom bronsåldern från 


monumentala rösen med skelettbegravningar till mindre 


stensättningar där den döde kremerades. De stenfyllda 


stensättningarna ligger ofta nära rösena vilket kan betyda 


att människorna ville bekräfta sin tillhörighet till landet. 


Högläggning och järn 


Under järnåldern, som började för ungefär 2500 år sedan, 


begravde man sina döda i högar och övertorvade, dvs 


jordfyllda stensättningar.  Sådana gravar finns bland annat 


längs sjöarna Gräs-Lidsjön, Stor-Ullen och Knon samt 


invid Klarälven vid Grinnemo. Vid Grinnemo ligger flera 


högar samlade i ett gravfält, kommunens enda och 


Värmlands nordligaste.  Sådana gravfält från järnåldern 


visar var människor bodde.  Troligen var de gårdsgravfält 


där släktens företrädare begravdes.  Att det bara finns ett 


sådant i Hagfors kan bero på att gårdarna var små.  Det 


kan också vara så att man gravlade sina döda i andra 


typer av gravar som vi har svårt att återfinna idag. År 1998 


undersöktes en vikingatida gård i Dalby i norra Värmland.  


Här finns inga järnåldersgravar registrerade i närheten 


men gården är ett tecken på det finns många fler gårdar 


att upptäcka och att människor bodde på fler ställen än 


vad gravarna kan visa. 


En hög i Hagfors kommun undersöktes 1997.  Den låg 


strax norr om Sunnemo, på västra sidan av Lidsjön. 


Tyvärr hade den plundrats, möjligen redan i forntiden för 


inga gravgåvor hittades. Att människor rört sig i området 


under järnåldern visar även fynd av borttappade föremål, 


till exempel eldslagningsstenar. Om dessa enstaka fynd 


faktiskt visar var människorna bodde vet vi inte eftersom 


inga sådana platser har undersökts. 


Redan under järnåldern utvanns järn i Hagfors, dock inte 


ur berget utan ur myrmalmen i sjöarna.  Två sådana 


järnframställningsplatser med ålderdomliga blästerugnar 


är kända, i Gustav Adolf och i Ekshärads socknar.  


Dessutom har slagg hittats i Norra Råda socken, vilket kan 


vara från tidig järnframställning.  Järnet som utvanns 


användes troligen av de människor som bodde på 


gårdarna i närheten.  Om det var så att järn utvanns i 


större skala kan vi inte veta förrän ytterligare inventering 


av skogsmarkerna har gjorts. 


Människor i marginalen? 


Människorna som bodde i Hagfors under forntiden var 


delar av större sammanhang.  Fynden visar att de hade 


kontakter med bördigare trakter där de traditioner av vilka 


hagforsborna var en del tog sig starkare uttryck, till 


exempel genom offerfynd eller hällristningar.  Den relativa 


fyndfattigdomen jämfört med sydligare delar av länet, kan 


bero på att Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 


inte hann med alla socknarna i Hagfors. Erfarenhet från till 


exempel specialinventeringen vid Storsjön visar att det 


finns fornlämningar i kommunen som inte är registrerade 


och som kan ändra vår uppfattning om Hagfors som 


marginalbygd.   


Klarälven har i alla tider utgjort en stor kommunikationsled, 


och det är ingen tillfällighet att människorna då, som nu, 


bosatte sig vid vattendragen.  Det finns mycket som vi 


ännu inte vet om Hagfors förhistoria, men de senaste åren 


har flera arkeologiska undersökningar gjorts i kommunen.   


Alla blir de en liten bit i pusslet som utgörs av människors 


liv i området under 8000 år. 


.


 


En beskrivning av Hagfors verkligt tidiga historia, den geologiska, ges i kapitel 10 Naturvård. 


Rekommendation Hagfors kommun bör aktivt verka för att resurser tas fram så att vår tidiga historia blir 


mer kartlagd och känd genom arkeologiska undersökningar och populärutgåvor. 
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8.3 Kulturmiljöer 
Bygglagreformen, PBL och MB, decentraliserar i stor utsträckning ansvaret för planering och 
byggande till kommuner och enskilda och medför ett flexibelt system för ökad delaktighet i 
uppgiften med att ta tillvara kulturvärdena i den byggda miljön och kulturlandskapet. Genom 
reformen erbjuds också kommunen bättre instrument för att hävda dessa värden vid planering 
och byggnadsverksamhet. 


Det nya regelsystemet kan sägas bekräfta det delade tillsyns- och hänsynsansvar för 
kulturmiljön som sedan lång tid utvecklats i samarbete mellan kommunerna och 
kulturminnesvårdens regionalorganisation. I denna utveckling har både målet att bevara och 
formerna för bevarande alltmer integrerats i kommunernas planering. 


Genom plan- eller områdesbestämmelser kan kommunen variera bygg- och 
rivningslovsplikten. Lättnader kan göras för vissa enskilda åtgärder, och i värdefulla miljöer kan 
lovplikt införas för åtgärder som normalt ej är lovpliktiga. 


Områdesbestämmelser kan användas för att säkerställa viss markanvändning och för att ge 
bindande regler om placering, utformning och utförande av byggnader liksom bevarande. 


Riksintresseområde  
Enligt MB ska områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården och 
friluftslivet skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Riksintresseområden för kulturvård fattades 1987 för Värmlands län. 1996 ersattes tidigare 
värdetext med syfte att förbättra systematiken för att riksintresseområdenas kvaliteter ska 
tillgodoses i planeringsprocessen. 


K1 Uddeholm [S 16] 


Delområde 9 


Riksantikvarieämbetet har 1996 fattad beslut om Riksintresseområdet beskrivs i 
Länsstyrelsens rapport 1988:11(3) och omfattar samma område som redovisas i den 
kulturhistoriska inventeringen från 1975-1978 och i Länsstyrelsens regionala kultur-
miljöprogram. Området utgörs av äldre bruks- och industrisamhälle med kyrka, bruksherrgård, 
arbetarbebyggelse och tjänstemannabostäder. 


Uddeholm, med rötter i en av länets många små bruks- och hyttenheter, representerar den 
under 1800-talets senare del framväxande industrialismens samhällsbildningar. 
Tjänstemannabostäder och kontorsbyggnader, alla från 1890-1920-talen, åskådliggör 
tillsammans med den äldre bruksherrgården lokalsamhällets socialt skiktade 
bebyggelsestruktur. 


I området avspeglas också den arkitektoniska medvetenhet som, med utgångspunkt från den 
nationalromantiska präglade egnahemsrörelsen och den påföljande  
20-talsklassicismen, kom att medverka till den enhetliga miljökaraktär vi ofta möter på orter 
framvuxna kring en större sammanhållande industri. 


Inom området finns ett tiotal beaktansvärda byggnader. Uddeholms herrgård är skyddad enligt 
kulturminneslagen. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Uddeholm. 
Riksintresset säkerställs genom områdesbestämmelser. Förändring av byggnader eller mark 
prövas av kommunen efter samråd med Länstyrelsens kulturmiljöenhet och Värmlands 
Museum. 


Värdetext (beslut Riksantikvarieämbetet 1996-08-27) 


Motivering: 


Bruksmiljö som tydligt speglar industrialismens samhällsomvandling under 1800-talets senare del. 


Uttryck för riksintresse: 


Enhetliga tjänstemannabostäder och kontorsbyggnader med tidstypiskt utseende från slutet av 1800-talet 


och 1900-talets början. Länets största herrgård med utrymme för brukskontor och bostäder för brukets 


högsta tjänstemän. Hitflyttad 1600-tals kyrka. 


Plansituation Nybebyggelse och förändringar av befintliga byggnader och av nuvarande 


markanvändning ska enligt lag behandlas restriktivt av kommunen. Se vidare 


bestämmelser och rekommendationer i gällande fördjupade översiktsplan och 


områdesbestämmelser.  
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Läns - och kommunintressen 
Medan kulturminnesvården tidigare i stor utsträckning koncentrerade sitt intresse på det 
avgränsade objektet, det enskilda huset, har man på senare tid alltmer börjat inse värdet av att 
bevara hela miljöer. Den gamla bondgården är mera intressant med alla sina hus bevarade. 
Detta innebär inte att de enskilda husen i sig behöver vara särskilt intressanta, den kan ändå 
tillsammans bilda en bevarandevärd helhet. Ännu mindre behöver det innebära att alla 
byggnader måste vara från samma tid. Tvärtom kan det ofta vara berikande att inslag från 
olika tider berättar om hur gården brukats genom generationer. Följaktligen strider det inte 
nödvändigtvis mot kulturminnes- vårdens intressen att byggnader uppförs inom skyddsvärda 
miljöer eller i anslutning till beaktansvärda byggnader. Med tillräcklig anpassning kan de nya 
inslagen bli positiva tillskott till den existerande miljön och för framtiden berätta sin bit av 
bygdens historia. Allt hänger på den goda viljan och framförallt på att man redan i förväg är 
medveten om vad som finns att skydda. 


Miljön består inte enbart av bebyggelse. Gårdstun, trädgård, vegetation, vägar, stängsel, fält, 
installationer av olika slag, allt detta och mycket mera bildar vad vi kallar kulturlandskapet, 
något för oss att vara medvetna om och slå vakt om. 


I den kulturhistoriska inventeringen från 1975-1978 ingår utöver enstaka hus även miljöer. I 
inventeringen utpekade miljöer som klassas som skyddsvärda områden ingår i Länsstyrelsens 
länsomfattande kulturmiljöprogram. 


I nedanstående redovisning av de utvalda miljöerna utgör beskrivningstexten i huvudsak 
utdrag ur kulturmiljöprogrammet. För Hagfors tätort redovisas områdena Sättrastrand och 
Gärdet i enlighet med den kulturhistoriska inventeringen. 


K2  Malmbackarna  


Även höga naturvärden: NRik7 NO 15 – bevarandevärd ängs- och hagmark   delområde 1 


I skogslandskapet SÖ om Gumhöjden ligger Malmbackarna. Malmbackarna illustrerar väl de 
mindre brukningsenheter som växte upp i de värmländska skogs markerna som resultat av 
järnhanteringen.  I början av 1800-talet bodde här 25 vuxna personer i fyra hushåll.  Idag finns 
enbart den västra torpet kvar samt några ekonomibyggnader. Odlingsytorna består av små, 
steniga åkertegar, väl bibehållna, öppna slåtterängar och beteshagar. Tidigare har all mark 
närmast gården  varit åkermark. Äldre lövträd växer spridda eller samlade i dungar och stora 
lummiga lönnar markerar var bebyggelse tidigare stått. Åkermarkerna som brukades fram till 
1974 hålls numera öppna genom fårbete och slåtter vilket gynnar en rik och varierad 
hagmarksflora. 


Norr om gården och västerut sträcker sig en väl betad öppen hagmark blandad med 
stråk av barrskog och enstaka gamla björkar.  


Torräng med inslag av mossa växer på de välbetade åkerpartierna i hagmarken. I den 
angränsade granskogen finns en liten ängsmark där det växer torrhed av staggkaraktär. 
Friskäng växer i svackorna, här hittades Jungfru Maria Nycklar.  


År 2000 fick Malmbackarna status av riksintresse. 


Rekommendation


  


Eventuell nybebyggelse i Malmbackarna ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. 


Det öppna landskapet bör hållas öppet genom ett traditionellt betesjordbruk som 


gynnar bevarande av kulturvärden och den biologiska mångfalden. 
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K3 Upplundshöjden 


Även höga naturvärden: NO 39-41 – bevarandevärd ängs- och hagmark   delområde 1 


Före 1700-talet fanns i Uvåbygden endast enstaka finska bosättningar, som etablerats under 
föregående sekel. De torp och gårdar som därefter växte upp var i hög grad ett resultat av 
järnhanteringens expansion i dessa skogsmarker.  


Upplundshöjden tillhör de bosättningar som lydde under Uddeholmsbolaget och som var 
beroende av bolaget för sin utkomst med kolning och körslor till intilliggande järnbruk. 1805 
fanns i Upplundshöjden fem hushåll med sammanlagt 35 mantalsskrivna personer. Den 
huvudsakliga näringen utgjordes av boskapsskötsel kombinerat med åker- och skogsbruk. 


Området består idag av fyra gårdar med bebyggelse av 1700- och 1800-talstyp. Husen är 
vanligen av traditionellt slag med faluröda panelade fasader och tegeltak. Miljön ger en god 
bild av det förindustriella bondesamhällets levnads- och bostadsförhållanden i den 
värmländska skogsbygden. 


Rekommendation


  


Eventuell nybebyggelse i Upplundshöjden ska anpassas till den befintliga 


bebyggelsen. Det öppna landskapet bör hållas öppet genom ett traditionellt 


betesjordbruk som gynnar kulturvärden och den biologiska mångfalden. 


K4 Gustav Adolfs kyrka 


Foto 3 


Delområde 1 


Den expansiva bruksrörelsen med bl.a. grundandet av Gustavsfors järnbruk på 1740-talet 
ledde till betydande ökning av folkmängden i trakten. Uddeholmsbolaget initierade byggandet 
av en kapellkyrka och år 1781 stod den klar vid sjön Deglundens östra sida. Kyrkan är en 
traditionell värmländsk korskyrka byggd av liggtimmer med en fristående klockstapel. Bland 
inventarierna märks föremål skänkta av Uddeholmsbolaget och dess grundare Bengt Gustaf 
Geijer. Gustav Adolfs kyrka har i allt väsentligt bevarat sitt 1700-talsutseende och är ett fint 
exempel på de mindre sockenkyrkor som växte fram i skogsbygderna vid bruksrörelsens 
expansion. 


Plansituation Områdesbestämmelser har upprättats för att skydda miljön Nr 1338 vid Gustav Adolfs 


kyrka med fastställelsedatum 910023). 


Skydd i lagen: 


Kyrka och kyrkogård äger skydd enligt kulturminneslagen. Förändring av kyrka och kyrkogård prövas av 


Länsstyrelsen.  


K5 Lilla Laggåsen 


Även NO 30 – bevarandevärd ängs- och hagmark  delområde 1 


Laggåsen är en av Gustav Adolfs äldsta finnbosättningar och redovisas kameralt första 
gången i 1694 års jordebok som kronotorp. På Jan-Jonsbergets nordsluttning ligger Lilla 
Laggåsen, en utvidgning av bebyggelsen vid Laggåsen omgiven av tät barrskog. 


Lilla Laggåsen består av fyra gårdar belägna utmed en byväg. Jordbruksbyn har utformats av 
de agrara näringarna där boskapsskötseln var dominerande. Kring sekelskiftet 1900 upptog 
ängsmarkerna lika stor yta som den plöjda åkerytan kring byggnaderna. Dagens bebyggelse 
härstammar huvudsakligen från 1800-talets andra hälft. Gårdarna ger en god bild av den 
värmländska skogsbygdens uppodlingar och den bebyggelse som etablerades här. Norr om 
bebyggelsen minner några fångstgropar om den utmarksverksamhet som kompletterade 
näringen. 


Rekommendation


  


Det öppna landskapet runt Lilla Laggåsen bör bibehållas så att bevarande av 


kulturvärden och biologisk mångfald gynnas. Områdesbestämmelser med utökad 


lovplikt ska upprättas. 
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Ansvarig författare: Göran Mårtensson och Anna Sjörs 


K6 Gustavsfors 


Även NO 37 – bevarandevärd ängs- och hagmark  


Delområde 1 


Bild: Uddeholmsbolagets smedjor kompletterades under 1800-talets andra hälft med 


masugn och bessemerverk. Verksbyggnaderna på bilden finns inte kvar, men ruinerna efter 


dem bildar fortfarande ett fascinerande minnesmärke 


1746 anlade Uddeholmsbolaget ett hammarbruk vid Knoälven vilket kom att bli början på 
Gustavsfors brukssamhälle. Kring verksbyggnaderna växte bostäder med tillhörande jordbruk 
upp. I takt med att industrin expanderade förtätades bebyggelsen på orten. På 1860-talet 
anlades här också en masugn som 1871 kompletterades med ett bessemerverk. Detta kom att 
tjäna som föregångare till anläggningen i Hagfors. 


Under slutet av 1800-talet var Gustavsfors Uvåbygdens mest betydelsefulla industriort. Ett 
flertal av de byggnader som idag kännetecknar orten uppfördes under denna tid. Hit hör 
arbetarbostäder och ekonomibyggnader i trä eller sinnersten intill lämningarna efter hyttan men 
också kring smedjan och handelsboden. Till samhällets äldsta byggnader räknas gamla 
förvaltarbostaden och herrgården med skogsbolagets revirkontor, vilka tillhör bruksortens 
tidigaste byggnader. 
Gustavsfors utgör ett illustrativt exempel på järnhanteringens förmåga att bryta bygd. I den 
tidiga industrialismens kölvatten samlades bebyggelsen kring verksbyggnaderna till en 
tätortsbildning av betydelse. Sedan bruket lades ned 1908 har vattenkraften utnyttjats för en 
kraftstation anlagd 1914-1916. De agrara näringarna kopplade till ett allt viktigare skogsbruk 
har varit de bofastas huvudsakliga födkrok under l900-talet. Bebyggelsen uppvisar en mycket 
enhetlig utformning och färgsättning med starkt traditionella och provinsiella särdrag. 


Skydd i lagen: 


Ruinerna efter industribyggnaderna utgör fornlämning och äger skydd enligt kulturminneslagen. 


Förändringar av Fornlämningsområdet prövas av länsstyrelsen. 


Plansituation Bebyggelsen ligger delvis inom detaljplanelagda områden, delvis inom så kallad 


samlad bebyggelse där generell lovplikt gäller. För icke detaljplanelagda områden 


har områdesbestämmelser upprättats för att skydda miljön. 


K7 Nain 


Även NO 31 – bevarandevärd ängs- och hagmark   Delområde 1 


Ursprungligen var det finnen Per Hakkarinen som slog sig ned här vid Lasseberget 1640. 
Resterna efter Narsgården, som den benämns i jordeboken, kan fortfarande konstateras på 
platsen. 


Med tiden förtätades bebyggelsen till en jordbruksby med sammanlagt sju gårdar. Av dessa 
återstår idag sex stycken och delar av det tidigare omfattande odlingslandskapet. Gårdarna 
har idag samma läge som före laga skifte 1849. Detta omfattade endast skogsmarken då 
åkerytorna redan låg samlade till respektive gård. 


De nu befintliga husen har sin huvudsakliga karaktär från det tidiga l900-talet då 
Uddeholmsbolaget genomförde en kraftig sanering av byn. Byggnaderna är av traditionellt 
timrat slag med faluröd träpanel och tegeltak. Skolhuset från 1924 utgör fortfarande centrum i 
byn, där numera endast något av husen utnyttjas för åretruntboende.  


Byns historia och karaktär har formats av de agrara näringarna där boskapsskötseln var 
ekonomiskt viktigare än åkerbruket. Skogsbruket har under senare decennier blivit alltmer 
betydelsefullt. 


Rekommendation


  


Eventuell nybebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. Det öppna 


landskapet bör hållas öppet så att bevarandet av kulturvärden och biologisk mångfald 


gynnas. 
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Ansvarig författare: Göran Mårtensson och Anna Sjörs 


K8  Brunnberg  


Även höga naturvärden, riksintresse: NO 3 – bevarandevärd ängs- och hagmark  Delområde 6 


På en höjdrygg omgiven av vidsträckta skogsområden i östra delen av Ekshärads socken 
ligger Brunnbergs by, långt från den tätbebyggda dalgången. Brunnberg är ursprungligen en 
finnbosättning, tillkommen vid 1600-talets början, som utvecklats och förtätats till en 
bybildning. 


Jordbruksbyn inköptes under 1900-talet av Uddeholm AB som utnyttjade den och 
kompletterade den med ytterligare byggnader till en skogsarbetarby. Med tiden har 
byggnaderna avyttrats och används idag enbart för fritidsboende. 


Den nuvarande bebyggelsen härrör huvudsakligen från tiden kring sekelskiftet 1900 och från 
Uddeholmstiden på 1940- och 50-talen. Den äldre jordbruksbebyggelsen ligger uppe på åsen, i 
samma läge som vid det laga skiftet år 1876 med rödfärgade mangårdar omgivna av 
ekonomibyggnader av varierande ålder. Runt om finns den gamla jordbruksmarken med inslag 
av ålderdomliga kulturelement som odlingsrösen. Bolagshusen, samlade i två rader väster om 
åsen, präglas av stor enhetlighet och ansluter i färgsättning och material till den tidigare 
bebyggelsen. 


Brunnbergs kulturhistoriska värde återfinns dels i den befintliga bebyggelsens utformning, dels 
i byns historia som Ekshärads sockens enda egentliga finnby. Också användningen som 
skogsarbetarby är nu historia. Denna bosättningsform, som gjorts överflödig genom bilismens 
utveckling, har spelat stor roll för 1900-talets värmländska skogsbruk. 


Brunnberg har mycket höga naturvärden beroende av en långvarig obruten  hävd med betande 
djur och slåtter. Länsstyrelsen har därför förslagit Brunnberg till ett Natura 2000-område och 
att området även får status som riksintresseområde. Se kap 9 och 10. 


Plansituation Områdesbestämmelser har upprättats för att skydda miljön. Byn ingår i så kallad 


samlad bebyggelse vilka innebär att generell lovplikt föreligger 


Rekommendation


  


Brunbergs karaktär ska bibehållas. Stora ansträngningar bör göras för att bibehålla 


hävden och stärka områdets kulturvärden och biologiska mångfald. 


K9  Brattfallet  


Området har även höga naturvärden: NRik_01 Halgån Israndsdelta. Delområde 6 


Halgån, som avvattnar bl.a. Bredsjön vid gränsen mot Dalarna, har strax innan dess utflöde i 
Klarälven skurit sig ned i den sprickrika berggrunden och därigenom bildat en djup kanjon vid 
Brattfallet. Denna kan beskådas från en stenbeklädd betong-valvbro i ett spann uppförd i 
början av 1920-talet. Bron är värdefull som framträdande representant för sin tids 
brobyggnadskonst och utgör ett vackert blickfång i den trånga dalgången. 


Omgivningarna kring Brattfallet har höga geologiska värden av riksintresse. Dessa beskrivs i 
kap 10, Naturvård.  


Rekommendation


  


Hagfors kommun ska verka för att området bör omfattas av reservatsföreskrifter enl. 


miljöbalken som säkerställer områdets höga geologiska kvaliteter, där bron bör ingå. 


K10 Västra Tönnet 


Även höga naturvärden: NO 57 – bevarandevärd ängs- och hagmark  Delområde 6 


I norra delen av Ekshärads socken ligger radbyn Västra Tönnet. Dess topografiska läge på ett 
näs som formats av älvens serpentinlopp är typiskt för bebyggelsen i mellersta och norra 
Klarälvdalen. Bebyggelse här omnämns första gången i 1503 års räkenskapsbok för Värmland 
och uppodlingen på både östra och västra sidan av älven torde ha skett under medeltidens 
expansiva skede. Det tiotal gårdar som idag finns här överensstämmer i allt väsentligt med 
förhållandena vid tiden för laga skifte 1846. Under århundradena har de agrara näringarna 
varit befolkningens födkrok till vilka jakt och fiske varit viktiga bisysslor. 


Radbyn innehåller flera välbevarade tvåvånings timrade och panelade värmlandsgårdar i falu 
rödfärg. Prov finns också på sekelskiftets panelarkitektur och 1910-talets nationalromantik i 
exteriörerna. Bland gårdarna märks framför allt bebyggelsen vid Dalbogården, Elofsgården 
och Hagen. 


Plansituation Områdesbestämmelser har upprättats för att skydda miljön. Byn ingår i så kallad 


samlad bebyggelse som innebär att generell lovplikt föreligger 
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Rekommendation


  


Västra Tönnets karaktär ska bibehållas. Stora ansträngningar bör göras för att 


bibehålla hävden och stärka områdets kulturvärden och biologiska mångfald. 


K11 Ekshärads kyrka 


Delområde 7 


Fornlämningar från brons- och järnåldern visar att området kring Ekshärads kyrka tagits i 
anspråk för bosättning och odling sedan lång tid tillbaka. I skriftliga källor framträder socknen 
första gången under 1300-talet men en bevarad dopfunt avslöjar att en kyrka funnits 
åtminstone ett århundrade tidigare. 


Den medeltida kyrkan var belägen några hundra meter nordost om nuvarande och vid en 
under- sökning 1966 konstaterades grunden till en 23,5 meter lång träkyrka. På platsen har 
rests en gravvård över kyrkoherde Benedictus Erici, död 1634. 


Den nuvarande kyrkan är uppförd 1686-1688 av byggmästare Anders Larsson Rang. 
Byggnaden är en för den tiden sedvanlig korskyrka med timrade spånklädda väggar. Interiört 
märks bl.a. medeltida dopfunt, altar- och sakramentsskåp samt altaruppsats och predikstol 
från anläggningstiden. Kyrkplatsen är mest känd för de många smidda gravkorsen som 
återfinns strax söder om kyrkan. Här finns mer än 300 kors från 1700- och 1800-talen. Till den 
kulturhistoriska miljön kring kyrkan hör också knuttimrade kyrkstallar. 


Söder om den gamla kyrkplatsen finns tillhörande kyrkogård vilken under 1997 delvis är 
arkeologiskt undersökt. 


Skydd i lagen: 


Kyrka och kyrkogård äger skydd enligt kulturminneslagen. Förändring av kyrka och kyrkogård prövas av 


Länsstyrelsen.  


Plansituation Miljön ingår i detaljplanelagt område. 


Rekommendation


  


Vid framtida detaljplaneändringar ska behovet av utformningsbestämmelser särskilt 


beaktas. 


K12  Grinnemo 


Delområde 7 


Gravfältet vid Grinnemo är inte bara kommunens enda utan också länets nordligaste gravfält, 
beläget helt isolerat från likartade fornlämningar. Gravfältet omfattar fem synliga högar strax 
invid Klarälvens strand. Troligen har det anlagts under järnålderns slutskede som 
begravningsplats för någon närbelägen gård. Det välbevarade gravfältet är beläget i nära 
anslutning till äldre gårdar och visar på ett förhistoriskt användande av dessa marker. Som 
länets nordligaste belägna gravfält är det dessutom bebyggelsehistoriskt intressant som 
illustration till järnåldersbygdens norra utlöpare. 


Skydd i lagen: 


Gravfältet utgör fornlämning och äger skydd enligt  kulturminneslagen. Förändring av fornlämningsområdet 


prövas av länsstyrelsen. 


K13  Ekesberget 


Även höga naturvärden: NS 03 – nyckelbiotop och skogsområde med höga värden, gäller 
främst östbranten. Även område med höga fritidsvärden – Fr 12 på grund av strövstigar och 
närheten till slalombacken. Delområde 7 


I karakteristiskt terrängläge på Stora Ekesbergets krön ligger två representativa 
bronsåldersrösen. Rösena mäter 14 respektive 11 meter i diameter och är de två största 
rösena i kommunen. 


Rösena visar de första påtagliga spåren av stationär bebyggelse i trakten kring Ekshärad. De 
utgör också goda exempel på s.k. inlandsrösen belägna på berg i odlings- eller skogsbygden. 


Skydd i lagen: 


Rösena utgör fornlämning och äger skydd enligt  kulturminneslagen. Förändring av fornlämningsområdet 


prövas av länsstyrelsen. 
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K14 Hamra vadmalsstamp 


Även höga naturvärden: NO 4 – bevarandevärd ängs- och hagmark   
Delområde 4 


Några kilometer väster om odlingsbygderna i Ekshärad i isolerat läge omgivet av storskog 
ligger Sågartorpet och Hamra vadmalsstamp. Den första kända byggnaden här var en ramsåg 
som hemmansägarna i Hamra och Hole anlade år 1801 för husbehovssågning. Några år 
därefter byggde man också en skvaltkvarn. 


1800-talets befolkningsökning medförde att de gamla odlingsområdena inte längre räckte till. 
Nya torplägenheter hänvisades till gårdarnas utmarker. Boningshuset och de första 
ekonomibyggnaderna vid Sågartorpet torde ha uppförts strax efter att de första vattendrivna 
verksamheterna tagits i bruk.  


(Boningshuset uppfördes 1896 enligt uppgift från hembygdsföreningen) 


Det var ägaren till torpet som omkring 1860 utvidgade rörelsen med en stamp för valkning av 
vadmal. Den siste bofaste, "Stampar-Sven", byggde intill denna också en cirkelsåg, stickhyvel 
och gårdssmedja. 


Ramsågen togs ur drift redan i början av 1900 talet medan stampningen av vadmal bedrevs 
fram till år 1946. 


Anläggningen vid Hamra ger en bild av 1800-talets torpbebyggelse och dess lokalisering till 
hemmanens utmarker. Det forsande vattnet var den kraftkälla som stod till buds. Den 
småskaliga och hantverksmässiga dimensionen i tillverkningsprocessen och hos byggnaderna 
är betecknande för det förindustriella bondesamhällets verksamheter. 


Vadmalsstampen är en av de få anläggningar av denna typ som finns i landet och antagligen 
den enda som bevarats på ursprunglig plats. 


Vid den kulturhistoriska renoveringen 1975-1978 hade stora delar av vadmalsanläggningen 
förfallit. En genomgripande renovering och återuppbyggnad har genomförts under 1980-talet i 
kyrkans regi och med ett stort mått av frivilligt arbete.  


Traditionen vid Hamra hålls vid liv genom att anläggningen hålls öppen på somrarna. Här bor 
frivilliga och lever fäbodliv med traditionella husdjur och kaffeservering för besökande turister. 
Säsongen är från 26 juni till 10 augusti.  


Vadmalstampen har även höga biologiska värden genom den långvariga hävd som bedrivits 
på gården. Genom den satsning som idag sker har floran möjlighet att återhämta sig genom 
rätt skötsel av slåtter och betesvallar. 


Rekommendation


  


Hamra vadmalsstamp bör ges en än mer framträdande roll i arbetet för att levandegöra 


vårt kulturella arv.  Åtgärder som kan skada befintlig miljö ska undvikas. 


K15  Bergsäng 


Delområde 8 


Tätt intill landsvägen på Klarälvens östra sida ligger Bergsängs jordbruksby med anor från 
medeltiden. Bebyggelse här omnämns första gången i skriftliga källor i 1503 års skattebok för 
Värmland. En körväg längs älvens östra sida omtalas redan under 1600-talet och i Bergsäng 
anlades senare också ett gästgiveri. 


Norra delen av byn består av fyra gårdar med odlingsmarkerna främst öster om bebyggelsen i 
det flacka landskapet. Gårdarna har den glesa radbyns struktur och lokaliseringen är i 
huvudsak densamma som vid laga skifte 1845. Åkerbruk och boskapsskötsel har under alla 
århundraden varit den dominerande näringen. 


Bebyggelsegruppens kulturhistoriska värde ligger främst i den ålderdomliga bystrukturen med 
väl sammanhållna gårdsformer med flera ekonomibyggnader av äldre typ. Bland 
mangårdsbyggnaderna märks främst Bolla-Larsgården, en timrad panelad Värmlandsgård av 
traditionellt slag. 


Plansituation Byn ingår i så kallad samlad bebyggelse som innebär att generell lovplikt föreligger 


Rekommendation


  


All nybebyggelse i Bergängs jordbruksby ska inpassas i miljön vad avser placering, 


material, form och färg. Det öppna landskapet bör bibehållas. Områdesbestämmelser 


med utökad lovplikt ska upprättas. 
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K16  Bergsängssätern 


Även höga naturvärden: NO 16 – bevarandevärd ängs- och hagmark   


delområde 8 


Fäboddriften med det extensiva utnyttjandet av de stora skogsområdena har i århundraden 
varit en viktig del inom självhushållets ram. Sätrarna förlades till byarnas utmarker ofta långt 
från annan bosättning. Hit fördes boskapen för betes- gång under sommarhalvåret. 
Säterbruket levde kvar på många håll fram till tiden för andra världskriget och Ekshärad har 
utgjort delar av kärnområdet för det värmländska säterlivet. Se mer om säterlivet i kap 10, 
odlingslandskapets utveckling. 


Bergsängssätern är uppdelad i två partier med vardera två respektive tre säterstugor och 
tillhörande fähus och lador. Bland byggnaderna märks särskilt en ålderdomligt, grovt timrad 
gavelbod med mångåstak. Sätervallen ger trots viss igenväxning tillsammans med 
byggnaderna en god och representativ bild av den förr i Klarälvdalen så utbredda 
verksamheten. 


Sätervallen hyser fortfarande en växtlighet som skapats av långvarig hävd med slåtter och 
bete, men marken är idag ohävdad. 


Rekommendation


  


Stora ansträngningar bör göras för att återskapa den svunna floran vid 


Bergsängssätern genom att återuppta hävden. Åtgärder som kan skada natur- och 


kulturvärden skall undvikas.  


K17 Södra Skoga 


Delområde 4 


Någon kilometer väster om Klarälven ligger jordbruksbyn Södra Skoga med tillhörande öppna 
odlingsmarker. Byn är för värmländska förhållanden tät med ett tiotal gårdar utmed en äldre 
bygata. 


Bystrukturen med husens läge har i huvudsak bibehållits sedan laga skiftet 1836. Bebyggelsen 
har en enhetlig utformning med få inslag av moderna byggnader. Här finns flera välbevarade 
timrade manbyggnader med faluröd träpanel i traditionell värmlandsstil med kompletterande 
ekonomibyggnader. Bland de sena 1800-talshusen märks de oljefärgade Tomta och Hea med 
praktfulla glasverandor i sekelskiftesutförande. Tomta har under en tid fungerat som 
gästgivargård i byn, och har nyligen renoverats. 


Södra Skoga är en välbevarad bybildning vars traditioner går tillbaka till medeltiden. Den 
uppvisar flera ålderdomliga och varierade drag från det agrara Värmland. De tidstypiska och 
provinsiellt präglade byggnaderna bildar tillsammans med det omgivande odlingslandskapet en 
miljö av stort kulturhistoriskt och landskapsmässigt värde. 


Plansituation Områdesbestämmelser har upprättats för att skydda miljön. Byn ingår i så kallad 


samlad bebyggelse som innebär att generell lovplikt föreligger 


Rekommendation


  


Södra Skogas karaktär ska bibehållas. Stora ansträngningar bör göras för att bibehålla 


hävden och stärka områdets kulturvärden och biologiska mångfald. 


 


K18  Sättrastrand 


Delområde 10 


Särskilt beaktansvärda byggnader finns inom området. Området ligger vid sjön Värmullens 
östra strand, strax norr om Hagfors järnverk. Husen är samlade runt Villavägen och ligger i 
kvarteren Stenbryggan, Stålblåsaren,  Brandmannen, Förmannen och Byggmästaren. De är 
glest placerade på stora tomter med lummig vegetation. Området med tjänstemannavillor vid 
Värmullen har enhetligt utformade hus från 1910-talets senare del, i tidens nationalromantiskt 
präglade stil. Liksom i fråga om bostäder till arbetarna vid järnverket stod Uddeholmsbolaget 
för bostäder till de anställda tjänstemännen. Tjänstemannabostäderna låg framför allt just vid 
Värmullens strand. Det uttagna området rymmer ett flertal bevarade sådana bostäder och har 
därför valts ut som en typisk representant för denna kategori av bebyggelse.  


Plansituation Detaljplan finns. Se även Fördjupad Översiktsplan för Hagfors stad. 


Rekommendation


  


För att Sättrastrand ska bevara sin karaktär bör de däri ingående byggnaderna inte 


förändras exteriört och de stora, lummiga tomterna inte onödigtvis styckas och 


bebyggas med nyare hus med avvikande prägel. 
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Vid ev. framtida detaljplaneändring bör utformningskriterier införas i 


planbestämmelserna.  


Kl9  Gärdet 


Delområde 10 


Stadsdelen Gärdet ligger centralt i Hagfors mellan Uvån och Dalavägen. Den består av fem 
enhetliga kvarter: Muttern, Tången, Bulten, Släggan och Hammaren. Varje kvarter rymmer fyra 
renoverade arbetarbostadslängor från 1895-1906 (kvarteret Muttern endast tre) och två 
trevånings hus från 1952-54. Gärdet har de äldsta bevarade arbetarbostäderna i Hagfors. 
Husen är välbevarade och upprustade på ett varsamt sätt.  


Upprustningen och kompletteringen av bebyggelsen är ett fint exempel på hur man lyckats ge 
nytt liv åt ett gammalt bostadsområde.  


 


Plansituation Detaljplan finns. Se även Fördjupad Översiktsplan för Hagfors stad. 


Rekommendation


  


Det är väsentligt att Gärdets karaktär bibehålls genom att vare sig de nya eller de 


gamla husen förvanskas till sitt yttre. Särskilt viktig är att den enhetliga 


putsbehandlingen och taktäckningen bibehålls. 


Vid ev. framtida detaljplaneändring bör utformningskriterier införas i 


planbestämmelserna. 


K20  Norra Råda kyrka 


Delområde 9 


Norra Råda var en av anhalterna längs pilgrimsleden uppför Klarälvdalen och redan då fanns 
troligen ett enkelt kapell här. Den första kända kyrkan byggdes 1634 strax söder om den 
nuvarande. När kapellet 1752 ersattes av en större såldes den till Uddeholmsbolaget för att 
användas som magasin. Senare restaurerades den till kapell i Uddeholm, och ligger intill 
Uddeholms herrgård, se K1. 


Norra Rådas nuvarande vitslammade, skiffertaksförsedda stenkyrka i traditionellt utförande är 
från år 1813. Byggnaden är ritad av arkitekt P.W. Palmroth men delvis kraftigt omgestaltad av 
byggmästaren. Bristen på markutrymme har medfört att den ovanligt nog ligger orienterad i 
nordsydlig riktning med tornet i norr. Till kyrkan hör två separata begravningsplatser, dels den 
äldre som omger kyrkan, dels en yngre anlagd 1857 ett stycke norrut. Inom 
kyrkogårdsmiljöerna märks främst den Geijeråska gravkullen samt en samling smidesjärnkors. 
Ett stort antal bevarade grusgravar jämte pyramidklippta lindar ger Norra kyrkogården dess 
särprägel. 


Skydd i lagen: 


Kyrka och kyrkogårdar äger skydd enligt kulturminneslagen. Förändring av kyrkobyggnad och kyrkogårdar 


prövas av Länsstyrelsen.  


Plansituation Miljön ingår i detaljplanelagt område. Utformningsfrågor bör tillsvidare kunna hanteras 


i anslutning till bygglovet. 


Rekommendation


  


Vid framtida detaljplaneändringar vid Råda kyrka ska behovet av 


utformningsbestämmelser särskilt beaktas. 


K21  Sörby 


Delområde 4 


I det öppna odlingslandskapet vid södra änden av Lakenesjön ligger Sörby eller Söderby som 
den äldsta benämningen är. Sörby upptogs som ett skattenybygge 1592 som en utvidgning 
från det äldre hemmanet Laken. 


Den ekonomiska kartan från 1890 visar en handfull gårdar grupperade kring en vägkorsning. 
Bebyggelsen överensstämmer med de förhållanden som gällde vid tiden för laga skifte av 
inägorna 1836. Jordbruk och boskapsskötsel har varit dominerande näringar. 


Dagens bebyggelse stammar från olika tider. Tre av fastigheterna inom byn har byggnader 
från 1800-talets slut, vilka väl bibehållit sin ursprungliga karaktär. En annan del av Sörby har 
tidstypisk 1920-talsbebyggelse. Gårdarna är välbevarade exponenter för den värmländska 
landsbygdens äldre byggnadsbestånd och ger en sammanhållen miljökaraktär åt Sörby. 
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Plansituation Bebyggelsen ligger delvis inom detaljplanelagda områden delvis i område med så 


kallad samlad bebyggelse där generell lovplikt gäller. 


Rekommendation Skörbys gårdsmiljöer bör bibehållas intakta.  


K22  Östra Skymnäs 


Delområde 3 


Jordbruksbyn Östra Skymnäs eller Norra Skymnäs som den också benämns i de äldsta 
skriftliga källorna är av medeltida härkomst. Den ligger på ett näs i Klarälvens 
meandersystemet, vilket är typiskt för den äldre bebyggelsen. Länge utgjorde de bägge 
Skymfnäsbyarna – Östra och Västra den enda bebyggelsen utmed detta parti av älven. 


Den medeltida bosättningen utvidgades successivt och förtätades utmed byvägen. Idag finns 
här sju gårdar av ålderdomlig karaktär. Samtliga hus är från 1800-talets andra hälft och i flera 
fall ligger de grupperade i U-form kring en gårdsplan. I den oskiftade bykärnan märks framför 
allt de traditionella 1 1/2-plans mangårdsbyggnaderna i faluröd träpanel och tillhörande timrade 
ekonomibyggnader. 


Områdets kulturhistoriska värde ligger bl.a. i den enhetlighet byn uppvisar med välbevarade 
byggnader och sammanhållna gårdsformer från det förindustriella Värmland. Till områdets 
karakteristika hör även den öppna landskapsbilden med inslag av ålderdomliga kulturelement. 


Plansituation Områdesbestämmelser har upprättats för att skydda miljön. Byn ingår i så kallad 


samlad bebyggelse som innebär att generell lovplikt föreligger 


Rekommendation


  


Östra Skymnäs karaktär ska bibehållas. Stora ansträngningar bör göras för att 


bibehålla hävden och stärka områdets kulturvärden och biologiska mångfald. 


 


K23  Västra Skymnäs 


Delområde 3 


Västra Skymnäs i södra delen av Norra Råda socken ligger på karakteristiskt vis på ett näs i 
Klarälvens slingrande lopp. Bosättningen här kan ledas tillbaks till den expansiva nyodling som 
skedde på flera håll i länet under medeltidens senare del. I skriftliga källor omnämns Västra 
(eller "Södra") Skymnäs första gången i 1503 års räkenskapsbok för Värmland. 


Under århundradenas gång har bebyggelsen utvidgats och förtätats. Idag utgör Västra 
Skymnäs en relativt stor by med många gårdar. I den gamla bykärnan ligger flera av gårdarna 
utmed en äldre vägsträckning. De består av timrade panelade boningshus i två våningar med 
tillhörande uthus. Byggnadernas placering på 
gårdsplanerna visar ålderdomliga drag som närmast kan härledas till västsvenska traditioner. 


Västra Skymnäs lokalisering är typisk för Klarälvdalen. Den välbevarade bebyggelsen i byn 
utgör ett illustrativt exempel på traditionell allmogebebyggelse där åkerbruk och 
boskapsskötsel varit de bofastas näringsfång under lång tid. 


Plansituation Byn ingår i så kallad samlad bebyggelse som innebär att generell lovplikt föreligger 


Rekommendation


  


Områdesbestämmelser ska upprättats för att skydda miljön. Gårdsformationer vid 


Västra Skymnäs bör bibehållas oförändrade. Landskapet bör hållas öppet så att 


bevarandet av kulturvärden skyddas. 


K24  Övre Lid  


Delområde 2 


Jordbruksbyn Övre Lid i odlingsstråket utmed Rådarsjöarnas dalgång tillhör de småskaliga och 
välavgränsade bygdeenklaver, som kännetecknar den värmländska skogsbygden. 


Byn hör till de bygder som framröjdes och uppodlades under medeltidens expansiva 
nyodlingsperiod. Som framgår av namnet är byn belägen i typiskt "lidlige" i dalgångens branta 
backsluttning.  


I syfte att erhålla en bättre arrendering av odlingsmarkerna genomfördes laga skifte för byn 
1851. Bebyggelsebilden vid sekelskiftet 1900 uppvisar i allt väsentligt samma utseende som 
dagens. Befintliga byggnader är i stor utsträckning också desamma. Inägomarken är 
fortfarande relativt väl i hävd och bidrar tillsammans med de olika gårdarnas och 
byggnadernas exteriörer till det agrara landskapets autentiska prägel och bykaraktär. Såväl 
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manbyggnader som ekonomibyggnader uppvisar goda prov på regional byggnadstradition vad 
gäller form, färg och material. 


Rekommendation


  


Eventuell nybebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. Landskapet bör 


hållas öppet. så att bevarandet av kulturvärden skyddas. 


 


K25  Sunnemo-Tömte 


Delområde 2 


Kring Rådasjöarnas stränder uppstod redan under medeltiden en skara gårdar. Under 
påföljande århundraden expanderade bebyggelsen och bygden framstod snart som relativt 
tätbefolkad. I detta agrart präglade område lät bruksägare Johan   Börjesson från Munkfors 
anlägga Sunnemohyttan eller Tutemohyttan år 1640 och uppföra kyrka 1653. 


Kring kyrka och hytta förtätades bebyggelsen successivt. Järnhanteringen kompletterades 
med gjuteri och mekanisk verkstad och Hyttälvens vatten användes också av kvarn och 
garveri. Samhällelig service som skola, post och affär etablerades under 1800-talet och orten 
hade stora förutsättningar att utvecklas till ett större industrisamhälle. Tillkomsten av Hagfors 
järnverk innebar dock att tillverkningen vid Sunnemohyttan tvingades upphöra 1887.  


Området kring Sunnemo kyrka och Hyttälven utgör sedan gammalt centrum i bygdens 
administrativa och industriella historia. Den timrade spånklädda kyrkan bildar tillsammans med 
flera välbevarade 1800-talsbyggnader en enhetlig kärna i bebyggelsemiljön. Den välbevarade 
masugnsruinen minner om ortens viktigaste industri och strax intill ligger malmkörarnas gamla 
raststuga, Gubbkroken, numera hembygdsgård. I miljöns perifera delar märks framför allt de 
tidstypiska och traditionella agrara byggnaderna i Tömte belägna i ett ännu hävdat 
odlingslandskap. 


Skydd i lagen: 


Hyttruinen utgör fornlämning och äger tillsammans med kyrka och kyrkogård skydd enligt 


kulturminneslagen. Förändring av fornlämningsområdet eller kyrkobyggnad och kyrkogård prövas av 


Länsstyrelsen.  


Plansituation Området kring kyrkan är detaljplanelagt. Övrig bebyggelse vid vägarna 826 och 829 


ingår i område med s.k. samlad bebyggelse där generell lovplikt gäller. 


Rekommendation


  


Sunnemos bebyggelsemiljöns karaktär ska bibehållas och ska särskilt beaktas vid 


eventuell nybebyggelse Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas för 


de delar som inte är detaljplanelagda. 


K26 Duvenäs 


Även höga naturvärden – NO51 och NO 52 Viljamsbol  Åsen och Aspåsen –bevarandevärda  
ängs- och hagmarker  Delområde 2 
Odlingsytorna kring gårdarna Duvenäs och Norra Viljamsbol bryter starkt mot de omgivande 
skogsmarkerna. Området är ett av de tydligaste exemplen på uppodlingen utmed Grässjöns 
västra sida. Bosättningarna här kan ledas tillbaka till senmedeltidens och 1500-talets 
expansiva nyodlingar. Gårdarna ligger enstaka eller parvis utan att någon egentlig bybildning 
uppstått. Vid Duvenäs fanns under 1800-talet gästgiveri med sex fasta hästar för resenärerna 
på landsvägen mellan Molkom och Råda - Uddeholm. 1900-talets första decennier och 
bilismens utveckling innebar här som på många andra håll slutet på denna verksamhet. De 
agrara näringarna med åkerbruk och kreatursskötsel har format bebyggelse och landskap. 
Utan att vara påtagligt gamla har dagens byggnader en traditionell utformning och färgsättning 
som är betydelsefull för helhetsintrycket av miljön. Det är i första hand i samverkan mellan det 
ålderdomliga, kontinuerligt hävdade odlingslandskapet och i drift varande jordbruksenheter 
som områdets kulturhistoriska värde ligger. 


Rekommendation


  


Eventuell nybebyggelse vid Duvenäs ska anpassas till befintlig bebyggelse. 


Landskapet bör hållas öppet. så att bevarandet av kulturvärden skyddas. Områdes-


bestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas. 
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K27 Gräs 


Även höga naturvärden: NO 56 Gräs Lill-Olastugan – bevarandevärd ängs- och hagmark   


Delområde 2 


En gravhög och ett par stensättningar visar att bygden kring Grässjöns sydöstra ände tagits i 
anspråk för bosättning och uppodling sedan första årtusendet efter Kristi födelse. 
Gravanläggningarna vittnar om en föregångare till den bebyggelse vid Gräs som omtalas i 
medeltida handlingar från 1428.  


Hemmanen Rud, Tjärn och Håkanbol tillhör 1500-talets nyodlingar och redovisas första 
gången i skriftliga källor som skattetorp i 1602 års jordebok. Med åkerbruk och kreatursskötsel 
som basnäring växte antalet hushåll under 1700- och 1800-talens befolkningsökning och 
gårdarna blev alltfler. För att erhålla en bättre arrendering av odlingsytorna genomfördes 
gemensamt laga skifte 1855 för de olika hemmanen. 


Miljön består av ett flertal gårdar dels samlade på ömse sidor om den gamla landsvägen dels 
på olika håll i odlingsmarkerna mot sjön. Bebyggelsen är påfallande ofta placerad efter äldre 
västsvenska traditioner med husen vinkel- eller parallellställda kring gårdsplanen. Flera 
byggnader är av högt kulturhistoriskt värde och goda representanter för det värmländska 
byggnadsbeståndet såsom de resliga tvåvånings manbyggnaderna Norstugan, Olastugan och 
Lill-Olastugan med faluröda träpaneler och tillhörande timrade ekonomibyggnader av olika 
slag. 


Skydd i lagen: 


Gravhög och stensättningar utgör fornlämning och äger skydd enligt kulturminneslagen. Förändring av 


fornlämningsområdet prövas av Länsstyrelsen.  


Plansituation Bebyggelsen ingår i område med s.k. samlad bebyggelse där generell lovplikt gäller 


Rekommendation


  


All nybebyggelse i Gräs ska inpassas i miljön.. Områdesbestämmelser med utökad 


lovplikt ska upprättas. 


Den ålderdomligt brukade marken kring Lill- Olastugan bör även framledes brukas på 


ett sådant sätt att de fina kulturvärdena skyddas och att ängs- och hagmarken hålls 


öppen. 


K28  Loviseberg 


Även höga naturvärden: NO 47 – bevarandevärd ängs- och hagmark  delområde 4 


Loviseberg ingår inte i kulturmiljöprogrammet. 


Kvarnäs upptas i 1615 års jordbok som gårdsnamn. Fotkvarnar byggdes redan i början av 
1600-talet i Kvarnäs älven Nuvarande Lovisebergsälven). I samma strömmar anlades på 
1750-talet två stångjärnsbruk. Initiativtagare var Lovisa Tranea, som vid denna tid förestod 
Uddeholms bolag, och som efter sin död gav namnet 
Loviseberg. 


Den del av hemmanet Kvarnäs som kallas Loviseberg, omfattar åtta gårdar förvaltarebostället 
inräknat. Mycket branta stränder bildar Lovisebergsälven i sitt lopp i västra delen av 
odlingsområdet liksom Kallbäcken i östra delen. Den starkt kuperade terrängen, i förening med 
de höglänta skogsområdena västerut, ger en vacker helhetsbild av miljön i Loviseberg. 


Herrgården, med ekonomibyggnader är uppförda i början av 1800-talet och bör skyddas 
genom kulturminneslagen. Likaså f.d. skogvaktarebostaden Åsen, som uppfördes som 
smedbostad i början av 1760-talet. Hit hör även den gamla mangårdsbyggnaden på Ladåsen, 
uppförd i mitten av 1700 talet i Åleby och omkring 1840 flyttad till Ladåsen. 


Plansituation Bebyggelsen ingår i område med s.k. samlad bebyggelse där generell lovplikt gäller 


Rekommendation


  


Bebyggelsemiljöns karaktär vid Loviseberg ska bibehållas och ska särskilt beaktas vid 


all nybebyggelse. Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas. 
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Karta: Områden av intresse för kulturmiljön 


K22 Östra Skymnäs


K23 Västra Skymnäs


K24 Övre och Nedre Lid


K28 Loviseberg


K21 Sörby


K20 Norra Råda Kyrka


K01 Uddeholm


K18 Sättra Strand


K19 Gärdet


K16 Bergsängssätern
K15 Bergsäng


K05 Lilla Laggåsen


K04 Gustav Adolf Kyrka


K17 Södra Skoga


K14 Hamra vadmalstamp


K06 Gustavfors


K03 Upplundshöjden


K02 Malmbackarna


K11 Ekshärads Kyrka


K10 Västra Tönnet


K09 Brattfallet


K07 Nain


K08 Brunnberg


K13 Ekesberget o Nygård


K25 Sunnemo Tömte


K26 Duvenäs


K27 Gräs


K12 Grinnemo gravhögar
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8.4 Beaktansvärda byggnader och byggnadsminnen 


Nationella etappmål 
Miljömålskommittén föreslår följande etappmål som berör kulturmiljön hos byggnader och 
byggnadsminnen:  


Senast 2004 skall upprättas ett program för omfattning och bevarande av äldre och 
kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader i lantbruket. 


Senast 2010 skall upprättas ett program med redovisning av en strategi över hur 
kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras och utvecklas. I detta program skall även 
identifieras äldre kulturhistoriska, värdefulla och därmed bevaransvärda byggnader. 


Begreppet byggnadsminne betecknar byggnadsverk med särskilt skydd enligt kultur-
minneslagen. Med stöd av kulturminneslagen kan värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer 
förklaras som byggnadsminnen. 


Det finns två objekt inom Hagfors kommun vilka har förklarats som byggnadsminne, nämligen: 
 Uddeholms herrgård 
 Före detta bessemerverket med blåsmaskinrum inom Hagfors Järnverk 


Kyrkobyggnader och kyrkogårdar i Hagfors, Norra Råda, Sunnemo, Ekshärad och Gustav 
Adolf omfattas också av kulturminneslagen. 


Skydd i lagen: 


När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsföreskrifter ange på vilket 


sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 


Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall 


hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. 


Andra beaktansvärda byggnader 
Det finns ett stort antal beaktansvärda byggnader inom Hagfors kommun. En inventering 
gjordes 1975-78 av Värmlands Museum. Flera hundra byggnader dokumenterades med foto 
och uppgifter om byggnadsår, ursprunglig användning, nuvarande situation mm. Den 
fullständiga dokumentationen finns förvarad i tekniska kontorets arkiv i ett antal pärmar  


Inventeringen redovisas även i en bok i A4-format, tillsammans med översiktlig beskrivning av 
de viktigaste kulturmiljöernas uppkomst och historia. Boken, eller kompendiet, är tyvärr 
slutsåld hos Värmlands Museum, men finns att tillgå hos Hagfors bibliotek och hos 
kommunens tekniska kontor. 


Dessa byggnader har ett mycket svagare skydd i lagstiftningen än byggnadsminnen. Att en 
byggnad tagits upp i Värmlands Museums inventering fäster uppmärksamheten på dess 
kulturhistoriska värde, och har betydelse bland annat vid bygglovhantering. Men det finns inga 
medel avsatta för byggnadernas bevarande. Flera byggnader har gått förlorade sedan 
inventeringen på 1970-talet genom brand eller rivning. 


Ekonomibyggnader 


Under senare tid har en fokusering skett på de ekonomibyggnader som tillsammans med 
manbyggnaderna skapar både en bevarandesvärd gårdsmiljö samt en fin karaktär i 
landskapet, men som inte längre används inom lantbruket. Särskilt ladugårdarna är en pga. 
det minskade jordbruket en hotad byggnadskategori. För att bevara dessa hotade 
ekonomibyggnader behövs investeringsstöd till ombyggnad och ersättning för underhåll av de 
mest värdefulla av byggnaderna. 


Kvarnar 


Under 1980/81 genomfördes av Värmlands museum en inventering av bevarandevärda och 
kulturhistoriskt intressanta kvarnar inom kommunen. De kvarnar som då bedömdes ha ett 
kulturhistoriskt värde var Stjärnsfors kvarn, Gustavsfors kvarn, Kråkåskvarnen samt kvarnen i 
Ena. Kvarnarna klassades i tre klasser där klass ett bedömdes ha det största kulturhistoriska 
värdet. Ena kvarn vilken nu skall restaureras klassades i klass ett medan de övriga kvarnarna 
klassades i klass två. 


De kriterier som användes och bedömdes vid klassningen var ex. den hävdade kvarnplatsen, 
typ av kvarn, arkitektoniskt värde, hur välbevarad kvarnen var i ursprungligt skick mm. 
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Värdefulla industrimiljöer. 
Värmlands museum har under ett antal år delvis tillsammans med Länstyrelsen gjort en rad 
kategoriinventeringar över vad som är av industrihistoriskt intresse inom länet. Mellan 1968- 
1971 inventerades mera allmänt äldre industrimiljöer och industrihistoriska minnesmärken ( 
gruvor, hyttor, bruk, sågar, kvarnar mm. ). Även ett antal andra inventeringar av olika 
industrigrenar har därefter utförts med syftet att bl.a. peka ut bevarandsvärda objekt. 


I Hagfors kommun har man sedan gammalt bedrivit järnframställning. Spår av denna 
verksamheten finns fortfarande kvar i form av lämningar efter blästerugnar, hyttor och hamrar, 
slagghögar mm. De flesta av dessa är idag att betrakta som fasta fornlämningar och därför 
skyddade mot åverkan enligt fornminneslagen. Viktigt för järnframställningen var skogen och 
vattenkraften. Därför anlades hyttorna i anslutning till skogen och vattnet. En av de bäst 
bevarade gamla hyttorna är Sunnemohyttan som anlades 1640 av den då välkände 
karlstadsborgmästaren Johan Borgenström. 


I Gustavsfors grundades 1746 Gustavsfors bruk med två stångjärnshamrar vilka utsmidde 
tackjärn från de i söder belägna hyttorna Tranebergshyttan, Uddeholmshyttan, Motjärnshyttan 
och Bosjöhyttan. En egen masugn anlades på 1860- talet och ett bessemerverk stod färdigt 
1872 vilket dock senare flyttades till det nyanlagda järnverket vid Hagforsen. 


Det mest intressanta nu bevarade industriminnesmärket ur teknik-och industrihistorisk 
synpunkt på järnsidan är det gamla bessemerverket på Hagfors järnverk vilket togs i drift strax 
efter att det nya järnverket i Hagfors anlagts på 1870- talet. Det var i drift ända till 1959 och 
den ursprungliga utrustningen finns ännu bevarad. Bessemerverket är idag klassat som 
byggnadsminne. 


Vid Stjärnsfors bruk i Uddeholm anlades 1889 en sulfatmassafabrik vilken 1893 
kompletterades med en sulfitfabrik vid Oros i Råda. Då sulfitfabriken i Årås 1914 brann ner 
flyttades tillverkningen till Skoghall vilket var inledningen på det nuvarande Skoghallsverket. I 
Stjärnfors finns några av de gamla tegelbyggnaderna kvar och användes i dag som 
utställningslokal för konst ( gamla kvarnen ) samt smedja. Det gamla industriområdet som 
genom tidigare industrier ( klor mm. ) blivit starkt förorenat har under 2000 sanerats. 


Inom kommunen finns även ett antal kraftverk av vilka ett antal anses ha ett kulturhistoriskt 
värde och bevarandsvärda. Dessa är Stjärnfors kraftstation vid Uvån, Forshult och Krakeruds 
kraftverk vid Klarälven samt kraftverken vid Knon, Malta och Nain. Det första kraftverket som 
byggdes av Uddeholmsbolaget vid Klarälven var Forshult vilket uppfördes 1907-1911. Många 
av kraftverken hade en speciell arkitektur vilken genom om- och tillbyggnader med åren delvis 
förändrats. 


Det finns även inom kommunen en rad andra industriminnesmärken kopplade till vattenkraften 
såsom flottningsrännor, kvarnar, sågar mm. Hamra vadmalstamp är ett bra exempel på en 
verksamhet och byggand som etablerades vid vatten. Den är idag helt restaurerad och ett 
mycket intressant besöksobjekt i kommunen. Vadmalstampen finns närmare beskriven i detta 
kapitel som en värdefull kulturmiljö av läns- och kommunintresse ( K14 ). 


Gruvinventering 
I samarbete mellan Hagfors kommun, Klarälvdalens folkhögskola och arbetsförmedlingen 
påbörjades 1994 ett så kallat ALU- projekt med syfte att göra en inventering av de gruvor och 
områden där gruvdrift bedrivits inom kommunen. 


Inventeringen utfördes genom litteratursökning, kontakter med myndigheter, institutioner, 
företag, ortsbefolkning och andra som skulle kunna ha en kunskap om ovanstående.  


I boken ”Jeoorj Larsson berättar” fick man många värdefulla men ej så detaljerade 
upplysningar. Andra viktiga kunskapskällor var Bergmästarämbetet i Falun samt 
Värmlansarkivet (Uddeholmsarkivet). 


De ur mineralsynpunkt intressanta delarna av Värmland och där gruvdrift bedrivits i stor skala 
ligger huvudsakligen i den östra delen av länet. Här kan nämnas områdena Nordmark, 
Persberg och Långban vilka var stora gruvområden under främst 1700- 1800 talet. Även under 
1900- talet bedrevs gruvdrift i delar av områdena. 


Berggrunden inom Hagfors kommun består till övervägande del av Hagfors- och 
Filipstadsgranit, den så kallade Värmlansgraniten. Inom kommunen finns även större och 
mindre förekomster av grönsten. Även andra mineraler och bergarter såsom basiska och sura 
vulkaniter, Horrsjögranit och gnejs förekommer.  
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Inom kommunen registrerades och dokumenterades 13 st. gruvor och skärpningar där 
brytning huvudsakligen skett under 1700- 1800 talet. Nämnas kan att gruvdriften åter kommit 
igång vid Hålsjöberg där man nu bryter bergarten kyanit vilken bl.a. efter bearbetning 
användes som golvmaterial (liknar marmor). 


Nedan följer en sammanställning på de gruvor som registrerats enligt ovan: 


 


Gruva 1.    Björsjöviksguvan     Östra sidan om sjön Skärgen 


Gruva 2. Brännmossgruvan Söder om Gumhöjden 


Gruva 3. Flintgruvan vid Matteskällan Söder om sjön Stor-En 


Gruva 4. Gumklintgruvan, Brännmossen Söder om Gumhöjden 


Gruva 5. Hålsjöberg, kyanitbrott Norr om Knappåsen 


Gruva 6. Jönsgruvan Väst om Sundsjön vid”Kanka” 


Gruva 7. Kosamek Sydost om Uddeholmshyttan 


Gruva 8. Molybdengruvan Nordväst Sundsjön, Klintberget 


Gruva 9. Munterbergsgruvan Norr om Uddeholm, Tjärntorp 


Gruva 10. Skrikkullegruvan Sydväst Sörby vid Lakenesjön 


Gruva 11. Skyttåsen Öst om sjön Upplunden 


Gruva 12. Skålviksgruvan Väst om Skålviken 


Gruva 13. Åleby,”Silvergruvan” Väst om Lakenesjön, Ålebyklätten 


 


Hela gruvinventeringen med beskrivningar av varje gruvplats, kartmaterial mm. finns 
sammanställt i en pärm som finns tillgänglig bl.a. på kommunens miljö- och byggkontor. 


          


 


Rekommendation


  


Den tidigare av Värmlands Museum gjorda inventeringen 1975-1978 av beaktansvärda 


byggnader bör aktualiseras. Genom en beskrivande text med eventuella 


rekommendationer och fotografier bör alla fastighetsägare till dessa byggnader få 


information om byggnadens värde för att därvid kunna verka för ett bevarande. 


Vid byggprojekt som berör byggnader vilka medtagits i ovan nämnda inventering skall 


vid större förändringar samråd ske med Värmlands Museum och i vissa fall med 


Länsstyrelsens miljöenhet. 


Vid ny- om- och tillbyggnader som berör ekonomibyggnader inom värdefulla och 


bevarandevärda gårdsmiljöer skall stor vikt läggas på utformning, färgsättning och 


placering. ( Se även målet för upprättande av ett program för bevarande av lantbrukets 


äldre kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader). 


Vid byggprojekt som berör kulturhistorisk värdefulla industrimiljöer skall stor hänsyn 


tagas till det värde som dessa betingar. Vid förändring av värdefulla byggnader inom 


dessa områden skall innan bygglov beviljas samråd hållas med Länstyrelsens 


kulturmiljöenhet samt Värmlands museum. 
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8.5 Fornlämningar 


Mål och lagstiftning 
Fornlämningar tillhör oss alla. De skyddas av Kulturminneslagen som säger att skyddet av 
våra fornlämningar är allas vår angelägenhet eftersom de utgör en del av vårt gemensamma 
kulturarv. Fasta fornlämningar och miljön däromkring äger skydd enligt kulturminneslagen.  


Hoten mot fornlämningar ligger främst i att de inte är tillräckligt kända. För att förebygga 
skador på fornlämningar och andra kulturlämningar är ett skonsamt skogsbruk viktigt. All 
skogsmark ska omfattas av reviderade fornlämningsinventeringar. Inventeringarna ska göras 
av Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Begränsningar, restriktioner och skonsamma 
metoder för markberedning måste införas. Utbildning och information är nödvändigt. Miljömåls-
kommittén etappmål att skogsmarken senast år 2005 ska brukas så att fornlämningar inte 
skadas. 


De långsiktiga skydd i forma av kulturreservat som föreslås för skyddsvärda naturmiljöer med 
anslutande värdefulla kulturmiljöer är gjorda för att motverka den oavsiktliga förstörelsen. I de 
fall fornlämningen är en kulturbärande landskapselement i odlingslandskapet krävs dessutom 
insatser i form av landskapsvård.  


Alla registrerade fornlämningar finns i fornminnesregistret till den ekonomiska kartan. Hagfors 
kommun har nyligen köpt in dessa GIS-skikt. Det fullständiga registret finns hos 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt på Värmlands Museum. En del fornlämningar är inte 
registrerade.  Det kan bero på att fornminnesinventeringen inte har reviderats.  Ingrepp i fast 
fornlämning och dess miljö kräver Länsstyrelsens tillstånd.  


I Skogsvårdsstyrelsens projekt ”Skog och historia” har många viktiga kultur- och fornlämningar 
identifierats. Problemet med materialet är att det ej granskats av kompetenta arkeologer. 
Värmlands Museum har dock tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen påbörjat denna 
granskning under 1996 och 2000. Arbetet skall fortsätta under 2001. De senaste resultaten av 
denna granskning som berör Ekshärads socken har efter registrering digitaliserats och 
kommer underhand att läggas in i GIS i det digitala kart- skikt som kommunen har. Den 
granskning som enligt ovan gjorts hittils under 2001 har resulterat i att ett 60- tal tidigare 
okända fornlämningar registrerats inom kommunen.   


  


 


Lag (1988:950) om kulturminnen m. m. 


2 kap. Fornminnen Fasta fornlämningar och fornfynd  


1 § Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag. Fasta fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet 


under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna  


1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser,  


2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar 


3. kors och minnesvårdar,  


4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,  


5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager . uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller 


platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång,  


6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra märkliga byggnader och 


byggnadsverk,  


7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt 


gränsmärken och labyrinter,  


8. skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak.  


Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna 


liksom lämningar efter äldre folklig kult.  


2 § Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller på sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och 


ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde.  
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Olika typer av fornlämningar i Hagfors kommun 
Här följer en genomgång av de fornlämningskategorier som än så länge är kända i Hagfors 
kommun med en översiktlig beskrivning av deras typiska lägen. 


Boplatser 


Den typiska fyndkategorin från jägarstenåldern är resterna 
efter boplatser.  De ligger ofta i strandkanten och sträcker sig 


idag inte sällan ut i sjön om sjön har reglerats!  De syns som 
spridda avslag (stenflisor) av flinta eller bergart som ligger i 
sanden och i strandkanten.  Inte sällan finns även skärvsten, 
dvs stenar som hettats upp i eld för att sedan spricka.  De är 
ofta sköra och fulla med småsprickor. Ibland kan dessa 
boplatser ligga intill före detta vattendrag men i områden 


som idag är våtmarker eller myrar.  Dessa lägen är inte 
lika uppenbara som sjökanterna .I Hagfors kommun har 


man funnit ett 60-tal stenålderslämningar kring sjöar. 
Extra intressanta är boplatserna kring skogsjöarna, 


då dessa har bevarats genom att de ligger under 
nuvarande dämningsgränser. Exempel är 


Storsjön, Busken, Mussjön och Nain där flera 
boplatser har hittats. Boplatsernas lägen 


innebär att sådana aktiviteter som att bygga 
brygga, dra upp en båt genom sanden, 
tälta och göra upp eld med mera kan 
vara förödande för fornlämningen. 


Boplatserna från bondestenåldern 
ligger också nära vattendrag, men 
ibland något uppdragna i sluttningarna.  
Rester av sådana boplatser kommer 
ofta fram vid plöjning. När det gäller 


boplatser från senare tider ligger de 
antagligen också nära vattendrag, men 
på höjder eller lite neddragna i 
sluttningar, gärna där marken är sandig 
och lättdränerad.  


Gravar 


Gravarna från brons- och järnåldern ligger 
vanligen på höjder och utgörs av rösen och 
stensättningar.  Dessutom finns gravar i form av 
högar och rösen som ligger på uddar i sjöar. 16 


rösen finns enligt inventeringen 1998. De mest 
kända är rösena på Ekesberget, Lidsberget, 


Skymnäsklätten. 


Järnframställning 


Från järnåldern kan finnas rester efter tidig 
järnframställning i form av rester efter ugnar, kolningsgropar och/eller slagghögar.  Dessa ligger gärna 
ute i skogsmarkerna, i anslutning till myrar och i myrkanter.  De kan bestå av bränd lera och kol efter 
ugnar, gropar i backen efter kolning samt högar med slagg som kan vara ganska stora. Under 
inventeringen fann man 7 möjliga platser för järnframställning. En av dessa ligger vid Gröckens västra 
strand med god tillgång på myrmalm. 


Fångstgropar 


En fornlämningskategori som är svårdaterad är fångstgroparna.  De ligger gärna intill vattendrag såsom 
bäckar eller myrmarker och syns som gropar i marken med vallar runt om.  De kan vara ända från 
jägarstenåldern men har använts som jaktmetod ända in på 1800-talet -jakt med fångstgrop förbjöds i 
lag först år 1864. Förhoppningsvis kan en revideringsinventering komma till stånd för de delar av 
kommunen som inte Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering hann med. Inventeringen 1998 
registrerade hela 130 fångstgropar. 


 Lagsituation Alla registrerade fornlämningar äger skydd av kulturminneslagen. 


Rekommendation


  


Hagfors kommun ska aktivt verka för att våra kända fornlämningar snarast  registreras 


som fornlämningar med skydd i lag.  
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8.6 Kulturminnen i skogen 


Mål och lagstiftning 
Hoten mot kulturminnen i skogsmark ligger precis som för fornlämningar främst i att de inte är 
tillräckligt kända. Samma strategier för skydd föreslås, se sid 23. Begränsningar, restriktioner 
och skonsamma metoder för markberedning måste införas. Utbildning och information är 
nödvändigt.  


Skog och historia inventeringen 
Under 1997-99 har en mycket ambitiös och omfattande inventering gjorts av kulturminnen i 
skogen i skogsvårdsstyrelsens försorg. Hagfors kommun har begåvats med ett gediget 
material som dokumenterar främst vår historia under det senaste seklet – men även nya 
fornminnesfynd av främst stenåldersboplatser har upptäckts. 


Kommunen har inköpt inventeringen och lagt in fynden i kommunens GIS-system. Dessutom 
har en kulturminnespärm tillverkats med temakartor på de olika objekten. Detta finns 
tillgängligt på kommunens bibliotek och har även överlämnats till Älvstrandsgymnasiet.  


Sammanställning av kulturminnesobjekt i Hagfors kommun, undantaget nordöstra hörnet 


som ännu ej inventerats. i skogen, lista 
Typ av minnesmärke Antal  


Affär 4 


Arbetslämning, övrig 24 
Bakstuge/bagerilämning 1 
Vadmalsstamp 1 
Brolämning 43 
Brukslämning 6 
Bunker 1 
Dammvall 40 
Dansbana med synliga lämningar 11 
Domarring 2 
Ekonomibyggnad, övrig 6 
Elkraftverkslämning (hemmabygge i bäckar etc) 4 
Ensamliggande bastu / Ria 4 
Ensamliggande brunn el. kallkälla 23 
Ensamliggande förvaringsgrop el. jordkällare 43 
Enstaka röjningsröse 15 
Fast lämning av tvättverksamhet 5 
Flottningslämning 23 
Flyttblock med tradition 10 
Fossil åker 1 
Fångstgrop (varg) 39 
Fångstgrop (älg etc.) 95 
Fäbodlämning + omgivande stenröjd inägomark 102 


Gruva 13 
Gränssten med bomärken, femstenarör o liknande 13 
Hammare 1 
Hamn-/brygglämning 5 
Hyttlämning 6 
Hålväg 30 
Hällristning 1 
Hög 3 
Jaktstuga 10 
Jordkula (backstuga) 29 
Järnframställningsplats 2 
Kanallämning 5 
Kavelbro 12 
Kilometersten/-stolpe 2 
Kojgrund (bostad för säsongsarbetare) 85 


Kolbotten 24 


Kolningsgrop 5 
Kommunikationslämning, övrig 3 
Kvarn 13 
Källa med tradition (offerkällor, hälsokällor o liknande) 21 
Lastageplats 9 
Lertäkt 2 
Linbastu 3 
Lämning av lek 6 
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Lämning av missionshus, nykterhetsloge o liknande 2 
Lösfynd 31 
Magasinsbyggnad 8 
Militär anläggning, övrig 3 
Milstolpe / milsten 14 


Minnessten 17 


Myrhus 12 
Myrodling 5 
Naturföreteelse med tradition, övrig 15 
Offerkast 1 
Plats för dansbana 7 
Pottaskeugn 1 


Ristning i sten, övriga 5 


Ristningar, övrigt 4 
Röjd mark som inte hör till kat.1 20 
Röjningsröseområde 12 
Röse 16 
Skans 5 
Skjutbanelämning 4 
Skollämning 5 
Skvaltkvarn 17 
Skålgrop 2 
Skärpning 2 
Smedja 36 
Sommarstall/sommarladugård 21 
Spånhyvel 3 
Spår av övriga fångstanordningar (förutom fångstgropar) 3 
Stenbrott 28 
Stengärdesgård 22 
Stensättning 5 
Stenvalvsbro 7 


Stenåldersboplats 64 
Stig / väg som är belagd i äldre kartmaterial 38 
Stubbe med spår av äldre huggningsteknik 3 
Såg 15 
Tjärframställningsplats 34 
Torvfabrik 1 
Torvtäkt 16 
Träd med tradition 3 
Täkt, övrig 10 
Vilsten utan ristning 7 
Vårdträd 16 
Våtslåttermark 2 
Väghållningssten 7 
Vägvisarsten 2 
Äldre vägmärken, övriga 1 
Övningsfält (1900-tal) 1 
Övrigt 58 


Totalt antal minnesmärken i skogen, ej torp 1417 


Torplämningar  


Torpgrund + gårdstun + omgivande stenröjd inägomark 283 
Ödegård + gårdstun + omgivande stenröjd inägomark 19 
Ödegård som inte hör till grupp 1 26 
Annan torplämning som inte hör till grupp 1 333 


Summa torplämningar:  661 


 


Kommentar: Man måste komma ihåg att de inventerade minnesmärken finns endast i 
skogsmark – tex. hyttor som Geijersholm är inte medräknat. Dessutom finns säkert vissa fel – 
det finns troligen flera hundra kolbottnar i skogen, trots att listan endas tar upp En 
sammanställning av de olika objekten finns även i bygdeavsnitten så att minnet av folkets 
mödosamma arbete ute i skogstorpen inte ska falla i glömska. 


Vid all fysisk planering ska hänsyn tas till dessa kulturminnen och kulturminneslagens 
intentioner ska följas. 


Lagsituation Kulturlämningar i skogen kan vara skyddade genom kulturminneslagen. 


Skogsvårdslagen ger lämningarna ett skydd då man inte får skada dessa vid 


skogsskötsel  


Rekommendation


  


Kommunens ska aktivt verka för att skogsbruket tar ökad hänsyn till kulturlämningar 


i skogen genom att bidra till att informationen om dessa hålls levande i kommunen. 
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8.7 Sammanställning mål- och rekommendationer 


8.1 Mål ............................................................................................................................... 2 
Kommunala mål ............................................................................................................................................ 4 
Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kulturminnen och miljöer tas tillvara på 
så sätt att deras värden blir kända och därmed ingår i befolkningens kulturarv på ett aktivt sätt. Detta ska 
ske genom att under nästa mandatperiod påbörja arbetet med att: 1. inventeringen av särskilt 
beaktansvärda byggnader uppdateras och revideras med en bevarandestrategi 2. införa 
områdesbestämmelser där bygglovplikten utökas för att skydda kulturhistoriskt intressanta miljöer  3. 
påbörja arbetet med upprättandet av ett kulturmiljöprogram där de områden med höga kulturvärden 
inventeras 4. verka för att områden med kulturmiljövärden och kulturminnen i skogen blir kända genom 
att modern GIS-teknik införs där data kan delas av kommunen, Stora Enso och skogsägarföreningar  5. 
upprätta ett program för omfattningen och bevarande av lantbrukets äldre kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelse. _______________________________________________________________________ 4 
Vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella identiteten genom att lyfta fram våra orters särart 
och historia i ny arkitektur och omgivningsutformning. ______________________________________ 4 


8.2 Forntid i Hagfors kommun ........................................................................................ 5 
Hagfors kommun bör aktivt verka för att resurser tas fram så att vår tidiga historia blir mer kartlagd och känd genom 


arkeologiska undersökningar och populärutgåvor. ................................................................................................................ 6 


8.3 Kulturmiljöer ............................................................................................................... 7 


Läns - och kommunintressen ........................................................................................................... 8 
K2  Malmbackarna ................................................................................................................................... 8 


Eventuell nybebyggelse i Malmbackarna ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. Det öppna landskapet bör hållas 


öppet genom ett traditionellt betesjordbruk som gynnar bevarande av kulturvärden och den biologiska mångfalden. ........ 8 
K3 Upplundshöjden ................................................................................................................................. 9 


Eventuell nybebyggelse i Upplundshöjden ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. Det öppna landskapet bör hållas 


öppet genom ett traditionellt betesjordbruk som gynnar kulturvärden och den biologiska mångfalden. ............................... 9 
K5 Lilla Laggåsen .................................................................................................................................... 9 


Det öppna landskapet runt Lilla Laggåsen bör bibehållas så att bevarande av kulturvärden och biologisk mångfald 


gynnas. Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas. .................................................................................... 9 
K7 Nain ................................................................................................................................................. 10 


Eventuell nybebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. Det öppna landskapet bör hållas öppet så att 


bevarande av kulturvärden och biologisk mångfald gynnas. ............................................................................................... 10 
K8  Brunnberg ........................................................................................................................................ 11 


Brunbergs karaktär ska bibehållas. Stora ansträngningar bör göras för att bibehålla hävden och stärka områdets 


kulturvärden och biologiska mångfald. ................................................................................................................................ 11 
K9  Brattfallet .......................................................................................................................................... 11 


Hagfors kommun ska verka för att området bör omfattas av reservatsföreskrifter enl. miljöbalken som säkerställer 


områdets höga geologiska kvaliteter, där bron bör ingå. ..................................................................................................... 11 
K11 Ekshärads kyrka .............................................................................................................................. 12 


Vid framtida detaljplaneändringar ska behovet av utformningsbestämmelser särskilt beaktas. ......................................... 12 
K14 Hamra vadmalsstamp ...................................................................................................................... 13 


Hamra vadmalsstamp bör ges en än mer framträdande roll i arbetet för att levandegöra vårt kulturella arv.  Åtgärder som 


kan skada befintlig miljö ska undvikas. ................................................................................................................................ 13 
K15  Bergsäng ......................................................................................................................................... 13 


All nybebyggelse i Bergängs jordbruksby ska inpassas i miljön vad avser placering, material, form och färg. Det öppna 


landskapet bör bibehållas. Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas. ..................................................... 13 
K16  Bergsängssätern .............................................................................................................................. 14 


Stora ansträngningar bör göras för att återskapa den svunna floran vid Bergsängssätern genom att återuppta hävden. 


Åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden skall undvikas. ....................................................................................... 14 
K18  Sättrastrand ..................................................................................................................................... 14 


För att Sättrastrand ska bevara sin karaktär bör de däri ingående byggnaderna inte förändras exteriört och de stora, 


lummiga tomterna inte onödigtvis styckas och bebyggas med nyare hus med avvikande prägel. ..................................... 14 


Vid ev. framtida detaljplaneändring bör utformningskriterier införas i planbestämmelserna. .............................................. 15 
Kl9  Gärdet .............................................................................................................................................. 15 


Det är väsentligt att Gärdets karaktär bibehålls genom att vare sig de nya eller de gamla husen förvanskas till sitt yttre. 


Särskilt viktig är att den enhetliga putsbehandlingen och taktäckningen bibehålls. ............................................................ 15 


Vid ev. framtida detaljplaneändring bör utformningskriterier införas i planbestämmelserna. .............................................. 15 
K20  Norra Råda kyrka ............................................................................................................................. 15 


Vid framtida detaljplaneändringar vid Råda kyrka ska behovet av utformningsbestämmelser särskilt beaktas. ................ 15 
K21  Sörby................................................................................................................................................ 15 


Skörbys gårdsmiljöer bör bibehållas intakta. ....................................................................................................................... 16 
K23  Västra Skymnäs ............................................................................................................................... 16 
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Områdesbestämmelser ska upprättats för att skydda miljön. Gårdsformationer vid Västra Skymnäs bör bibehållas 


oförändrade. Landskapet bör hållas öppet så att bevarande av kulturvärden skyddas....................................................... 16 
K24  Övre Lid ........................................................................................................................................... 16 


Eventuell nybebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. Landskapet bör hållas öppet så att bevarandet av 


kulturvärden skyddas. .......................................................................................................................................................... 17 
K25  Sunnemo-Tömte .............................................................................................................................. 17 


Sunnemos bebyggelsemiljöns karaktär ska bibehållas och ska särskilt beaktas vid eventuell nybebyggelse 


Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas för de delar som inte är detaljplanelagda. ............................... 17 
K26 Duvenäs ........................................................................................................................................... 17 


Eventuell nybebyggelse vid Duvenäs ska anpassas till befintlig bebyggelse. Landskapet bör hållas öppet så att 


bevarandet av kulturvärden skyddas. Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas. .................................... 17 
K27 Gräs ................................................................................................................................................. 18 


All nybebyggelse i Gräs ska inpassas i miljön.. Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas. ..................... 18 


Den ålderdomligt brukade marken kring Lill-Olastugan bör även framledes brukas på ett sådant sätt att de fina 


kulturvärdena skyddas och att ängs- och hagmarken hålls öppnen .................................................................................... 18 
K28  Loviseberg ....................................................................................................................................... 18 


Bebyggelsemiljöns karaktär vid Loviseberg ska bibehållas och ska särskilt beaktas vid all nybebyggelse. 


Områdesbestämmelser med utökad lovplikt ska upprättas. ................................................................................................ 18 


8.4 Beaktansvärda byggnader och byggnadsminnen ..................................................20 
Den tidigare av Värmlands Museum gjorda inventeringen 1975-1978 av beaktansvärda byggnader bör aktualiseras. 


Genom en beskrivande text med eventuella rekommendationer och fotografier bör alla fastighetsägare till dessa 


byggnader få information om byggnadens värde för att därvid kunna verka för ett bevarande. .......................................... 22 


Vid byggprojekt som berör byggnader vilka medtagits i ovan nämnda inventering skall vid större förändringar samråd ske 


med Värmlands Museum och i vissa fall med Länsstyrelsens miljöenhet. .......................................................................... 22 


Vid ny- om- och tillbyggnader som berör ekonomibyggnader inom värdefulla och bevarandevärda gårdsmiljöer skall stor 


vikt läggas på utformning, färgsättning och placering. ( Se även målet för upprättande av ett program för bevarande av 


lantbrukets äldre kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader). ........................................................................................ 22 


8.5 Fornlämningar ...........................................................................................................23 


Olika typer av fornlämningar i Hagfors kommun ......................................................................... 24 
Hagfors kommun ska aktivt verka för att våra kända fornlämningar registreras som fornlämningar med skydd i lag. ........ 24 


8.6 Kulturminnen i skogen .............................................................................................25 


Skog och historia inventeringen .................................................................................................... 25 
Kommunens ska aktivt verka för att skogsbruket tar ökad hänsyn till kulturlämningar i skogen genom att bidra till att 


informationen om dessa hålls levande i kommunen. ........................................................................................................... 26 
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11. Friluftsliv och Turism 
 


11.1 Friluftsliv __________________________________________________________ 2 


Mål ___________________________________________________________________________ 2 
Nationella mål ________________________________________________________________________ 2 
Regionala mål ________________________________________________________________________ 2 
Kommunala mål ______________________________________________________________________ 3 


Riksintresse ___________________________________________________________________ 4 
Fr1  Klarälvdalen ___________________________________________________________________ 4 


Länsintresse ___________________________________________________________________ 4 
Fr2 Sunnemodalen __________________________________________________________________ 4 


Områden med intresse för friluftslivet på lokal nivå __________________________________ 5 
Grönytor i tätort ____________________________________________________________________ 5 
Skolnatur _________________________________________________________________________ 7 


Fritidsfiske) ___________________________________________________________________ 7 
Strandskydd _______________________________________________________________________ 8 


Jakt __________________________________________________________________________ 8 


Allemansrätt och allemansvett ____________________________________________________ 9 


11.2 Turism ____________________________________________________________ 10 


Mål för turismen _______________________________________________________________ 10 
Nationella mål _______________________________________________________________________ 10 
Regionala mål _______________________________________________________________________ 10 
Kommunala mål _____________________________________________________________________ 10 


Verksamhetsbeskrivning _______________________________________________________ 12 


Kulturturism __________________________________________________________________ 12 
Museer och expositionsanläggningar _____________________________________________________ 12 
Hembygdsgårdar ____________________________________________________________________ 12 
Kulturhistoriska miljöer ________________________________________________________________ 13 


Naturturism __________________________________________________________________ 13 
Rovdjurscentret vid Nygård, Ekshärad ____________________________________________________ 13 
Fritidshus __________________________________________________________________________ 13 
Jakt och fiske _______________________________________________________________________ 13 


Aktiviteter, mat och boende _____________________________________________________ 13 
Vinteraktiviteter ______________________________________________________________________ 13 


Slalom och snowboard ______________________________________________________________ 13 
Skidor; längdåkning ________________________________________________________________ 14 


Sommaraktiviteter ____________________________________________________________________ 14 
Naturvandringar och kanotexkursioner _________________________________________________ 14 
Sportfiskeprojektet i Hagfors kommun __________________________________________________ 14 
Badanläggningar __________________________________________________________________ 14 
Golf _____________________________________________________________________________ 14 


Boende och mat _____________________________________________________________________ 14 
Stugbyar och campingplatser _________________________________________________________ 14 
Värdshus, restauranger och hotell _____________________________________________________ 14 


Utvecklingsmöjligheter: ________________________________________________________ 15 


11.3 Sammanställning mål- och rekommendationstext _______________________ 16 
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11.1 Friluftsliv 


Mål 


Nationella mål 


I miljömålet En god bebyggd miljö finns nationella målsättningar för friluftslivet i anknytning till 
städer. De nationella målsättningar som finns upprättade för natur och kulturvården gäller i 
stort även gäller för friluftslivet.( Se avsnitt 8 och 10 ). Här sammanfattas de tankar som finns 
kring grönområden i Miljömålskommitténs betänkande SOU 2000:52. 


GOD BEBYGGD MILJÖ  


”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 


medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara 


och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett 


miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 


resurser främjas. Miljökvalitetsmålet innebär:  


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.  


Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet 
värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat 


kan tillgodoses.  


Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.  


Förslag till kompletterande preciseringar av miljökvalitetsmålet:  


En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid lokalisering av 


nytillkommande bebyggelse och verksamheter och omvandling av befintlig.  


Boende- och fritidsmiljön, utom- och inomhus, uppfyller höga krav på frihet från buller, 


tillgång till solljus och ren luft.  


Förslag till etappmål som gäller grönytor i tätorters närhet:  


Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier 


för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och 


utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas. 


Det är viktigt att vi använder marken, bygger hus, vägar och andra anläggningar på ett 


sådant sätt att det positivt påverkar människors livsmiljö och hälsa men även natur- och 


kulturmiljön. Särskilt i större tätorter är det angeläget att sammanhängande och 


varierande grön- och vattenområden bevaras och utvecklas, och i planeringen bör t.ex. 


områden för rekreation ingå i en medveten struktur. Behovet av utbildning bland de 


grupper som har hand om städernas grönstruktur är stort. Ett program för både 


grundutbildning och vidareutbildning för såväl planerare, arkitekter som ingenjörer bör 


utarbetas. Det finns också behov av forskning inom flera områden, t.ex. kring 


stadsekologi, men också om sambanden mellan gröna miljöer, kulturmiljöer och hälsa, 


barns utveckling  


 


Regionala mål 


Ett gemensam ansats till en regional satsning på friluftsliv finns i det brett upplagda 
fiskeprojektet. Här finns, ännu outvecklade, flera regionala målsättningar som berör friluftslivet 
i samband med sportfiske. 
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Kommunala mål 


Kommunala mål med anknytning till friluftsliv finns även medtagna på andra ställen i 
översiktsplanen nämligen i kapitlet om Markanvändning, Kulturvård, Hushållning med 
naturresurser samt i kapitlet om Naturvård. 


Det politiska ansvaret för måluppfyllelsen för friluftsliv ligger i första hand på kommunstyrelsen 
och dess tekniska utskott som till stor del har att realisera de beslut och riktlinjer som tas i 
kommunfullmäktige. Även barn och bildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden har 
ett visst ansvar för måluppfyllelsen. De verksamhetsanknutna sektorerna inom kommunen har 
också ett stort ansvar att realisera och möjliggöra uppställda mål. 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Kommunen ska aktivt stödja föreningar som syftar till att ge möjligheter till 
ett rikt frilufts- och idrottsutbud. Särskild hänsyn skall tas till 
jämlikhetsaspekter mellan kön och åldrar. Föreningar med 
ungdomsverksamhet som erhåller kommunalt stöd ska underteckna 
kontrakt för drogfrihet. 


Hälsopolitiska 
planen 


Senast nästa mandatperiod ska arbetet påbörjas med planarbetet över 
kommunens tätortsnära grönområden. Direktivet för planen ska vara att 
anslutning till alla större tätorter ska det finnas möjligheter till aktiviteter 
såsom längdskidåkning, skogsvandringar, joggning och bad. 


Kap 4 


De fasta anläggningarna skall drivas och skötas på ett resursmässigt 
hållbart sätt. Ett successivt ökat föreningsansvar för anläggningarna bör 
eftersträvas.  


Verksamhetsplan 
2000, tekniska 


Kommunen skall underlätta och medverka till nybyggnad av fritidshus 
inom för fritidshus attraktiva områden. En plan för detta skall upprättas 
inom nästa mandatperiod. 


Kap 9, arbetet kring 
strandskydd 


Den fysiska miljön i anslutning till förskolor och skolor skall 
planeras/utformas för en god kontakt med natur och rekreationsområden, 
direkt eller via grönstråk. Alla skolor bör före 2003 inrätta skolskogar. 


Kap 5 
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Riksintresse 


Fr1  Klarälvdalen 


Klarälvdalen och Sunnemodalen har stora värden för det rörliga friluftslivet och utgör 
riksintresseområden för friluftsliv och naturvård. Klarälvdalen har utpekats som område med 
riksintresse för friluftslivet enl. Miljöbalken 3 kap 6 § andra stycket. Älvsträckan från Höljes ner 
till Edebäck omfattas även av geografiska bestämmelser enl. Miljöbalken vilket skyddar älven 
mot ytterligare exploatering för vattenkraft. 


Att Klarälvdalen har status av riksintresse för friluftsliv och naturvård innebär att inga 
anläggningar får göras i området som kan skada riksintresset.  


Områden med skydd enl. Miljöbalken 3 kap 6 § 


Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas 


natur- och kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder 


som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av friluftsområden i närheten av 


tätorter skall särskilt beaktas.  


Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall 


skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 


Intresseaspekter: Naturstudier, flottfärder, kanoting, sportfiske, vandring, strövande, cykling 
och bad är de viktigaste. Området utgör riksintresseområde för naturvård. I övrigt hänvisas vad 
gäller beskrivning av området till detta kapitel, riksintressen, Klarälvdalen, Nrik01 samt till 
länsstyrelsens rapport 1988:11(2) objekt F7 och N8. 


De rekommendationer som ges för ett riksintresse ska främst verka för att utveckla 
riksintresseområdet, samt genom samråd eller andra metoder ge myndigheter möjlighet att i 
tid bedöma ett ingrepp eller anläggnings påverkan på riksintresset. 


Länsintresse 


Fr2 Sunnemodalen 


Intresseaspekter: Naturstudier, kanoting, sportfiske, vandring, strövande, cykling, bad, bär och 
svampplockning. Området omfattar dalgången kring Rådasjön, Lidssjön och Gässjön. 


Dalgången utgör även riksintresseområde för naturvård. 


En utförligare beskrivning ges i kapitel 10, Naturvård, riksintresse, Nriks 02 Sunnemodalen 
samt länsstyrelsens rapport 1988:11(2) objekt N8. 


Rekommendationer : riks- och länsintresse 


Kommunen bör verka för att ett regionalt projekt kring Klarälven initieras som 
lyfter fram Klarälvens unika kvaliteter.  
Sunnemodalen bör utvecklas och marknadsföras som ett attraktivt lantligt 
boende även för långpendlare. 
Kulturlandskapet i dalbotten bör hållas öppet genom fortsatt aktivt jordbruk. 
All försämring av vattenkvalitet skall motverkas med hänsyn till de unika 
sjölevande ädelfiskstammarna. 
Skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till området skall ske med försiktighet. 
Nybebyggelse bör anslutas till befintlig bebyggelse. 







KAPITEL 11FRILUFTSLIV OCH TURISM, SID 5/16 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000 


Ansvarig författare: Anna Sjörs (friluftsliv) Göran Mårtensson (turism) 


Områden med intresse för friluftslivet på lokal nivå 
Utöver de stora sammanhängande områdena Klarälvdalen och Sunnemodalen redovisas i 
översiktsplanen fjorton strövområden och liknande där friluftslivets intressen särskilt bör 
beaktas.  


Grönytor i tätort  


Naturklassade områden Miljöbalken 3 kap 6 § 


Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas 


natur- och kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder 


som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av friluftsområden i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas.  


Grönytorna har stor betydelse för människans livsmiljö, men de är även livsrum för många 
arter som trivs nära människan. Om man skapar mångfald i grönområdena, genom att sköta 
dem på varierande sätt, höjer man den biologiska mångfalden. Sterila gräsmattor och 
lekplatser kan med fördel göras mer mosaikartade. En del gräsområden kan skötas på ett sätt 
som efterliknar forna tiders slåtterängar. Man kan välja träd och buskar som har funnits i den 
värmländska gårdsmiljön i generationer. Blomsterrabatter kan ersättas av kryddgårdar.  


Kring alla större samhällen i vår kommun finns träningsbanor, lätt framkomliga stigar och 
ibland elljusbanor. Dessa områden används frekvent av skolan. För att området ska skyddas 
från icke önskvärd påverkan kan man med markägaren – ofta kommunen – göra ett skolavtal. 
Exempel på detta finns i Geijersholm och Mana. 


De viktigaste rekreationsområdena är våra tätortsnära skogar och motionsområden, men även 
många sjöar och älvsträckor är  frekvent besökta av kommunens medborgare. 
Friluftsaktiviteterna kan göras lång med kanoting, flottfärd på Klarälven, skidåkning, 
skoteråkning, båtliv, fiske och motorsport.  


 


Områden av lokalt intresse för friluftslivet; skydd enl. Miljöbalken 3 kap 6 §. 


Id Natur-Id Namn Typ av område Elljus-bana Markägare 


Fr3  Vågbacken Skid- och träningsspår Ja Stora Skog 


Fr4  Värmullsåsen Slalombacke, skidbanor, 
träningsspår  


Ja Hagfors 
kommun 


Fr5 NS88 


NVd 


Mana-Örbäcken Strövområde med höga 
naturvärden 


Nej  


Fr6  Tallhultsheden 
Geijersholm 


Skid- och träningsspår Ja? Stora Skog 


Fr7  Rådaåsen  Nej Stora Skog 


Fr8  Rådaheden Skid- och träningsspår Ja  


Fr9 _ Björkil Sunnemo Skid- och träningsspår Ja  


Fr10  Bogerudsnäset Strövområde Nej  


Fr11 _ Kvarnheden/ 
Backetorp 
Bergsäng 


Skid- och träningsspår Ja  


Fr12 NG12 Byn Skid- och träningsspår Nej Stora Skog 


Fr13 NG17 Kalvbergsområdet 
(Långmon) 


Skid- och träningsspår Nej Stora Skog 


Fr14 NS03 Ekesberget Slalombacke, skid- och 
träningsspår 


Ja Stora Skog 
/Hagfors 
kommun 


Fr15  Stjärnsberget Skid- och promenad Nej Stora Skog 
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Karta: Områden viktiga för friluftslivet 


Fr11 Kvarnheden


Fr06 Tallhultsheden


Fr14 Ekesberget


Fr07 Rådaåsen


Fr08 Rådaheden


Fr03 Vågbacken


Fr04 Värmullsåsen


Fr12 Byn


Fr13 Kalvbergsområdet


Fr09 Björkil, Sunnemo


Fr10 Bogerudsnäset
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Skolnatur 


I detta begrepp finns de naturytor i skolornas närområde som används för lek-, sport- och 
pedagogiska aktiviteter. I mitten av 90-talet gjordes en inventering av vilka områden skolorna 
använder. Ett skydd har skapats kring dem på så vis att avverkning och skötsel av området 
ska ske i samverkan med skolans personal och elever.  Följande tabell redovisar de 
inventerade områdena. 
  


Skola Närområde Ev. id- nummer Markägare 


Kyrkhedens skola Ekesberget NS03, Fr14 Hagfors kommun + Stora 
Skog 


 NV Skolan till Igeltjärn Fr 15 Stora Skog 


Södra och Norra skolan, 
Asplundskolan 


Mana-Örbäcken Fr 5 NVd01 NS88 Hagfors kommun, Stora 
skog 


Sättraskolan Närskogområdet, Gatta  Hagfors kommun 


Stjärnsfors skola Smedbobäcken  Stora Skog 


Gustavsfors skola Närskogsområdet Fr 16 Stora Skog 


Råda skola Rådaheden Fr 8 Stora Skog? 


Mjönäs skola Bogerudsnäset Fr 10  


Sunnemo skola Nabben Fr 2, Fr 9  


 


Rekommendationer  


Bebyggelse och andra anläggningar som kan påverka möjligheterna att utnyttja 
de utpekade områdena för det rörliga friluftslivet och inte har anknytning därtill 
bör inte medges.  
Pågående markanvändning bör fortgå. Skogsbruksåtgärder i eller i anslutning 
till områdena skall ske med försiktighet och i samråd med föreningar och skola. 
Skolorna tecknar ”skogen-i-skolan” avtal med markägare. Skolskogarna  
skyddas mot exploatering som menligt inverkar på skolelevernas möjlighet till 
utevistelse i sin närmiljö. 


Fritidsfiske) 
(se även fiske och vattenbruk i kapitel 10 Naturvård  


I kommunen finns flera fiskevårdsområden som fördelar ansvaret för fisket. 
Fiskevårdsområdena utgör tillsammans en kommunkrets, och driver en aktiv påverkan för 
bättre vattenmiljö och moderna regler för vattenreglering och fisket. Dessutom finns några 
sportfiskeföreningar och flera put-and-take vatten. Musåfisket och Västra Hinnsjön är fina 
exempel på populära put-and-take vatten.  


Fiskevårdsområdena ombesörjer bland annat utsättning av fisk för att förbättra fiskbestånden. 
I dag sätts inga främmande arter ut i sjöarna, inte heller vill man plantera in en ny art i sjön, om 
den inte finns där tidigare. Gösbeståndet har förbättrats genom inplantering i Rådasjön, 
Deglunden och Busjön. Under de senare åren har intresset för restaurering av vattendrag ökat 
med syfte att förbättra för öring. Fiskevårdsområdena har hand om tre kalkningstorn i 
kommunen som kalkar Musån, Lövån och Lill-Jangen med statlig finansiering. 


Under 1995-98 genomfördes en omfattande undersökning av kvicksilverbelastningen hos 
fritidsfiskare i kommunen. Slutsatsen av undersökningen var att man utan risk kan äta insjöfisk 
från våra sjöar. Kvinnor som tänker skaffa barn bör dock undvika att äta insjöfisk, för 
säkerhets skull. I undersökningen ingick även populäraste fiskesätt och fiskesjö. Abborrfiske 
sommar och vinter visade sig mest populärt, men även exklusivt fiske som gösfiske och 
vintermetning av lake är vanligt i vår kommun.  


I Hagfors bedrivs i samarbete mellan kommunen och arbetsmarknadsenheten ett projekt för 
att göra fiskevatten mera tillgängliga. Det innebär bland annat byggande av vindskydd och 
rastplatsbord vid sjöarna samt ramper för sjösättning av båtar. Detta projekt föreslås fortsätta i 
regional tappning. 
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Fiskevårdsområde Antal sjöar Areal (ha) Delområde 


Bjursjön 3 67 5 
Björklången 12 269 5 
Bredvisten 10 268 5 
Busjön 11 1143 5 
Grängen 8 287 2 
Gräsmången 2 457 5 
Gröcken 10 408 5 
Harasjöarna 6 269 6 
Klarälven 8 175 flera 
Knon 25 1316 6 
Kråkås-Jangen 8 522 5 
Lakenesjön 23 1017 4 
Lidsjön – Grässjön 3 703 2 
Lilla Ullens fiskevårdsförening 1 148 10 
Lill-Jangen 2 95 4 
Norra Ny 4 20 6 
Rådasjön 1 1060 9 
Rämmen 1 96 1 
Skärgen 16 279 2 
Stora Skog 175 2174 flera 
Stora Ullens fiskevårdsförening 1 672 10 
Stor-En 18 285 4 
Stor-Jangen – Älgsjön 5 544 4 
Storsjön 6 723 1 
Sunnemo 31 331 2 
Sönner och Mellantjärn 2 12 8 
Upplunden – Ämten 25 1557 1 
Uvanå 33 1880 6 
Östra Tönnet 19 740 6 
Summa 469 17517  


 


Strandskydd 


Alla sjöar och vattendrag omfattas av generella strandskyddsbestämmelser enligt Miljöbalken. 
Dessa innebär att ett område som är 100-200 meter brett (varierar med lokala bestämmelser) 
ska skyddas till förmån för det rörliga friluftslivet och naturliga biotoper. Nya byggnader får i 
princip inte uppföras inom strandskyddat område och marken ska inte privatiseras så att 
tillgängligheten begränsas. Strandskyddets omfattning i Hagfors kommun beskrivs även i 
kapitel  4 Markanvändning samt i  kapitel 9 Hushållning med naturresurser. 


Rekommendation  


Kommunen bör aktivt arbeta för att restaureringsprojekt i våra vatten 
genomförs. Kommunen bör fortsätta arbeta aktivt för att friluftslivet ges 
tillgänglighet till våra vatten. 


Jakt  
Jakt är en populär och utbredd fritidssysselsättning bland kommunens innevånare. Möjligheten 
till att utöva jakt grundar sig på antingen innehav av jaktbar fastighet oftast jordbruksfastighet 
eller arrende av jaktmark. Viss möjlighet finns även att jaga som inbjuden gäst. 


De flesta av kommunens jaktbara fastigheter ingår i olika samfälligheter s k viltvårdsområden. 
Stora Skog AB som innehar stora arealer bildar egna områden s k jaktvårdsblock där jakten i 
regel upplåts till anställda eller ortsbor. Stora Skogs marker ingår även i många av 
viltvårdsområdena tillsammans med privatägda fastigheter. Viltvårdsområdena är i regel 
anslutna till intresseorganisationen Jägareförbundet Värmland som i sin tur ingår i Svenska 
Jägareförbundet. Länsförbundet är indelat i lokala jaktvårdskretsar där Hagfors kommun utgör 
en sådan krets. 


Viltvårdsområdena bedriver viltvård, och organiserar älgjakten som bedrivs i form av 
gemensamhetsjakt. Ett ganska omfattande utbildnings- och fortbildningarbete genomförs 
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kontinuerligt. Ett återkommande arbete med inventering av viltstammarna pågår. Främst gäller 
detta älg och de stora rovdjuren. 


Älgjakten är den ekonomiskt mest betydelsefulla jakten. Den ger utbyte i form av kött till 
hushållen, lockar turistjägare från övriga Sverige och från utlandet, främst från Tyskland och 
Danmark. Detta ger inkomster dels till fastighetsägarna, dels till besöksnäring och affärsidkare. 
Älgstammen orsakar även skador på växande skog framförallt på tallplantor och yngre 
tallbestånd. En annan negativ faktor med en allt för stor älg- och rådjursstam är den ökande 
risken för viltolyckor i trafiken. Hagfors f d polisdistrikt har bland den högsta olycksfrekvensen i 
länet beträffande viltolyckor.  


Sammantaget kan sägas att jakten som företeelse traditionellt är mycket viktig för bygden och 
ortsbefolkningen. Möjligheten att utöva jakt ger för många kommuninnevånare både livskvalitet 
och friskvård. Genom att upplåta jaktmark till unga människor kan man göra dom mer 
benägna att stanna kvar i bygden eller söka sig hit. Turistjakten kan utvecklas ytterligare 
genom ökat samarbete mellan jakträttsinnehavarna och besöksnäringen och ger då fler 
sysselsättnigstillfällen. I samråd mellan länsmyndigheterna, skogsbruket och 
jaktorganisationerna bör eftersträvas en långsiktigt hållbar jaktpolitik som leder till en god 
balans mellan de olika intressen som berörs av förekomsten av livskraftiga viltstammar.   


 


Allemansrätt och allemansvett 
Vår underbara natur i Hagfors kommun står öppen för alla – men vi måste visa hänsyn och 
vara varsamma mot naturen. Inte störa – inte förstöra – det är huvudregeln i allemansrätten.  


Tillåtet Förbjudet 


Att plocka bär, svamp, blommor och torra kvistar Att ta kvistar, näver, bark från träd eller gräva upp 
plantor 


Att köra skoter på annans mark Att köra motorfordon i terräng på barmark 


Att tälta en eller två nätter utan markägares tillstånd Att tälta eller ställa upp husvagn under längre tider 
eller i närheten av bostadshus utan markägares 
tillstånd 


Att cykla eller rida på annans mark – om man inte 
skadar gröda, skogsplantering eller väg. 


Att göra åverkan genom markskador på vägar 
eller mark 


Att göra upp eld om det inte är eldningsförbud utfärdat Att elda på berghällar är förbjudet 


Att bada och gå iland överallt, att paddla, eller köra 
motorbåt på annans vatten 


Att störa häckande fågel 


 Jakt och fiske är inte tillåtet enligt allemansrätten!  


Det uppstår alltid problem då folk med annan kultur ska pröva vår allemansrätt. Kanotturister 
vet inte alltid att man inte kan börja avverka träd till bivacken eller brasan. Båtturister sätter ner 
dundrande fartvidunder i våra lomsjöar, och häckningen spolieras. Nedskräpning längst 
Klarälvens stränder är ett annat problem. Ny lagstiftning försöker stävja problemen genom 
hårdare krav – men aktsamheten om allemansrätten gör att gränsdragningarna blir svåra.  


Våra stora orörda områden måste användas med varsamhet, helst tillsammans med en 
naturkunnig guide. 


Enligt Miljöbalken 12 kap. 6 § krävs samråd för verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan 
ändra naturmiljön och som inte är tillstånds eller anmälningspliktiga enligt andra bestämmelser 
i lagen. Anmälan om samråd skall göras till den myndighet som utövar tillsynen enligt 
bestämmelser i Miljöbalkens 26 kap. om tillsyn eller bestämmelser som har meddelats med 
stöd av samma kapitel. Verksamheten eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas 
tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något 
annat. 


Rekommendation  


Kommunen bör aktivt arbeta för att lösa problemen med allemansrätten och 
besökande genom att denna fråga lyfts upp i ett regionalt sammanhang. 
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11.2 Turism 
Turismens utvecklingsmöjligheter beskrivs även i kapitel 3 Befolkning och 
näringslivsutveckling. Där görs redovisningen framförallt i ett näringslivsperspektiv.  


Mål för turismen 


Nationella mål  


Det finns för närvarande inga speciella nationella målsättningar för turismen. Man kan dock 
anta att de nationella målsättningar som finns upprättade för natur och kutlurminnesvård även 
verkar positivt på turismen. Näringslivsutvecklingsmål är i många delar däremot direkt 
hänförligt till turistnäringen. 


Regionala mål  


I det pågående arbetet med det regionala tillväxtavtalet och profilområdet besöksnäring under 
perioden 2000 – 2006 har av Värmlands Turistråd en övergripande målformulering för 
turismens utveckling i länet angetts. 


Det övergripande målet är att skapa en hållbar och högkvalitativ utveckling av attraktioner som 
grundar sig på Värmlands regionala särart och identitet och att genom detta locka fler 
nationella och internationella besökare. 


För att nå det övergripande målet under den aktuella tidsperioden har av Värmlands Turistråd 
utarbetats ett antal riktlinjer som skall ligga till grund för arbetet med måluppfyllelsen. De 
aktuella riktlinjerna är : 


 Samordning och samarbete. 


 Utveckling av befintliga produkter och aktiviteter. 


 Kvalitetssäkring. 


 Gemensam marknadsföring av Värmland. 


 Forskning och utbildning. 


 Bättre infrastruktur . 


 Hållbarhet och jämställdhet. 


Tanken med riktlinjerna är att ringa in och markera näringens främsta behov för att en tillväxt 
skall äga rum. En röd tråd och grund för resonemanget är att olika aktörer skall medverka i 
olika sammanhang som tex. Karlstad Universitet, ALMI, Handelskammaren, Communicare, 
Värmlands Museum, Länsstyrelsen, Landstiget m.fl. 


Det nyligen initierade arbetet med att utveckla fisketurismen i Värmland genom att ta ett 
helhetsgrepp från biotopen sjön till marknadsföringen av fisket innehåller flera, ännu 
outvecklade, målsättningar för region Värmland. Kommunen har ställt sig positiv till projektet, 
som vi föreslår ska drivas i regional regi. 


Kommunala mål 


Kommunala mål med anknytning till turism finns även medtagna på andra ställen i 
översiktsplanen nämligen i kapitlet om Befolkning och näringsliv, Kulturvård, Hushållning med 
naturresurser samt i kapitlet om Naturvård. 


Det politiska ansvaret för måluppfyllelsen för turism ligger i första hand på kommunstyrelsen 
och dess tekniska utskott som till stor del har att realisera de beslut och riktlinjer som tas i 
kommunfullmäktige. Även miljö- och byggnadsnämnden har ett ansvar för måluppfyllelsen i sin 
form av myndighetsnämnd. De  verksamhetsanknutna sektorerna inom kommunen har ett 
stort ansvar att realisera och möjliggöra uppställda mål speciellt inom näringslivsutveckling, 
tekniska, plan- och bygglov och miljösidan. Men naturligtvis har varje kommuninvånare ett stort 
ansvar för kommunens utveckling speciellt ur turistisk synpunkt som ”kommunambassadörer” 
för en välkomnande, intressant och positiv besökskommun. 
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Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun skall vara en attraktiv kommun för turister och andra 
besökare genom att tillvarata och utveckla kommunens naturliga 
förutsättningar för turism. 


Kap 3 och 11 


Anläggningar och arrangemang som är attraktiva och intressanta för 
besöksnäringen skall utvecklas. 


 


De möjligheter för besöksnäringen som finns inom kommunen vad avser 
fiske, jakt, älgsafari, vandring mm. skall utvecklas ,marknadsföras och 
utnyttjas på bästa möjliga sätt. 


Kap 11 


De attraktioner i form av museer, hembygdsgårdar mm som finns inom 
kommunen skall utvecklas och marknadsföras. 


Kap 8 och 11 


Det goda utbudet på boende och utspisningsmöjligheter som finns inom 
kommunen i ex. stugbyar, campingplatser, hotell, värdshus mm. skall 
utvecklas och marknadsföras. 


Kap 3 och 11 


Det skall skapas goda möjligheter för idrottsföreningar och andra 
intressenter att besöka kommunen och där utnyttja de fina idrotts- och 
sportanläggningar som finns för träningsläger inom fotboll, ishockey, golf, 
speedway, slalom, hästsport och inomhusidrotter. 


Kap 11 


De goda möjligheterna som finns att inom kommunen för att bedriva 
konferens/utbildningsverksamheter ex. inom Nygårdsanläggningen skall 
utvecklas och marknadsföras. Möjligheterna att nå kommunen för ev. 
konferensgäster är goda bl.a. genom vår fina flygplats där det finns 
reguljära flygförbindelser med Stockholm. Flygplatsen kan även nyttjas för 
att ta emot gäster i chartrade plan. 


Kap 3 och 11 


Verka för att besöksnäringen inom kommunen utvecklas genom 
rådgivning och administrativt stöd till företag eller personer som verkar 
inom turistnäringen eller har planer på att starta verksamhet inom denna. 
Exempel på ovanstående kan vara hjälp med marknadsföring, 
upprättande av verksamhetsplaner, finansieringsmöjligheter, möjligheter 
till samarbete och utbyte mellan turistföretag och de lokala turistbyråerna 
samt Värmlands Turistråd mm. 


Kap 3 och 11 


Alternativt förslag på övergripande målsättning (som då ersätter alla 
förslag på målsättningar ovan): 


Kommunens satsningar på turism måste ske i ett regionalt 


sammanhang. Under nästa mandatperiod bör kommunen på ett 


aktivt och initierat sätt föra fram kommunens egenart och kvaliteter i 


den regionala förbund som får ansvar för turismsatsningar. För att 


vara väl förberedd för detta arbete bör en mindre arbetsgrupp bildas 


inom kommunen under ledning av näringslivsstiftelsen som 


formulerar kommunens strategi och vilja 


Kap 3 samt KS svar 


på remissen 


Region Värmland 


 







KAPITEL 11FRILUFTSLIV OCH TURISM, SID 12/16 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000 


Ansvarig författare: Anna Sjörs (friluftsliv) Göran Mårtensson (turism) 


Verksamhetsbeskrivning 
Värmlands Turistråd har för sin verksamhet utarbetat en marknadsplan, Marknadsplan 2000. 


Marknadsplanen inriktar sig på fyra huvudområden som tillsammans skall fånga upp nya 
besökare, öka kunskapen om Värmland som resmål, påvisa att Värmland ger 
behovsuppfyllelse men också föreslå konkreta semesterupplevelser. 


De vektyg som användes är reportage i olika medier, annonser, mässor, researrangörer och 
internet. 


De budskap som därvid skall vara ett ledmotiv i ovanstående arbetet med marknadsplanen är 
följande: 


 Tala om att Värmland finns. 


 Öka kunskapen om Värmlands turistisk utbud. 


 Stimulera till viljan att besöka Värmland. 


 Konkreta erbjudanden om köp, där Värmlands Turistråd fungerar som agent för näringen. 


Värmländsk turism kan grovt indelas i Affärsturism, Konferensturism och Privatturism. 
Affärsturismen är mera omfattande i områden med differentierat näringsliv såsom i de större 
orterna i länet. Konferensturismen är mer uttalad i orter där infrastruktursatsningar på hotell- 
och konferensanläggningar gjorts och Privatturismen har karaktären av utfyllnad eller som ett 
kitt mellan de olika segmenten. 


Turismen - eller om man vill kalla det besöksnäringen - kommer med all sannolikhet bli ett av 
de viktigaste inslagen i det framtida näringslivet i Hagfors kommun. Det är rimligt att antaga att 
turismen/besöksnäringen kan bli av grundläggande betydelse i framtidens Hagfors. 


Den framtida satsningen och utformningen av turismen inom kommunen måste till stor del 
bygga på de naturliga förutsättningarna som redan finns, exempel inom natur- och 
kulturlandskapet. Även de fasta anläggningarna som finns såsom hotell-, konferens- och 
idrottsanläggningarna är ett viktigt inslag och en värdefull resurs för turismsatsningen. 
Exempelvis kan nämnas att det inom kommunen finns ett antal  väl fungerande 
konferensanläggningar: Nygård i Ekshärad, Björns Värdshus i Råda, Hagfors hotell i Hagfors, 
vila är  värdefulla för den s.k. konferensturismen. 


Konkurrensen inom de olika turistsegmenten är hård. För att lyckas måste ett område besitta 
förutsättningar både vad gäller klimat och topografi samt  tillgänglighet och infrastruktur. 
Hagfors kommun har tack vare en effektiv och målinriktad produktutveckling och 
marknadsföring profilerat sig som ett område med vildmarksprofil. Framtida produktutveckling 
bör ta fasta på denna omständighet.  


Kommunen har en god tillgänglighet med avseende på riksväg 62 och Lv 240. Hagfors 
flygplats i Råda har hög standard vad avser banstorlek, teknisk utrustning och 
terminalbyggnader.  


Kulturturism 


Museer och expositionsanläggningar 


I kommunen finns ett antal attraktioner i form av museer och anläggningar som på olika sätt 
speglar natur, historia och kultur. 


Hagfors Rovdjurscenter, Nygård (Ekshärad) - se nedan ”Naturturism”  


Pilgrimsbyn, Nygård (Ekshärad) 


Hagfors industri- och järnvägsmuseum 


Kvarnen i Stjärnsfors; renoverad kvarn för spannmål, fungerar också som konsthall. 


Konstsmedjan i Stjärnsfors. I anslutning till kvarnen ligger en konstsmedja, där man bland 
annat tillverkar smideskors. 


Hembygdsgårdar 


Inom kommunen finns ett flertal intressanta hembygdsgårdar såsom hembygdsgårdarna i 
Hagfors, Ekshärad, Sunnemo, Gustavsfors och Kärnåsen. 
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Kulturhistoriska miljöer 


I översiktsplanen redovisas ett trettiotal kulturhistoriskt intressanta miljöer.   
Två av de mest anmärkningsvärda är Hamra vadmalsstamp och Bessemerverket i Hagfors 
järnverk (Uddeholm Tooling).  


Naturturism 
Naturen är den viktigaste förutsättningen för besöksnäringen. I Hagfors finns stora vidder och 
vilda vatten. Naturen med dess tystnad och spänning är en fantastisk källa till rekreation. De 
viktigaste kategorierna för turistnäringen är: 


 Naturupplevelser sommartid, framförallt under skollovstider 


 Sportfiske och jakt 


 Vintersport 


Rovdjurscentret vid Nygård, Ekshärad 


I kommunen har under 1999 skapats ett rovdjurscenter vid Nygård, Ekshärad med stöd av EU-
bidrag. Projektet omsätter 26 miljoner kronor. Rovdjurscentret, som kallas The Big four of 
Scandinavia ("De fyra stora" som är björn, varg, lo och järv) har målsättningen att skapa 
kunskap och respekt för våra rovdjur. Projektets kärna är ett modernt museum. I anslutning till 
museet anläggs en naturslinga i det natursköna landskapet vid Ekesberget. Spårverksamhet 
och forskning ska knytas till centret. Grimsö viltvårdsforskningsstation och Karlstad universitet 
är samarbetspartners.  


En grundläggande tanke i projektet är naturturism. Det innebär att man säljer naturupplevelser 
tillsammans med kunniga guider. Naturturism tillämpas i dag i naturparkerna i USA och Afrika 
och på många andra ställen. I begreppet naturturism ligger att turismen sker under former som 
inte försliter naturmiljön utan ger en långsiktig hållbarhet. Guider leder turister och grupper av 
skolelever i naturen på kortare och längre naturexkursioner. 


Klarälvdalens folkhögskola, med sin naturlinje inriktad på jakt och fiske erbjuder utbildning för 
guiderna.  


Fritidshus 


Det finns ett stort intresse för fritidshus, både bland kommunens egna invånare och bland 
människor från andra delar av landet, samt inte minst från tätbefolkade delar av Europa. De 
mest attraktiva lägena är i naturskön landsbygdmiljö, gärna vid vatten och med tillgång till båt. 
Under 1990-talet har ett stort antal fastigheter vilka tidigare använts permanent eller som 
fritidshus sålts till utländska medborgare vilka huvudsakligen nyttjar fastigheterna som 
fritidsbostad. 


I ett par fall har de nya köparna flyttat till kommunen och bosatt sig permanent på fastigheten. 
Att få bo i en omgivning av vacker och ostörd natur är för många stressade storstadsbor en 
dröm. (se även kap. 4 Markanvändning). 


Jakt och fiske 


De stora skogarna och de många sjöarna ger goda möjligheter till jakt och fiske. 


Se även ovan under rubriken Friluftsliv; - ”Fritidsfiske” och - ”Jakt". 


Aktiviteter, mat och boende 


Vinteraktiviteter 


Inom Hagfors kommun finns goda möjligheter att utöva vintersportaktiviteter såsom 
skidåkning, skridskoåkning mm. Kommunen har flera vintersportanläggningar: 


Slalom och snowboard 


I Hagfors stad på Värmullsåsen finns en väl utbyggd slalomanläggning med 3 skidliftar, 
snökanoner, restaurang/raststuga mm. En av nedfarterna har elbelysning. Under senare år har 
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anläggningen delvis anpassats för snowboardåkare. Det finns även möjlighet för 
handikappade att hyra s.k. snowcart. 


I Ekshärad på Ekesberget finns även en slalombacke med två skidliftar. Driften av 
slalombacken övertogs 1999 av den då nybildade föreningen Ekshärads Turism & Fritid. 
Verksamheten har sedan övertagandet varit mycket positiv. Investeringar har gjorts i 
anläggningen såsom ex. installationer av snökanoner.  


Skidor; längdåkning 


I Hagfors stad finns en väl utbyggd skidstadion (Ängfallheden) från vilken ett antal preparerade 
skidspår utgår.  


Preparerade skidspår/anläggningar finns även i Vågbacken, Råda, Sunnemo och Geijersholm. 
Ekshärad har ett skidstadion vid foten av Ekesberget från vilken ett antal skidspår utgår. 


Vissa skidspår är elbelysta kvällstid. 


Sommaraktiviteter 


Naturvandringar och kanotexkursioner 


Kommunen bjuder på stora möjligheter att vandra i ostörd natur, och att paddla på sjöar och 
vattendrag. Halgådeltat är ett exempel på särskilt naturskön och spännande terräng. 


Det är av stor betydelse att områden inom kommunen och i angränsande kommuner 
säkerställs för ovanstående ändamål. Exempelvis kan nämnas Finnleden som sträcker sig 
genom flera kommuner. 


Sportfiskeprojektet i Hagfors kommun 


Hagfors kommun har målmedvetet satsat på att utveckla sportfisketurismen. Utgångspunkten 
har varit att öka tillgängligheten till sjöar och vattendrag av betydelse för sportfisket. Varje 
vatten som ur sportfiskesynpunkt är värdefullt, har utvecklats med avseende på biotopinsatser 
och tillgänglighet. 


Badanläggningar 


Kommunala badanläggningar finns vid Lidsbron (Grässjön), Gatabadet (Uvån, Hagfors stad), 
Åsarnabadet (Rådasjön), Ekshärads Camping (Klarälven) och Uddeholm (Rådasjön). För 
övrigt finns det otaliga möjligheter att ta sig ett dopp i någon av de många sjöarna som finns i 
kommunen. 


Golf 


Vid Rådasjöns västra strand ligger Uddeholms golfbana. Golfbanan ligger  vackert mellan 
riksväg 62 i väster och Rådasjöns strand i öster. I fonden finns berget Värmullsåsen. 
Golfbanan anlades 1965. Ursprungligen var den en 9-hålsbana, men byggdes 1975 ut till en 
18-hålsbana. I anslutning till golfbanan finns klubbstuga, restaurang, golfshop, 
omklädningsrum och kansli. Uddeholms Golfklubb har idag ca 1400 medlemmar som aktivt 
utnyttjar banan. Sommartid kommer också många greenfeegäster som besöker banan, både 
för tävling och träning. Golfbanan är en betydande tillgång både för boende och 
besöksturismen. 


Boende och mat 


Stugbyar och campingplatser 


Björnbyn (Råda), Ekesberget (Ekshärad) och Långrösta (sydost om Bergsäng) är de mest 
välutrustade stugbyarna. Enklare fritidsanläggningar med boende finns vid Värmlandsgården 
(Gustav Adolf) och Knoände. Det finns även ett flertal campingplatser i kommunen.  


Värdshus, restauranger och hotell 


Inom kommunen finns det ett gott utbud på värdshus, restauranger och hotell. Många är 
naturskönt belägna och håller en god standard. De anläggningar enligt ovan som finns är 







KAPITEL 11FRILUFTSLIV OCH TURISM, SID 15/16 


 


Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000 


Ansvarig författare: Anna Sjörs (friluftsliv) Göran Mårtensson (turism) 


Björns Värdshus i Råda, Hagfors Hotell och Hagfors Brukshotell i Hagfors, Uddeholms 
Brukshotell i Uddeholm samt Pilgrimens Värdshus, Wermlandia (hälsohotell) och Hedegårds 
Pensionat i Ekshärad. 


Det finns även ett gott utbud av mindre matställen och kaféer inom kommunen. 


Utvecklingsmöjligheter 
Utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen behandlas mera utförligt i kapitel 3, Befolkning och 
näringslivsutveckling. Turismen beror  på samarbete och den goda viljan hos de lokalt boende. 
Framtida markanvändning måste få samtycke från berörda markanvändarintressen.  


Flera konkreta arbetsuppgifter finns inom området: 


 Inventera kommunens natur- och kulturtillgångar för att skapa lättillgängliga attraktioner för 
såväl i kommunen boende som för turister. 


 Bygga upp ett fungerande nätverk mellan de i kommunen verksamma turistföretagen när 
det gäller broschyrproduktion, gemensam marknadsföring och distribution. 


 Utveckla kommunens strategi för turismen i samarbete med boende och föreningar i 
kommunens byar och aktiva lokala utvecklingsgrupper, med syfte att öka attraktiviteten ur 
turistens perspektiv och öka utkomstmöjligheterna för kommuninvånarna.  
 


Rekommendationer  


Kommunen bör tillförsäkra sig om en god beredskap av detaljplaner för 
fritidshusområden. 
Vid ändrad markanvändning som kan beröra vandringsleder etc. vilka sträcker 
sig genom flera kommuner skall samråd med respektive markägare ske innan 
eventuella beslut tas. 
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9.1 Mål 


Det uthålliga samhället 
Under 90-talet har Sverige och världen kommit till insikt om att mänsklighetens enda möjliga 
framtid bygger på ett uthålligt samhälle. Kretsloppen måste slutas och miljöförstöringen 
stoppas. Det uthålliga samhället måste balansera på tre ben det ekologiska, det sociala och 
det ekonomiska. Insikten att utvecklings- och miljökurvorna pekar åt fel håll måste spridas och 
kunskapen måste genomsyra alla nya beslut. Kommunens roll som katalysator och stimulator i 
processen betonas.  Arbetet med att skapa det nya samhället ska ske i perspektivet 
"underifrån och upp" i motsats till det mera traditionella "uppifrån och ner”. Arbetet med att nå 
uthållig utveckling är inte något som ensidigt kan tvingas fram av ett fåtal aktörer. 


Nyttjandet av marken och vattnet skall karakteriseras av uthålligt brukande och 
långsiktig hushållning. Nyttjandet ska möjliggöra bevarande och nyskapande av en 
rik variation av naturtyper.  (Uttalande RIO-konferensen) 


Ett hållbart Sverige- Agenda-21 
I regeringsförklaringen 1996 underströk statsministern att "Sverige ska vara en pådrivande 
internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologisk hållbar utveckling". I 
mars 1997 presenterade delegationen för en ekologisk hållbar utveckling förslaget Ett hållbart 
Sverige. Här står bl. a. att alla kommuner ska presentera en plan för vägen mot det uthålliga 
samhället – en Agenda21-plan. Den ska vara brett förankrad och ha till syfte att beskriva 
kommunens målsättningar för att bidraga till den ekologiska utvecklingen. 


Hållbar försörjning 


En hållbar försörjning innebär att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga måste säkras. 
Så långt som möjligt ska försörjningen baseras på ett långsiktigt hållbart nyttjande av 
förnyelsebara resurser. Det betyder att användningen av resurser inte långsiktigt kan 
överskrida den takt med vilken naturen skapar nya resurser och att material bör återvinnas i 
kretslopp. Vi ska hushålla med icke förnyelsebara resurser och kontinuerligt sträva efter att 
utveckla förnyelsebara ersättningar.  


Effektiv användning  


Användningen av energi och andra naturresurser ska bli mycket effektivare än den är idag. 
Flödena av energi och material kan begränsas så att de är förenliga med en hållbar 
utveckling. Naturligt förekommande ämnen ska användas på ett sådant sätt att de naturliga 
kretsloppen värnas. Samhällsplanering, teknikutveckling och investeringar ska därför också 
inriktas på resurssnåla processer och produkter. 


Skyddet av miljön  


Utsläppen av föroreningar ska inte skada människans hälsa eller överskrida naturens förmåga 
att ta emot eller bryta ner dem. Naturfrämmande hälso- och miljöskadliga ämnen bör på sikt 
inte få förekomma i miljön. Den biologiska mångfalden ska bevaras och värdefulla 
kulturmiljöer skyddas. 


I syfte att skapa dessa förutsättningar använder sig staten av lagstiftningen, men även 
ekonomiska styrmedel. Exempel på detta är ”Kretsloppsmiljarden” som gynnar ny teknik, 
energibidragen för omställning till hållbara lösningar och de pengar som regeringen ger i 
bidrag till kommunens investeringsprogram för ekologisk omställning. 
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Sveriges miljömål  
Sveriges miljömål ska styra vår verksamhet inom snart sagt alla sektorer. Regeringen har antagit 15 
övergripande svenska miljökvalitetsmål, varav 13 är berör Hagfors kommun. 


 


Område Övergripande miljömål Behandlas i ÖP kapitlet 


Urban påverkan:  Frisk luft  


 Grundvatten av god kvalitet  


 Ingen övergödning  


 Giftfri miljö  


 Begränsad klimatpåverkan  


 Skyddande ozonskikt  


 Säker strålmiljö  


 Bara naturlig försurning 


Kap 7 Teknisk försörjning 


Kap 8 Kulturvård 


Kap 9 Naturresurser 


Kap 12 Miljö hälsa och säkerhet 


Biologisk mångfald:  Levande skogar  


 Levande sjöar och vattendrag  


 Myllrande våtmarker  


 Ett rikt odlingslandskap 


Kap 8 Kulturvård 


Kap 9 Naturresurser  


Kap 10 Naturvård 


 


Bebyggelse:   God bebyggd miljö Kap 4 Bebyggelse 


Kap 8 Kulturvård 


Kap 9 Naturresurser 


Miljömålen antogs våren 1999 av regeringen. Målen är kopplade till miljökvalitetsmål och 
håller på att brytas ner i delmål - ett regeringsuppdrag bland annat till länsstyrelserna som har 
bildat grupper där kommunerna är medverkande. Hagfors kommun medverkar i framtagandet 
av delmål för de övergripande miljömål där vatten finns med. Miljömålskommittén har i juni 
kommit med sitt slutbetänkande (SOU 2000:52) med förslag på delmål. ÖP kompletterades 
sommaren 2000 med dessa. 


Kommunens uppgift är att implementera miljömålen i sin verksamhet, på alla sätt som möjligt 
är. Rekommendationerna i översiktsplanen ska ytterst syfta till måluppfyllelse av de 
övergripande målen. 


För att samhällsaktiviteterna ska leda till hållbar utveckling behövs insatser i hela samhället.  
Ett Hållbart Värmland är ett nätverk där stödjande organisationer verkar för en hållbar 
utveckling i Värmland. Hagfors kommun är med i processen. Länsstyrelsen har i sina 
måldokument En God Livsmiljö i Värmland (1994:5) betonat uthållighet och sparande på 
ändliga resurser. Även Landsting och andra länsbundna organisationer har tagit dokument 
och beslut som syftar till en hållbar utveckling.  


Strategier: 


Tre åtgärdsstrategier föreslås (SOU 2000:52):  


Effektiviseringsstrategi syftar till en effektivare användning av energi och transporter, övergång till 


förnyelsebara energikällor samt ny teknik. Målen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Begränsad 
klimatpåverkan, Ingen Övergödning och God bebyggd miljö kan nås genom effektiviseringsstrategin. 


Kretsloppsstrategin går ut på att skapa energi- och materialsnåla kretslopp, minska utsläpp av 


miljögifter och näringsämnen. Strategin berör i första hand målen Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
Skyddande ozonskikt och de mål som rör avfall och hushållning i God bebyggd miljö. .Som effektiva 
styrmedel föreslås lagstiftning i kombination med miljörelaterade skatter, avgifter och panter som behövs 
för att effektivisera materialflöden.  


Hushållningsstrategin ska bidra till att skapa biologisk mångfald, en god hushållning med 
mark, vatten och den bebyggda miljön. Ett varsamt brukande och miljöanpassning av 
samhällsplaneringen är ett måste för framgång. Strategin berör i första hand målen 


Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö 
och God bebyggd miljö. Som effektiva styrmedel nämns lagstiftning, informationskampanjer 
och kunskapsuppbyggande. Dagens miljöstöd till brukare är viktigt. Frivilliga åtagande från 
sektorsansvariga är mycket viktigt. 
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Regionala mål 
RUM har antagit konkreta målsättningar för hanterandet av naturresurser i Värmland. 
Länsstyrelsen håller för närvarande på att omarbeta målen för utnyttjande av naturresurser i 
linje med de nationella miljömålen. 


Kommunala övergripande mål 
Det övergripande målsättningen följer RIO-konventionens krav på hållbar utveckling. Det 
innebär ett försiktigt utnyttjande av kommunens ändliga resurser mot en kommun som arbetar 
för en successiv övergång till förnyelsebara resurser. Mål för naturresurser finns främst under 
kap 9, Naturresurser, men finns i de flesta andra kapitel. 


Hagfors kommuns ”portalmål kan skrivas: 


Mål för ett hållbar utveckling – anpassat till Hagfors 


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och utvecklas efter 
sina egna förutsättningar i en god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans i 


demokrati, jämlikhet och full sysselsättning. 


 


Ansvaret för förverkligande av målen åligger de som bedriver verksamheter som påverkar 
naturresurserna. Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig.  


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Hagfors kommun ska arbeta för att skogen, vattnet, 
odlingslandskapet och markresursen utnyttjas på ett 
ekologiskt hållbart sätt . 


Kap 7, 9,10, 12, flera 
rekommendationer 


Alla miljömålen 


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att minska ensidigt 
uttagande av ändliga resurser och successivt ersätta dessa 
med förnyelsebara. 


Energiplan Kap 6,7 
och 9 


 


Vi ska bli en kommun där skogen, vattnet och den odlade 
bygdens resurser tas tillvara på så sätt att mångfalden i 
naturen väsentligt ökas. Detta ska ske genom att Hagfors 
kommun aktivt arbetar för samverkan kring gröna 
skogsbruksplaner och skydd av nyckelbiotoper, ekologisk 
anpassad vattenreglering samt ett aktivt miljöanpassat 
jordbruk 


Gröna skogs-
bruksplanen Kap 9 och 
10 


 


Hagfors kommun ska satsa på att marknadsföra vår giftfria 
jordbruksmark så att denna resurs framgent kan användas på 
ett hållbart sätt till ett ekologiskt anpassat jordbruk 


Kap 9 och 10  


Hagfors kommun skall bl.a. genom information till kommunens 
odlare verka för att odlingar av genetiskt modifierade 
organismer undviks.  


Vid kommunal upphandling av livsmedel skall 
genmanipulerade organismer undvikas så långt det är möjligt 
utan att det innebär konkurensbegränsningar enligt LOU         
( Lagen om offentlig upphandling ).  


Kap 9 och 10  
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Lagstiftning  
Miljöbalken är ett av instrumenten för att nå målet en hållbar utveckling. Det innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl (Miljöbalken 
1 kap 1 §). Mark och vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpliga till. 
Företräde skall ges åt sådana ändamål som medför en god hushållning (Fritt Miljöbalken 3 
kap 1 §). 


Här följer några korta utdrag ur miljöbalken. Syftet är att visa hur översiktsplanen (ÖP) 
försöker tillgodose lagstiftarens intentioner: 


Mark- och Vatten som resurs för natur- och friluftslivet Miljöbalken 3 kap 6 § 


Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön  Kommentar: Dessa områden kallas i denna 
översiktsplan för områden med särskilda naturvärden, finns främst i kap 10, Naturvård, men 
även i detta kapitel, vattenavdelningen 


Mark- och Vatten som annan resurs Miljöbalken  3 kap 8 § 


Mark– och vattenanordningar som är speciellt lämpade för anläggningar av…vattenförsörjning 
eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra … 
utnyttjandet av sådana anläggningar Kommentar: Vattenskyddsområden och områden för 
avfallshantering berörs i  kap 12, Miljö, hälsa och säkerhet och kap 7, Teknisk försörjning. 


Strandskydd Miljöbalken 7 kap 13 § 


Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för djur- och växtliv Kommentar: Finns i detta kap, se Vatten. 


Vattenverksamhet Miljöbalken 11 kap 


För all vattenverksamhet krävs tillstånd. Endast den som har rådighet över ett vatten kan utföra 
vattenverksamhet. Vattenverksamhet omfattar allt byggande, muddrande, grävande i vatten, 
inkluderande lagning och utrivning av dammar m.m. Undantag är vattentäkter för en- eller 
tvåfamiljsfastigheter eller bevattningsanläggning för jordbruk. (Kortfattad sammanfattning) 
Kommentar: Läs i detta kap, Vatten. 


Jordbruk och skogsbruk Miljöbalken 3 kap 4 § 


Jord- och skogsbruk är näringar av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk.  Kommentar: Om jord- och skogsbruk kan man läsa i kap 9, Naturresurser, 
jordbruk och skogsbruk, samt i kap 10, Naturvård. 


Mineraler, grus och berg Miljöbalken 3 kap 7 § 


Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som försvårar utvinningen av dessa.  Kommentar: Om täkter kan man 
läsa i kap 9, Naturresurser, grusförekomst. Tillstånd från länsstyrelsen behövs för att anlägga 
täkt. En MKB, miljökonsekvensbeskrivning, behövs. Husbehovstäkter är undantagna, om den 
uttagna mängden understiger 1000 kbm naturgrus. Inom särskilt skyddsvärda områden får 
tillståndsplikt införas för ännu mindre uttag. (Miljöbalken 12 kap och förordning om täkter. 
1998:904) 


Skydd för biobränsle, vattenkraft och vattentäkter (Miljöbalken 3 kap 8 §) 


Mark och vattenområden som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. Kommentar: Läs främst i kap 7, Teknisk försörjning (energi och avfall) och kap 9, 
Naturresurser, skogen samt i kap 4, Bebyggelse, industritomter. 
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9.2 Ett hållbart Hagfors – i Värmland 
Ett Hållbart Värmland är ett nätverk där stödjande organisationer verkar för en hållbar 
utveckling i Värmland. Hagfors kommun är med i processen. Andra viktiga aktörer är 
länsstyrelsen, landsting, kommunförbund och många företag. Här följer en kort redogörelse för 
uppläggning och konkret innehåll för pågående miljöarbete i Hagfors kommun. 
Sammanställningen visar att miljöarbetet pågår i alla sektorer.  


Område Åtgärder 


Energiomställning Fliseldat fjärrvärmeverk i Hagfors byggdes 1995, nu bygger vi ut verket i 
spillvärmeprojektet. Ett biobränsleeldat fjärrvärmeverk i Ekshärad  invigdes våren 
2000 och värmer nästan hela Ekshärad. 
En energiplan har antagits, med målet att uppvärmning av fastigheter i Hagfors 
kommun till 90 % ska ske med förnyelsebar energi. Vi har en energirådgivare. 
Vedplanen från 1995: ingen eldning utan ackumulatortank bör ske i områden med 
samlad bebyggelse efter år 2000, ännu ej aktivt genomförd. Energifrågor beskriv 
något utförligare i kap 7, men främst i kommunen energiplan. 
 


Återvinningsarbete Holkesmossen har byggts om till en modern sorteringsanläggning 1995, en 
återvinningscentral finns även på Kyrkheden. Dessutom finns 11 
återvinningsstationer för 5 fraktioner – allt detta har medfört att vi kunnat införa 
fjortondagarshämtning av sopor i hela kommunen. En omställningsplan för 
deponin för att tillgodose EUs krav är på gång, vi har bl.a. byggt en lokal rening av 
lakvattnet. 
Vi har genomfört ett systematisk arbete med fastighetsnära källsortering i 
hyreshus, skolor och andra offentliga lokaler. 
Två nya reningsverk (Gunnerud och Gustavsfors) har byggts under de senaste 
fem åren. En rötningsanläggning planeras vid reningsverket Lappkärr, klar 2002 
samt en vassbädd för slam vid Ekshärad, klar 2002. 
Vi deltar i regional avfallshantering och i en lokal slamgrupp med syfte att sluta 
kretsloppen och få ut kvalitetssäkrat slam till åkrarna. Läs mer i kap 7. 
 


Transporter I Hagfors centrum har påbörjats en ombyggnad till trevliga miljöanpassade gå- 
och körgator. Trafiksäkrare miljö vid Storgatan genomförs 2001, genomfart i 
Ekshärad, riksväg 62., är projekterad. 
Vi har gjort en trafiknätsanalys som ger underlag för identifiering av de 
miljömässigt och säkerhetsmässigt sämsta delarna av trafiken i tätorterna, och vi 
har i samband med detta föreslagit ett måldokument för trafik. 


Vi har initierat utredning av direktbuss Hagfors-Karlstad och Ekshärad- Karlstad 
med trafikcentrum vid gamla stationshuset i Hagfors och vid Röda Torget i 
Ekshärad. Se mer detaljer kap 6. 


Vi är delägare i utvecklingbolaget VärmlandsMetanol AB, vilket bildades i jan 2001 
med syfte att genomföra en förstudie och uppföra en pilotanläggning för 
förgasning av biobränsle till Metanol.  Metanolen kan direkt blandas i drivmedel, 
men kan i framtiden fungera som vätekälla till bränsleceller och därmed helt 
ersätta fossila drivmedel. 


 


Återställning av 
förorenad mark 


Landstingstvätten: Landstinget och kommunen har tillsammans sanerat över 1400 


kg perkloretylen (tvättvätska) från marken under den nedlagda tvätten. Projektet 
fortsätter nu med saneringsåtgärderna genom markventilering. 


Stjärnsfors industriområde: En marksanering av arsenikförorenad mark efter en 
impregneringsanläggning på 50-talet är gjord. Vi har tagit bort över 2500 kg ren 
arsenik från marken, så att nya företagare utan oro kan etablera sig här. En 
undersökning av kvicksilverförekomst och dioxin har just slutförts som har hög 
prioritet i länsstyrelsens saneringsplan.. 


Bensinstationer:  Vi har identifierat platser för nedlagda drivmedelsstationer och 


fem av dessa har undersökts. Tre har sanerats sedan 1995.Arbetet med 
förorenad mark beskrivs närmare i kap. 12. 
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Biologisk mångfald Vi har sedan 80-talet satsat många miljoner på kalkning av våra sjöar, i 
genomsnitt 2,2 Mkr per år. 


Vi arbetar tillsammans med de andra Klarälvskommunerna kring en restaurering 
av lekplatser i Klarälvens biflöden för att rädda Klarälvslaxen, harren och öringen 
Vi är även initiativtagare i ett Värmlandsprojekt kring riksintresset Klarälven (LIP-
Klarälven 2002-2004). 


Vi har slutfört ett projekt tillsammans med Birka Energi AB och Stora Enso AB där 
vi tillsammans skrivit under en avsiktsförklaring där Mana-Örbäcken förklarats 
som ett "naturskyddat område".  


Vi har gjort en grön skogsbruksplan över kommunens eget skogsinnehav inför en 
kommande certifiering. Vi har skrivit skötselavtal för våra kommunala 
nyckelbiotoper med skogsvårdstyrelsen och på så sätt skyddat 15 ha skog för all 
framtid. 


Vi har bekostat en inventering av kommunens ängs- och hagmarker i 
skogsbygden under 1998, och gett ut en rapport som delgetts alla markägare.  


Vi genomför just nu genom deltagandet i ett EU-projekt 2000-2003 en stor 
satsning på ett rovdjurscenter vid Nygård i Ekshärad med syfte att skapa 
förståelse och respekt för våra stora rovdjur. Nygård är en av de tre anläggningar i 
Sverige som Rovdjursutredningen föreslår en dialog med Miljödepartementet om 
framtida satsning på information kring våra stora rovdjur. 


Satsningen på biologisk mångfald kommer i översiktsplanen till uttryck i ett 
kraftfullt genomarbetat och omfattande naturvårdskapitel, kap 10.  


Miljöarbete: 
demokrati och 
utbildning  


Kommunfullmäktige har beslutat att införa miljöledningssystem. Tekniska 
avdelningen går i framkant, men projektet är kraftigt försenat. Gymnasiet har 
miljöutbildning bland sina program. Kommunen har satsat på miljöutbildning av en 
mindre del av personalen. 


Miljöarbetet sker även genom ”tvärgrupper” - ett nytt sätt att arbeta för kommunen 
som har prövats med gott resultat i Managruppen som bestod av representanter 
från Stora Enso, Birka Energi , Hagfors kommun och ideella representanter. Även 
miljöledningsarbetet bedrivs enligt nya kommunala former, med samarbete över 
sektorsgränserna. 


Vi driver översiktsplaneringen enligt nya former. Vi satsar på IT-teknik och 
byalagsträffar för att demokratisera översiktsplaneprocessen och lyfta fram nya 
idéer kring en ekologisk utveckling av landsbygden. 


Miljöledningssystem  
Torfolk Gård i kommunen är ett av de företag som skapade begreppet KRAV-odlad mat. 
Deras satsning på grönsaker och safttillverkning är framgångsrik. Vi har flera KRAV-märkta 
får- och mjölkproducenter. Stora Enso AB har miljöcertifierat sin verksamhet och många andra 
företag är inne i samma process. Exempel på sådana är Swebus, Uddeholm Tooling, Birka 
Energi  och många fler. 14 mindre företag  har bildat ett nätverk, en del i Bergslagsregionens 
satsning på miljöledningssystem för företag. 


Hagfors kommun har beslutat att införa miljöledningssystem i all verksamhet. Det hjälper oss 
att utröna effekterna av vårt arbete samt skapar trovärdighet för den fortsatta processen. Vi 
har sommaren 2000 slutfört miljöinventeringsfasen. 


Miljöledningssystemet ska leda till ständiga förbättringar efter att man genomfört utvärderingar 
och miljörevisioner byggda på livscykelanalyser, resurshushållning och 
miljökonsekvensbeskrivningar. Detta förfarande ger också då automatiskt effekter beträffande 
kvalitetssäkring och -styrning.  
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Lokal Agenda-21-plan 
Hagfors kommun har ännu ej ( Jan 2002 ) antagit en Agenda21-dokument, men de 
övergripande målsättningar som angivits i nedanstående tabell för byggande av en ekologisk 
hållbar kommun vilka nu antas i denna översiktsplankan delvis sägas ersätta detta dokument. 


De övergripande målen i Hagfors kommuns Agenda-21-dokument föreslås vara:  


Kommunalt övergripande mål Kommunalt 
dokument 


Svenskt miljömål 


Vi ska kunna utnyttja lokala resurser till hela kommunens 
uppvärmning på ett ekologiskt hållbart sätt. Vi ska bli bra på att 
producera förädlad bioenergi, främst genom projektet 
VärmlandsMetanol. Det ska vara vårt bidrag till omställningen av 
Sverige och det ska ge många nya jobb 


Vedplanen, 
Energiplanens 
program-
beskrivning 


Bara naturlig 
försurning 
Begränsad 
klimatpåverkan Frisk 
luft 


Vi ska minska belastning på miljön genom övergång till miljövänlig 
biobränsleeldning, samordning av transporter och senare övergång 
till kretsloppsanpassat drivmedel. 


Vedplanen, 
Hälsopolitiska 
planen 


Klimatmålen 


Vi ska sluta kretsloppen och ta tillvara slam och organiskt avfall i vår 
egen kommun genom ny resurssnål teknik. Vi ska bli ännu bättre på 
återbruk och återvinning genom lättillgänglig källsortering och genom 
folkbildningsinsatser. 


Avfallsplanen Giftfri miljö 


Vi ska utveckla boendemiljöer i kommunen genom nya ekologiska 
lösningar och de boendes aktiva inflytande 


Hälsopolitiska 
planen 


God bebyggd miljö 


Vi ska fortsätta att förvalta vårt nationella ansvar för den 
mellansvenska vargstammen och de andra rovdjuren, Klarälvslaxen, 
harren, öringen och andra hotade arter.  
Vi ska bli en kommun där skogen, vattnet och den odlade bygdens 
resurser tas tillvara på så sätt att mångfalden i naturen väsentligt 
ökas 


Gröna 
skogsbruks-
planen 


Levande skogar 
Levande sjöar och 
vattendrag Myllrande 
våtmarker  
Ett rikt 
odlingslandskap 


Vi ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva i en god miljö 
med bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och 
skogar 


Mål för miljö-
skyddsavdel-
ningens arbete 


Berör alla svenska 
miljömål 


Investeringsprogram för ekologisk omställning 


HIP-programmet 1999-2002 


Hagfors kommun genomför under perioden 1999 – 2002 ett investeringprogram för ekologisk 
omställning. En omfattande satsning på bioenergi är navet i programmet. Genom samarbetet 
Hagfors stad och Hagfors Järnverk kommer stora energibesparingar att göras, samtidigt som 
vi tar ett rejält skutt framåt i omställningen av Sverige till ekologisk hållbarhet. Miljöeffekterna 
är mycket stora - Värmlands femte största punktkälla för utsläpp av fossilt koldioxid byggs 
bort.  


Bidragens fördelning, LIP-programmet 1999-2002:  


Sektor Projekterad totalkostnad Bidrag % bidrag 


Administration och utbildningsinsatser 4 542 000 3 500 000 77% 


Biologisk mångfald 1 513 000 546 000 36% 


Energi 219 810 000 53 823 000 24% 


Marksanering 6 012 000 5 500 000 92% 


Avfall och kretslopp 26 313 000 7 893 000 30% 


Summa: 258 190 000 71 052 000 28% 


Beskrivning av åtgärderna 


Åtgärd: A1 Administration av investeringsprogrammet för ekologisk omställning 


Samordning, uppföljning och administration av investeringsprogrammet.  (Genomförs enl. plan) 


Åtgärd: A2 Folkbildningsinsatser och utvärdering av programmets effekter 
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Samordning av folkbildningsinsatserna som är direkt relaterade till åtgärder i investeringsprogrammet. 
Detta innebär energirådgivning och arbete med källsortering. Utvärdering av investeringsprogrammets 
miljöeffekter. Utbildning av miljöambassadörer. (Genomförs enl. rev. plan) 


Åtgärd: B1 Strandbete i Basterud 
Skapande av strandäng genom röjning, bränning och stängsling för bevarande av mångfalden i 
odlingslandskapet samt folkbildningsinsatser kopplade till det. Hela byalaget är engagerat och det är 
främst bönderna som utför åtgärden. (Genomförs enl. plan) 


Åtgärd: B2 Ekologisk dämning av Hyttälven 


Restaurering av lekplatser i ett mindre öringförande vattendrag, utrivning av vandringshinder och 
byggnation av vandringsleder för fisk. (under genomförande, restaurering klar 2000) 


Åtgärd: E1 Energisamverkan Järnverket - Hagfors stad 


Anläggningar för återvinning av spillvärme på järnverket, utbyggnad av fjärrvärmeverket, ny 
biobränslepanna till Hagfors fjärrvärmenät. (Genomförande i etapper, Etapp 1 i järnverket klar 2002) 


Åtgärd: E2 Utökat biobränsleeldat fjärrvärmeverk i Ekshärad 


Utökning av fliseldat fjärrvärmeverk och utbyggnad av fjärrvärmenät i Ekshärad, med en effekt av 6 MW 
och en produktion av 12 GWh. (Genomfört 2000, produktion 13 GWh) 


Åtgärd: E3 Övergång till miljögodkänd anläggning för eldning med biobränsle. 


Bidrag till enskilda för installation av miljögodkända pelletsbrännare som huvudsaklig uppvärmningskälla. 
Denna installation sker inom områden som ligger utanför de områden där kommunen erbjuder 
fjärrvärme. (Under genomförande) 


Åtgärd: E4 Solfångarvärmt utomhusbad i Ekshärad (Tidigare E5) 


Bygga solfångare och anskaffa täckduk till ett mindre utomhusbad i Ekshärad. (Genomförs troligen 2002, 
i Ekshärads Turism och Fritids regi, EU-medel beviljade) 


Åtgärd: E5 "Omvänd jordvärme" vid Ekshärads ishockeyrink  


Jordvärmeanläggning uppförs under isbana i orten Ekshärad. (Genomförs troligen ej) 


Åtgärd: E6 Energieffektivisering av förenings- och företagslokaler i Råda  


Solfångare till idrottsanläggning och konvertering av eluppvärmda lokaler till biobränsle.(Klart 2000) 


Åtgärd: M1 Efterbehandling av arsenikförorenad mark vid Stjärnsfors impregneringsanläggning 


Marksanering vid Stjärnsfors industriområde efter en arsenikimpregneringsanläggning som var verksam 
under 50-talet. Ett 15 000 kvm stort område är förorenat. (Genomfört 2000) 


Åtgärd: Å1 Lokalt omhändertagande av lakvatten från Holkesmossens deponi 


Lokal rening av lakvatten genom luftning i tätad lakvattenbassäng, filtrering genom lamellfilter och sedan 
genom en markbädd. (Genomfört ) 


Åtgärd: Å2 Biologisk slambehandling med vassbädd vid Ekshärad 


Avvattning och mineralisering av reningsverksslam (Åtgärden genomförs 2001) 


Åtgärd: Å3 Biogasanläggning för ekologisk omställning i Hagfors kommun 


Rötning av reningsverkslam, i framtiden kanske tillsammans med hushållens organiska avfall från 
avfallskvarnar.  Biogasen skall användas till uppvärmning. Upphandling sker hösten 2001.   


Åtgärd: Å4 Byalaget Basterud sluter kretsloppet i sin by genom att ta hand om slammet från trekammarbrunnslam 


Anläggande av gemensam slambearbetningsplats för kompostering av trekammarbrunnslam, för 30 
hushåll, i byalaget regi. Dessutom genomförs folkbildningsinsatser för att få ett kvalitetssäkrat slam. 


Byaleget i Basterud har avstått från åtgärden, kanske finns annan huvudman. Dessutom kan den med 
fördel vägas in i Hagfors Markplanerings idé (Å5). 


Åtgärd: Å5 Behandling av slam genom biofilterkompostering (tidigare Å8) 


Anläggande av fem behandlingsplatser för kompostering och omblandning av trekammarbrunnslam i 
kommunen. Inköp av en rivmaskin som blandar slam med halm, sand och jord. (Genomförs enl. plan) 
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LIP-Klarälven 


Hagfors kommun har tillsammans med Forshaga, Munkfors och Torsby kommuner tagit fram 
ett gemensamt investeringsprogram som vi kallar LIP-Klarälven. Programmet är hos 
regeringen för beslut, och besked väntas hösten 2001.  


LIP-Klarälvens nyckelord är hållbarhet i hela dess bemärkelse där skyddet av miljön är en av 
tre grundpelare. Ekonomi och sociala aspekter är de två andra som tillsammans med skyddet 
av miljö leder till hållbarhet. LIP-Klarälven är ett mycket omfattande program. Det omsluter 
drygt 400 Mkr, och ansöker om bidrag kring 130 Mkr. Flera av de tyngre åtgärderna förutsätter 
även beslut på andra arenor. Det gäller inte minst satsningarna på biologisk mångfald längs 
med hela älven. Här är kommunerna endast en av flera aktörer - andra är exempelvis 
länsstyrelsen i Värmland, Värmlands turistråd och fiskeriverket. 


Åtgärder kring Klarälven som riksintresse 


Åtgärder för att stärka riksintresse Klarälven är LIP-programmets bärande och viktigaste del.  


Åtgärderna kring riksintresse Klarälven lägger grunden även för vår regionala målsättning att 
Värmland ska arbeta för framväxandet av en upplevelse- och ekoturism. Biologisk-
mångfaldprojekten ingår i ett större sammanhang helt i linje med tillväxtavtalet för Värmland. 
Tillsammans med andra aktörer skapas EU-projekt som utvecklar besöksnäringen i länet. 
Fiskeriverket och länsstyrelsens fiskeenhet är medaktör i de projekt som rör återställning av 
vattendrag. 


Bättre vattenkvalitet 


Programmet omfattar många åtgärder som berör skydd av vattenkvalitet. Både kommuner, 
företag som enskilda är med och bidrar till programmets genomförande för att satsningarna 
effektivt kan sättas in där vi bedömer dem som viktigast. Kring 30 % av programmets 
miljörelaterade investeringsvolym berör vattenkvalitet, 108 Mkr.  


Transporter  


Åtgärder för miljöeffekt minskad belastning av transporter riktar in sig på cykelbanor i och kring 
tätort, kollektivtrafik genom snabbussprojekt och en omlastningscentral för virke från bil till 
järnväg. Vi har även hänfört upprustning av NKLJ-banan i Hagfors och Munkfors kommuner till 
åtgärder med miljöeffekt transporter, då den mätbart största miljöeffekten är cykelleden intill 
tätorterna. Denna åtgärd har emellertid en annan stor miljöeffekt – som är svår att kvantifiera – 
genom att man bevarar banan intakt och förhindrar kapitalförstöring.  Dessutom bygger man 
bort vandringshinder då vi lägger om ett 60-tal trummor under vägbanken. Tyvärr är inte 
Metanolfabriken klar för projektering ännu – vi är här ännu på förprojekteringsstadiet. 


Energi 


Mer än hälften – 42 åtgärder – har effekter på Energi och naturresurser. Här kommenteras de 
åtgärder som i huvudsak ger miljöeffekter som rör energibesparingar och övergång till hållbara 
energilösningar.  Gemensamt för våra fyra kommuner blir satsningen på bidrag till 
pelletseldning och ackumulatortankar samt bidrag till energisnål belysning. Ansökan omfattar 
även utbyggnader vid fem biobränsleeldade fjärrvärmeprojekt. Investeringsvolymen blir därför 
stor – kring 123 Mkr, vilket är en tredjedel av den miljörelaterade investerings volymen i 
programmet.  


Återbruk och kretslopp 


Flera företagsrelaterade åtgärder berör återbruk och kretslopp. En mycket viktig del av 
folkbildningssatsningarna är kopplade till återbruk och kretslopp med inriktning till företag. 


Vi vill tillsammans skaffa ett flisaggregat för brännbart avfall så att vi kan frakta avfallet ner till 
avfallsförbränningspannor på ett effektivt sätt. Då vi inte kan samäga får Hagfors stå som 
ägare av aggregatet och de andra garanteras nyttjande genom avtal. Investeringsprogrammet 
innefattar även en komposteringsanläggning på Holkesmossen. 
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9.3 Naturförutsättningar i Hagfors kommun 
Hagfors kommun ligger inom den del av Värmland som brukar betecknas som tillhörigt 
Norrlandsterrängen. I dalgångarna vid Klarälven och kring de stora sjöarna finns 
jordbruksbygden, nivån är drygt 100 m.ö.h. till ca 150 m.ö.h. De omgivande skogsklädda 
moränplatåerna varierar mellan 200 och 400 m.ö.h. med enstaka toppar på 500 m.ö.h. och 
högre. Högst når Östra Tvärberget i kommunens östligaste del med en höjd av ca 535 m.ö.h. 
Hagfors kommun yta är c:a 2 000 kvm. 


Geologiska förutsättningar 
Berggrunden består till största delen av granit i öster och röd gnejs i väster. I nord-sydlig 
riktning går en sprickzon genom kommunen där bergarterna omvandlats. Före den senaste 
istiden fanns här en bred flod som eroderat ner sprickzonen till en djup dalgång. Runt 
Lakenesjön och på flera andra ställen finns hyperitberg, som ger terrängen ett annorlunda 
utseende med vackra rasbranter.   


Jordarterna över högsta kustlinjen (180 -200 m.ö.h.) är morän som på stora 
sammanhängande arealer är mycket storblockig. Isälvsmaterial finns framförallt längs med 
Uvåns dalgång, men även vid Musån och Björka älv och på många andra mindre ställen.  


Sandhedar med mager tallskog och vackra flygsanddyner finns på Rådaheden, längs med 
Klarälvens dalgång på de övre terrasserna samt i södra delen av kommunen – Mon och 
Brattforsheden. Även i Uvåns dalgång finns sandhedar. 


I hela norra Klarälvdalen finns avsättningar efter en fjord som gick högt upp i landskapet strax 
efter isens avsmältning. Fjorden har avsatt ett fint sandigt-moigt sediment. Klarälven har 
sedan eroderat ner i fjordens avlagringar och avsätter i dag sand i en aktiv meandrande 
process, som är klassad som riksintresse. 


I de områden som låg under högsta kustlinjen finns havssediment (och sediment från Stor-
Vänern) av olika grovlek avsatt – i Västanbergsbygden avsattes flera meter varvig lera bara på 
något hundra år.  


För geologiska naturvärden, se Kap 10 Naturvård, Geologiskt värdefulla naturområden. 
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Klimatologiska förutsättningar 


Hagfors kommun 


Sedan 1917 har SMHI mätt temperatur och nederbörd vid en station vid Gustavsfors. Hagfors 
kommun har under 1900-talet haft ett typiskt inlandsklimat med förhållandevis kalla vintrar 
med ganska liten nederbörd. Under sommarhalvåret faller mesta nederbörden. Den normala 
årsnederbörden har under 1900-talet legat på 600 mm. De mest nederbördsrika månaderna är 
juli och augusti, med normala siffror på 80 mm regn. De två senaste åren har julis nederbörd 
legat en bra bit över 100 mm. Nederbörden är högre i högre terräng - ända upp till 100-200 
mm mer än i kommunens lägre delar. 


Den varmaste sommarmånaden är juli, med en medeltemperatur på omkring 15 grader. Den 
kallaste månaden har varit januari med medeltemperatur på –8 grader.  


Under det sista decenniet har vädret inte varit vad vi är vana vid, men än är det för tidigt att 
kunna se några trender just vid Gustavsfors väderstation. 


Effekter av ett förändrat klimat 


Jordens medeltemperatur har ökat med i genomsnitt 0,4 grader under det senaste halvseklet. 
I dag finns i stort sett en vetenskaplig enighet om att den klimatförändring som pågår till 
väsentlig del är resultatet av mänsklig påverkan. Med stor sannolikhet kommer denna 
utveckling att medföra allvarliga sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Även om 
utsläppen av växthusgaser till atmosfären stabiliseras på dagens nivå kommer halterna i 
atmosfären öka under flera hundra år beroende på gasernas långa uppehållstid i atmosfären. 


En klimatförändring kommer inte att lämna någon del av världen opåverkad, men vissa 
regioner kommer att drabbas hårdare än andra av de direkta effekterna. Analyser pekar på att 
den pågående klimatförändringen inte kommer att få lika allvarliga konsekvenser för Sverige 
som för vissa andra delar av världen. Stora osäkerheter finns emellertid i klimatscenarierna 
och man kan inte utesluta risken för oförutsedda händelseförlopp som kan medföra allvarliga 
konsekvenser även i Sverige. Komplettera med forskning och framsteg!  


Vegetationsförutsättningar 
Hagfors kommun präglas helt av den boreala barrskogen. Vatten, våtmarker och skog utgör 
tillsammans mer än 90% av vår kommuns yta. Arealer är gjorda efter GIS-beräkningar av den 
gröna kartan. Den vegetationskartering som för närvarande pågår över Värmland kommer att 
ge  mer exakta uppgifter. Den beräknas vara klar under 2001.  


Typ av mark ha Procent 


Skogsmark 145 000 72 % 


Vatten 17 660 9 % 


Våtmarker 25 500 13 % 


Jordbruksmark, åker + hagmark 6 000 3 % 


Annan öppen mark  3 600 2 % 


Bebyggelse (tätort) 1 389 0,7 % 


Summa 201 110 100% 
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9.4 Vatten 
Rent vatten är en grundförutsättning för livet på jorden. Vatten är en naturresurs ur många 
aspekter. Vi använder vattnet som dricksvatten, energikälla, för bevattning och som recipient 
för utsläpp av avloppsvatten och industrivatten. Vattenbiotopen är viktig som livsmiljö, som 
rekreationskälla och landskapselement. För att få en samlad bild över vattnet gör många 
kommuner en ”vattenplan”. Hagfors kommun har ännu ingen sådan plan, men en ansats till ett 
samlat grepp kring vattenfrågan gjordes i förra översiktsplanen.  Under 2000 kommer en 
utbildning i vattenplanering att göras i Värmlands län. 


Vatten behandlas i denna översiktsplan på flera ställen. Om dricksvatten kan man läsa i kap 7, 
Teknisk försörjning, om vatten som naturresurs i detta kapitel och som biotop i kap 10, 
Naturvård och som rekreationskälla i kap 11, Turism . Det står mycket om vatten som 
recipient, kontrollprogram och ur föroreningssynpunkt känsliga vattenområden i kap 12, Miljö, 
hälsa och säkerhet, där det även står mycket om Klarälven och översvämningsområden. 
Strandskydd har fått en egen avdelning i detta kapitel.  


Målbild 


Levande sjöar och vattendrag är ett av miljömålen. Miljökvalitetsmålet innebär att 


vattnens naturliga produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningarna för friluftsliv värnas. 6 preciseringar av miljökvalitetsmålen:  


1. I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag bibehålls naturöliga 
vattenflöden och vattennivåer. Kommentar: En mycket viktig målsättning som Hagfors 
kommun tidigare ställt sig bakom, se kap 7, Energiförsörjning. Det berör flera av våra 
vattendrag, de viktigaste är Klammaälven, Skymma älv, Grunnan och Götån som alla är 
oreglerade. 


2. Kultur – och natur miljöer som visar sjöar och vattendragens betydelse för människans 
bosättning, försörjning och transporter är bevarade. Kommentar: Det är viktigt att 
identifiera våra vattenkulturarv, ännu är det inte gjort. Exempel är gamla 
pråmdragningsvägar vid Gustavfors, flottledslämningar i Halgån. 


3. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga 
utbredningsområden så att livskraftiga populationer säkras. Kommentar: Det kan gälla 
bäcköring, men kanske främst Klarälvslaxen och öringen, som bör ges möjlighet att leka i 
biflöden till Klarälven – t.ex. Götån.   


4. Sjöar och vattendrag har god ytvattenstatus med avseende på artsammansättning och 
kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EU:s kommande ramdirektiv för vatten. 
Kommentar: Detta klarar de flesta av våra sjöar under förutsättning att kalkningen 
fortsätter.  


5. Biotoper som är unika skyddas. Kommentar: Detta innebär att man inrättar naturreservat 
eller annat skydd för vattendraget eller sjön. Mana-Örbäcken är ett sådant tänkbart objekt, 
men det finns många fler.  


6. Utsättning av genmodifierad fisk får inte äga rum. Kommentar: Detta regleras idag genom 
tillståndsprövning hos länsstyrelsen, men måste bli mer känt . 


Grundvatten av god kvalitet är ett annat de nationella miljömålen. Grundvattnet ska ha 


så låga halter av föroreningar att det klarar EU:s vattendirektiv. För Hagfors del klarar vårt 
grundvatten troligen detta redan idag, möjligen med undantag av surhet och radon. 


Hotbild 
1. Försurning genom luftföroreningar. Behandlas i kap 12, Miljö - kalkning 


2. Övergödning genom läckage från vattenbruk, jordbruk, skogsbruk och 
avloppsanläggningar. Behandlas under kap 7, Teknisk försörjning samt något i Kap11 
Miljö 


3. Miljögifter från industri, dagvatten och luftföroreningar. Behandlas i kap 12, Miljö. 
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4. Reglering av sjöar och vattendrag som skapar hinder och onaturliga vattenstånds-
växlingar. Behandlas i detta kap. 


5. Ovarsam båttrafik, buller, intrång och störningar på natur och boende från ett oaktsamt 
friluftsliv. Behandlas i detta kap, samt i kap 10, Naturvård och friluftsliv. 


6. Muddring och liknande ingrepp som ändrar och snabbar på vattnets väg genom 
landskapet. Behandlas i detta kap, samt i kap 10, Naturvård, våtmarker (dikning) 


7. Olagligt byggande i vatten utan tillstånd. Behandlas i detta kap. 


8. Användning av strand så att det rörliga friluftslivet inte kommer ner till sjön. Behandlas i 
detta kap, Strandskydd. 


9. Grundvattenpåverkan genom uttag av naturgrus 


Etappmål 
5 nationella etappmål för levande vatten berör Hagfors kommun: Senast 2010 skall 25 % av 
värdefulla eller potentiellt värdefulla vattendrag ska ha restaurerats, 50 % av skyddsvärda 
vattenmiljöer ska ha ett långsiktliga skydd, kommunala vattenförsörjningsplaner med 
skyddsområden ska finnas, senast år 2005 skall all utsättning av fisk m.m. i vatten ske med 
godkänt material och åtgärdsprogram skall finnas för hotade arter och fiskstammar. 


Etappmålen för ett gott grundvatten är 4: Senast 2010 ska geologiska formationer av vikt för 
vattenförsörjningen skyddas, uttag av naturgrus, jordbruk och annan verksamhet ska ske på 
ett sätt som inte påverkar grundvattnet, alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer ska 
klara livsmedelsverkets normer och åtgärdsprogram för god grundvattenkvalitet har uppnåtts. 


Nationella strategier och styrmedel 


Strategier: 


De värdefullaste vattenområden måste inventeras. Nationella bevarandeplaner ska upprättas 
av naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet. Ett aktivt stöd till verksamheter som 
vidmakthåller kulturmiljön föreslås. Bevarandestrategier för skadade, värdefulla vattendrag 
och miljöförbättrande åtgärder i reglerade vatten bör prioriteras. Bevarandeprogram ska 
upprättas för arter som inte kan överleva utan speciella åtgärder och som riskerar att 
försvinna. Klarälvslaxen och öringen hör hit.  


Geologiska avlagringar av betydelse för vattenförsörjningen ska inventeras och regionala 
vattenhushållningsprogram upprättas senast 2007. Mer om detta står i kap 7, 
vattenförsörjning. 


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning kompletterad med EG:s ramdirektiv för vatten bedöms av 
miljömålskomitten som tillräckliga instrument för att nå etappmålen. Liksom Hagfors kommun 
länge har arbetat för, vill man att staten ska ta ett samlat grepp för att genomföra omprövning 
av gamla vattendomar och att miljöbalkskommittén (M1999:03) genom att analysera 
omprövningsförfarandet skall göra detta lättare. 


Vattenbruk  
Fiskodlingar räknas till vattenbruk. I Hagfors kommun finns idag endast en större fiskodling 
som är kommersiell nämligen fiskodlingen i Knon. (Se vidare kap12, Miljö). Det finns en del 
mindre odlingar, bl.a. Musåfiskets fiskeodling och kräftodling.  


Det är inte lätt att bedriva fiskodling, och många tillstånd behövs. Det har uppstått en del 
konflikter om fiskdammar i vår kommun– fiskvandringsleder har stängts av och fisk har 
planterats in utan alla tillstånd. Man har aldrig rätt att stänga av vandringsleden i ett vattendrag 
– den så kallade fiskådran – (Fiskelagen SFS 1993:787, 17 och 18 §§) utan tillstånd enl. 
miljöbalken, kap 11, Vattenverksamhet.  


Fisken som sätts ut i put-and-take vatten omfattas också av tillstånd och måste vara godkänd. 
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Vandringshinder och reglering 
Historik och olika typer av domar 


Många sjöar och tjärnar har dämts för kvarnar och vadmalstampar sedan 1600-talet, ja, 
kanske ännu tidigare. Under 1800-talet byggde man hålldammar för flottningsvattnet och 
rensade vattendragen på hinder för flottningen som större stenar och kraftiga krökar. Många 
mindre sågverksdammar byggdes. Allmänna flottleder inrättades vid början av 1900-talet i de 
flesta av våra större vattendrag. Det äldsta flottledsutslaget vi har funnit är Musån 1907.  


Före de allmänna flottledernas tillkomst hade bönderna och bolaget flottat "privat", men nu 
uppkom behov av att reglera flottningen så att det blev allas rättighet att använda 
vattendragen till den viktiga flottningen. Rätten att reglera vattnet var bundet till flottningstiden. 
I flottledsutslagen står oftast noga angivet maximal dämningshöjd men inte minihöjden då man 
inte tappade ur sjöarna efter flottningen. I de tidigaste flottledsutslagen står att ”efter 
flottningens genomförande skall vattnet fritt framsläppas”, eller att bolaget har rätt att reglera 
flottningsdammen till förmån för fisket (t.ex. i Svartåsystemet). Många mindre flottleder 
avlystes på 60-talet. Den Allmän flottleden i Klarälven upphörde så sent som 1998. 


I de senare flottledsutslagen hade kraftverken börjat bli viktiga, och här är bolagets rätt till 
regleringen ofta inskriven. Men även fisket var viktigt och i domarna förutsatte man oftast att 
vandringslederna skulle hållas öppna. Gäddfisket gav matförsörjning till barnrika familjer och 
vattenrättsinnehavaren är i flera domar skyldig att rädda gäddleken om man sänkte vattenytan 
för kraftigt på våren. Många avtal har skrivits mellan flottningsföreningar och kraftbolag för att 
reglera ägandet av dammanläggningarna. Birka Energi AB hävdar att dammanläggningar som 
ägdes av flottningen idag tillhör staten – dvs. är länsstyrelsens ansvar, vilket länsstyrelsen inte 
utan vidare går med på.  


För flera av kraftreglerings- dammarna i kommunen finns ingen annan dom än 
flottledsutslaget. Exempel på sjöar som däms efter flottledsutslag är Busken, Sången, hela 
Svartåsystemet, troligen Gröckes- och Förskeforsdammen.  


Från 1900-talets början gjorde elektriciteten intåg. Kommunens äldsta dom för kraftproduktion 
är 1907 för Forshult kraftverk som var igång ända till 1980-talet. Resten av kraftverken i 
Klarälven byggdes strax efter kriget. Eftersom ål under denna tid var viktig och vandrade upp 
genom Klarälven skulle bolaget framsläppa så mycket vatten att ålynglen kan komma fram till 
ålyngelledaren som bolaget i villkoren för domen skulle anlägga. Dessa domar omprövades 
1974 för kraftverken i Klarälven, Råda, Stjärnsfors och Hagfors och ersattes av krav på 
ålyngelsutsättning. Även i dag är ålfrågan viktig – fiskevårdsföreningarna anser att bolaget här 
inte fullföljt sina skyldigheter. Vår äldsta kraftverksbyggnad i drift är Malta från 1912. Nain 
byggdes 1914. Vackert och hållbart nitade tuber är från denna tid.  


På 30- och 40-talen kommer många domar för kraftreglering av de tidigare 
flottningsdammarna – Mussjön, Acksjön, Stora Ullen. I dessa domar står oftast att bolaget har 
att avstå vatten till flottningen genom att de har skyldighet att se till att sjön fylls under våren 
så att vatten ska finnas till flottning. Även här finns ofta krav för ålyngel. De modernaste 
domarna berör modernisering av kraftverken - Storsjön t.ex. - men vi har ingen dom i 
kommunen där man reglerat dämning med en modern naturvårdshänsyn.  


Läget idag 


Det finns c:a 115 dammbyggnationer eller motsvarande som innebär vandringshinder i vår 
kommun. Idag reglerar Birka Energi 37 större sjöar inom kommunen för kraftproduktion. 
Dessutom finns kraftverksdammarna i Klarälven, Lovisebergsälven, Tranebergsälven, 
Laggälven, Knoälven och Uvån (se vidare kap 9, Teknisk försörjning). 


Drygt 20 dammar saknar dom för kraftproduktion. Bland dessa kan nämnas Gröcken, Busken, 
Sången, Sikforsdammen, Starrkärrsdammen, Skärgen samt alla gränssjöar till Filipstads kom-
mun i Svartåsystemet. Tidsbegränsade domar för kraft som inte förnyats finns för Kvarnsjön 
och sjösystemet Älgsjön, Lankan, Rejtika och Hyttjärn vid Uddeholmshyttan. De sistnämnda 
sjöarna däms inte längre, utan dammarna står öppna men utgör vandringshinder. Dammarna 
är inte utrivna, vilket fordrar tillstånd enligt Miljöbalken. 


Det finns även dammar i vattendrag som inte har någon kraftfunktion och som Birka Energi 
ansvarar för. De är Sikforsdammen som håller uppe sjönivån vid Uppämten - Gustavfors, och 
det är Hyttdammen, Bråndammen samt Kvarndammen i Sunnemo som alla tre har ett stort 
kulturhistoriskt värde och som håller vattenspeglar som är viktiga för Sunnemo samhälle.  
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Bråndammen -
utredning pågår 
mellan Gullspång och FVO


Kvarndammen


Västra Sundsjön
FVO-dammar - 
finns överlåtelse?


Stora Havssjön
m.fl. dammar 
i Svartåsystemet
 - vad kommer
att hända?


Hyttdammen


Östra Sundsjön


Ena 
Privat damm med 
tidigare problem-
Ägare bor ej på orten?


Lankan m.fl
FVO vill riva ut


Sågfallet Lisseltjärn-
finns dammen kvar? 
Vem har ansvaret?


Ögsjön


Kvarnsjön-
vem har ansvaret?


Laxräjtika


Sikforsdammen-
hur bygga om?


Föskefors
oklart ägandeförhållande


Hyttdammen,
Gustavsfors
Problem vid höga flöden


Jangsälven - gamla dammar
-utrivning?


Kråkåssågen
finns dammen kvar? 
Vem har ansvaret?


Busjön Knappåsdammen
oklart ansvarsförhållande


Kvarnsjön
finns ingen giltig dom
för dämning


Rumpsjön, Musån
Vem har ansvaret?


Östra Ömlingen


Problem-dammar i


Hagfors kommun


Vi har två större dammar där det nuvarande ägoförhållandet är oklart – Föskeforsdammen 
som håller Grängen och Knappåsdammen. En utredning om ansvarsförhållandet här är 
viktigt. 


Dessutom finns fyra större dammar vars skötsel kräver samverkan – det är Enadammen, 
kraftverksdammen vid Solberg i Gröckesälven, Forshults Kvarn vid Lovisebergsälven och 
Kvarndammen vid Gustavsfors. Birka Energi som reglerar uppströms liggande dammar 
måste samverka med öppnandet av de nedströms liggande dammarna som är i privat regi. 
Stora problem har uppstått då detta inte fungerat och en snabb insats krävts vid plötsligt höga 
vattenflöden. 
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En sammanställning av juridiskt material och dammarnas status med regleringsnivåer och 
villkor för regleringen har gjorts av kommunen. Dessa sammanställningar har varit ute på 
remiss hos vattendomstolen, länsstyrelsen, fiskevårdsområdena samt Birka Energi  och Stora 
Enso för att få dem så aktuella som möjligt. De finns tillgängliga hos kommunen och hos 
länsstyrelsen. I översiktsplanen finns listade några av dammarna som reglerar de större 
sjöarna. Se även karta. 


I våra vattendrag finns många andra vandringshinder i form av raserade flottningsdammar, fiskodlingar, 
viltdammar och dåligt anlagda vägtrummor. Skogsvårdsstyrelsen har inventerat vattendragen i ett 
omfattande vattenprojekt som genomförts under 1998. Det finns förnämliga sammanställningar över 
varje vattendrag. Dessa kommer att finnas tillgängliga på kommunen då rapporten är klar. 


Under 1995 sammanställde miljöskyddsavdelningen läget för fyra avrinningsområden i vår 
kommun – Musån, Lövån, Acksjöälven och Hyttälven. Slutsatsen av sammanställningen blev 
att miljö- och räddningsnämnden begärde att omprövning respektive tillsyn av lagligheten i 
regleringen i de fyra systemen skulle ses över för att uppnå en mer ekologisk vattenföring, 
utan nolltappning och störttappning vintertid och med kravet på att spara vatten till en rejäl 
vårflod och till kalkdoserarna. (Om kalkning av vatten, se kap 12). Materialet sändes till Birka 
Energi, Kammarkollegiet och Länsstyrelsen för vidare behandling. Ännu är inte ärendena 
avgjorda. 


Kommunen har haft överläggningar med Birka Energi och Länsstyrelsen kring Sikforsdammen 
– där en utredning för ombyggnad är gjord, regleringen av Gröckesdammen och Föskefors, 
samt reglering av Hyttälven. Dessa samtal måste fortsätta. 


Utrivning av dammar som inte har kraftnytta kan vara ett mycket bra sätt att öka ett vattens 
biologiska kvaliteter. Utrivning av dammar som sedan 15- 1600-talet håller vatten vid gamla 
bruksorter (Sunnemo, Föskefors och Gustavfors) bör dock inte ske. För varje begäran om 
utrivning är kommunen remissinstans och individuella avvägningar får då ske. En generell 
policy i denna fråga är inte ändamålsenlig. 


Tabell: Lista på en del dammar som reglerar sjöar – OBS – ej fullständig! 


 


Kommunens damm id Benämning Sjönamn Ansvarig Finns dom 
för kraft? 


Björka_01 Björklångdammen Björklången Björkaholms Såg AB Ja??? 


Björka_02 Älvtjärnen Älvtjärn Björkaholms Såg AB Ja??? 


Acksjö_01 Acksjödammen Acksjön Birka Energi AB Ja 


Bada_04 Jangen (Kråkåsjangen) Jangen Birka Energi AB Ja 


Björka_04 Stor-Jangendammen Stor-Jangen Birka Energi AB ???? 


Enån_01 Stor-Endammen Stor-En Birka Energi AB Ja 


Grunnan_01 Östra Harasjön Harasjön Östra Birka Energi AB Ja 


Gällälv_01 Östra Gällsjön Gällsjön Östra Birka Energi AB Ja 


Gällälv_02 Västra Gällsjön Gällsjön Västra Birka Energi AB Ja 


Hagälv_01 Lilla Ullendammen LillUllen Birka Energi AB Ja 


Hagälv_02 Stora Ullendammen StorUllen Birka Energi AB Ja 


Laggåsen_01 Flåsjödammen Flåsjön Birka Energi AB Ja 


Laggåsen_02 Dysjödammen Dysjön Birka Energi AB Ja 


Laggåsen_03 Storsjödammen Storsjön Birka Energi AB Ja 


Laggåsen_04 Laggåsen kraftverk Lill Laggen Birka Energi AB Ja 


Laggåsen_04 Stora Laggen Stor-Laggen Birka Energi AB Ja 


Laggåsen_utriven? Laxräjtika Laxräjtika Birka Energi AB Saknas  


Loviseberg_01 Lakenesjön Lakenesjön Birka Energi AB Ja 


Lövån_01 Stensjödammen Stensjön Birka Energi AB Ja 


Lövån_02 Tollsjödammen Tollsjön Birka Energi AB Ja 


Lövån_03 Grundtjärn- Lövsjödammen Grundtjärn Birka Energi AB Saknas 


Musån_02 Kvarnsjön Kvarnsjön Birka Energi AB Saknas 


Musån_03 Ämten Ämten Birka Energi AB Ja 


Musån_04 Mussjödammen Mussjön Birka Energi AB Ja 


Musån_05 Knon, älvdamm Knon Birka Energi AB Ja 


Mölnbacka_01 Skärjen-dammen Skärgen Birka Energi AB Saknas 


Mölnbacka_02 Gräsmangen Gräsmangen Birka Energi AB Ja 
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Kommunens damm id Benämning Sjönamn Ansvarig Finns dom 
för kraft? 


Nordmark_03 Lilla Örsjön Örsjön Lilla Birka Energi AB ???? 


Nordmark_04 Stora Örsjön (Nordmark) Örsjön Stora Birka Energi AB ???? 


Nordmark_05 Jällsjön Jällsjön Birka Energi AB ???? 


Nordmark_06 Sirsjödammen (Filipstad) Sirsjön Birka Energi AB ???? 


Noret_01 Gröckendammen Gröcken Birka Energi AB Saknas 


Noret_04 Busjön Noret Busjön Birka Energi AB Ja Utriven 


Sunnemo_01 Busken Busken Birka Energi AB Saknas 


Sunnemo_02 Sångendammen Sången Birka Energi AB Saknas 


Sunnemo_03 Bråndammen Bråndammen Birka Energi AB Saknas 


Sunnemo_04 Hyttdammen Hyttdammen Birka Energi AB Saknas 


Sunnemo_05 Sunnemo kvarndamm Kvarndammen Birka Energi AB Saknas 


Traneberg_02 Lankan Lankan Birka Energi AB Ja 


Traneberg_04 Hyttjärn, Uddeholmshyttan Hyttjärnen-Bjurtjärn Birka Energi AB Ja 


Traneberg_05 Ögsjön Ögsjön Birka Energi AB Saknas 


Traneberg_07 Upplunden Upplunden Birka Energi AB Ja 


Traneberg_08 Deglunden Deglunden Birka Energi AB Ja 


Uvån_05 Nain, älvdamm Nain Birka Energi AB Ja 


Uvån_10 Sikforsen Uppämten Birka Energi AB Saknas 


Uvån_11 Starrkärrdammen (Emten) Emten Birka Energi AB Ja 


Uvån_13 Stjärnsfors, älvdammen Värmullen Birka Energi AB Ja 


Örbäck_01 Östra Görsjön Görsjön Östra Birka Energi AB Ja 


Örbäck_02 Västra Görsjön Görsjön Västra Birka Energi AB Ja 


Örbäck_03 Sjukhusdammen Sjukhusdammen Hagfors kommun Saknas 


Bada_02 Östa Ömlingen Ö Ömlingen Markägaren? ???? 


Enån_02 Ena såg, övre Sågdammen Markägaren? Saknas 


Loviseberg_utriven? Sågfallet -Lisseltjärn Långtjärn Markägaren? ???? 


Musån_01 Rumpsjön, Brunnberg Rumpsjön Markägaren? Flottning? 


Traneberg_01 Älgsjö-dammen Älgsjön Markägaren? Saknas 


Traneberg_03 Ormräjtika Ormräjtika Markägaren? ???? 


Traneberg_08 Kvarntjärn Kvarntjärn Markägaren? ???? 


Nordmark_01 Västra Sundsjön Västra Sundsjön Nordmarkens FVO Flottning? 


Nordmark_02 Östra Sundsjön (Filipstad) Östra Sundsjön Nordmarkens FVO Flottning? 


Bada_01 Busjön Knappåsdammen Busjön-Knappåsen Oklart ???? 


Noret_03 Föskefors övre Grängen Oklart Saknas 


Götån_01 Götsjödammen Götsjön Stora Enso? Behövs ej 


Svartån_01 Älgsjö-dammen(Filipstad) Älgsjön von Kogerer Saknas 


Svartån_02_1 Bjursjödammen Bjursjön von Kogerer Saknas 


Svartån_03 Springsjödammen Springsjön von Kogerer Saknas 


Svartån_04 Stora Havssjödammen Havssjön Stora von Kogerer Saknas 


Svartån_05 Lilla Hafssjön Lilla Hafssjön von Kogerer Saknas 


Svartån_07 Bosjödammen Bosjön von Kogerer Saknas 


 


Rekommendation vattenreglering 


Kommunen bör fortsätta sitt arbete med omprövning av vattendomar ur 
ekologisk synvinkel. Alla dammar som saknar vattendom bör prövas enligt 
miljöbalken eller på annat sätt regleras. Kommunen ska verka för att detta sker 
skyndsamt.  
Ansvarsförhållanden kring Föskeforsdammen och Knappåsdammen måste 
utredas och klargöras snarats.  
Problemen kring Sikforsdammen och Hyttälvensystemet måste lösas genom 
samtal mellan kommunen, Birka Energi och berörda bygdeorganisationer. 


Kommunens bör vara mycket restriktiv att ta på sig dämningsansvar för fler 
dammar och bör avråda bygdeföreningar och fiskevårdsområden för detsamma 
om inte dammarna först byggs om till fasta anläggningar. 
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Knon


Busjön Knappåsdammen


Hyttdammen, Gustavsfors


Acksjön


Ö Gällsjön


Ena såg


Lilla Örsjön


Stora Örsjön


Sirsjödammen
Jällsjön


Stor Ullen Västra Sundsjön


Östra Sundsjön


Lill Ullen


Kvarnsjön


Ögsjön


Upplunden


Laxräjtika


Traneberg


Ormräjtika


Hyttjärn-Uddeholmshytta


V Görsjön


Lankan


Älgsjön 
(Stamparälven)


Malta
Starrkärr


Stjärnsfors


V Gällsjön


Sågfallet Lisseltjärn


LillJangen kalkdoserare


Stor-Jangen


Lakensjön


Råda


Forshult


Skogaforsen


Björklången


Älvtjärnen


Jangen


Kråkåssågen


Jangsälven


Gröcken


Föskefors övre


Loviseberg


Forshults Kvarn


Ö GörsjönHagfors


Edsforsen


Stor Laggen


Nain, intagsdamm


Skymnäsforsen


Busjön - Noret


Kvarndammen


Hyttdammen


Sången


Bråndammen


Älgsjödammen (Fil ipstad


Busken


Bjursjödammen


Stora Havssjö
dammen


Springsjödammen (Filips


Ö Harasjön
Kalkdoseraren Musån


Stora Örsjön (Knon)
Västra Örsjön, (Knon)


Grundtjärn-Lövsjödammen


Tollsjön


Ämten


Brattfallet nedre


Brattfallet övre
Stensjödammen


Kvarnsjön


Gräsmangen (Karlstad)


Krakerud


Skärjen


Stor-En


Sikforsdammen


Musjön


Storsjön


Dysjön


Flåsjön


Rumpsjön, Musån


Bosjödammen


LillaHavssjödammen


Tjärn (Filipstad)


Solbergsdammen
Bräddningsdam för kanal


Björnåsens intagstub


Kviendammen


Kvarnsjön Tyngsjö


Bredsjödammen (Malung)


Götsjödammen


Svartåhyttan


Dammar i
Hagfors kommun
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Bryggor och bevattningsanläggningar  
Bryggor och bevattningspumpar räknas som vattenanläggningar och omfattas av strandskydd 
(kap 11 i Miljöbalken). Om det finns minsta risk för att anläggningen kan medföra att andra 
intressen berörs, som inverkan på naturvården, strandskyddet eller på grannes rätt till vatten, 
är verksamheten tillståndspliktig. Man får INTE göra fördämningar för bevattning i en bäck. 
Man får inte bygga en brygga eller båtramp utan att man noga har tagit reda på att tillstånd 
inte behövs. Här kan nämnas att då många av våra sjöar är reglerade, låg strandlinjen lägre 
för något hundratal år sedan. Här kan finnas lämningar i sjön som är fornminnen och inte får 
röras. Detta måste man veta innan man bygger. 


Ovarsam vattenframfart 
Tyvärr har den ökade tillgängligheten av våra fina fiskevatten även en baksida – vi har på 
senare tid fått problem med fortkörande bullrande båtar. Fiskevårdsområdena kan reglera 
fisket i sjöarna, men inte båttrafiken. Känsliga sjöar kan emellertid få skydd genom ett 
förordnande enligt Miljöbalken, 7 kapitlet. Detta kan kommunen eller länsstyrelsen utfärda. 


Rekommendation fågelskyddsområden 


Kommunen bör tillsammans med ornitologiska föreningen, FVO och bygdeföreningarna inventera 
behovet av inrättandet av skyddsområden i syfte att skydda sjöfågel, samt genomföra en 
utredning om vilka sjöar som är lämpliga för vattenbruk 


Strandskydd  
Bestämmelser om strandskydd regleras i Miljöbalken 7 kap 13-18 §§.  Strandskyddets syfte är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet.  


Strandskyddet omfattar generellt 100 m, men kan utvidgas till 300 m om det behövs för att 
tillgodose något av strandskyddets syften. 


Lagtext (7 kap MB) 


16 § Inom strandskyddsområde får inte 
1. nya byggnader uppföras,  
2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de    tidigare använts till,  
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, 
4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller    allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter, eller  
5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur och växtarter. 


17 § Förbuden gäller inte  
1. Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket 
eller renskötseln och som INTE tillgodoser bostadsändamål, eller 
2. verksamheter eller åtgärder som har tillstånd enl. MB (fritt översatt) 


Dispens från strandskyddet inom det strandskyddade området behöver ej lämnas för 
byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig bebyggelse på 
en tomtplats och som förläggs längre bort från stranden än huvudbyggnaden.  


För Hagfors kommun gäller generellt strandskydd intill 100 m vilket omfattar alla sjöar och 
tjärnar som är upptagna på den topografiska kartan i skala 1:50 000 (gröna kartan). Även 
vattendrag vilka är av sådan bredd att de på ovanstående topografiska karta redovisas med 
dubbla strandlinjer samt de vattendrag och dylikt som på kartor redovisas med en svart 
heldragen linje omfattas av ovanstående strandskyddsbestämmelser jämlikt Länsstyrelsens 
resolution 1975-07-01. 


Övergångsbestämmelser: För strandområden som före utgången av juni 1975 ingick i 
fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt 
miljöbalken, om det inte bestäms något annat. Förordnanden om undantag från strandskydd i 
dess lydelse före 1994 skall omprövas senast 30 juni 1999. Har ett förordnande inte 
omprövats innan dess, upphör det att gälla.  
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Mossbergs
sjön150 m


Busjön150 m


Svinsjön150 m


Grängen150 m


Värmullen150 m


Lill-Jangen200 m


Stor-En200 m


Rådasjön200 m


Lakenesjön200 m


Skärjen200 m


Långtjärnarna200 m


Lidsjön150 m


StorUllen150 m


Busken150 m


Gräsmången150 m


Sjöar med utökat strandskydd 


För Hagfors kommun gäller f.n. utökat strandskydd, 200 m, för nedanstående sjöar: 


Grässjön Rådasjön (inom Råda socken) 


Lakenesjön Skärgen 


Lidsjön Stor-En 


Lill-Jangen Södra Långtjärn 


Norra Långtjärn  


Utökat strandskydd, 150 m, gäller för nedanstående sjöar 


Backtjärnen Mossbergssjön 


Busjön (vid Skoga) Rådasjön (inom Hagfors ”stad”) 


Busken (inom Hagfors ”stad”) Stor-Ullen 


Grängen m. viken Föskefors Svinsjön 


Gräsmången Värmullen (inom Hagfors stad norr om bron vid Sund) 


Kommunen har delegationsrätt för beviljande av dispens från strandskyddet gällande samtliga 
sjöar och vattendrag inklusive Klarälven.  


I anslutning till upprättandet av denna översiktsplan pågår i samarbete med Länsstyrelsen en 
översyn av gällande strandskydd. Översynen innebär att fördjupade utredningar görs i första 
hand kring de sjöar vars stränder kan bli aktuella för bebyggelse under de närmaste åren. Se 
rekommendationer. 


I en översiktsplan kan kommunen ge stöd för framtida beslut om ändring av bredden på den 
strandskyddade zonen. Generellt eftersträvas en skyddad zon på 100 m men denna zon kan 
beroende av ett antal faktorer utökas eller minskas.  


Man eftersträvar ett 
verklighetsanpassat och enhetligt, 
enkelt och respekterat strandskydd 
inom vilken ny bebyggelse ej skall 
tillåtas. De faktorer som bl.a. 
kommer att bedömas i de 
fördjupade utredningarna till att ge 
dispens mot strandskyddet är: 


1. Större vägar som skär av 
stranden 


2. Kompletterande bebyggelse 
inom det strandskyddade 
området  


3. Lucktomter – mellan tomter 
där strandskyddet i 
praktiken redan är upphävt 


Dessa bedömningar görs av 
kommunen. För övrigt så skall med 
hjälp av bl.a. Länsstyrelsen även 
strandbiotopen bedömas vars 
existens och utveckling är 
beroende av vatten eller närheten 
till vatten eller vars livsmiljö är 
vatten. 


Dessa strandbiotoper har med 
hänsyn till dess naturvärden 
indelats i tre grupper, se närmare 
natruvårdsverket 
rekommendationer. Dessa 
strandbiotoper kan normalt 
identifieras via flygfoton. 


Lantmäteriet har i samarbete med 
Metria och Värmlandskommuner 
under 1999 påbörjat arbetet med 


framtagandet av en s.k. vegetationskarta. Vegetationskartan kommer att vara ett mycket bra 
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hjälpmedel vid ovanstående bedömning av de strandskyddade områdena. Arbetet med denna 
karta beräknas vara klar för Värmlands län under år 2004. 


Arbetet med ovanstående fördjupade utredningar har påbörjats under våren 2000 med att 
underlagsmaterial såsom kartor framtagits. Målet är att fortsätta med arbetet  under år 2001 
för vara helt slutförd under våren år 2003 då vi även erhållit de ovan nämnda 
vegetationskartorna. 


Materialet kommer successivt att tillföras översiktsplanen för att kunna antagas av 
kommunfullmäktige vid nästa översiktsplaneversion. 


Enligt Fastighetsbildningslagen 3 kap 2 § skall inom bl.a. strandskyddade områden 
fastighetsbildning ej ske som kan motverka syftet med bestämmelserna. Inom kommunen runt 
våra sjöar finns ett stort antal fritidshus vilka uppförts under 1940-50-talet. Flertalet av dessa 
stugor ligger mycket nära strandlinjen på arrendemark. Tidigare var det ej möjligt för 
arrendatorn att få köpa marken runt byggnaden, men detta har under senare år blivit möjligt 
vilket inneburit att ett stort antal ärenden inkommit från Lantmäteriet där man önskat 
kommunens yttrande i avstyckningsärenden inom det strandskyddade området. 


Kommunen har ej i yttranden till Lantmäteriet motsatt sig någon avstyckning men har i varje 
enskilt fall gjort en noggrann prövning om nödvändigheten av att tomten styckas ner till 
strandlinjen och vilka konsekvenser detta i så fall fått för de allmänna intressena. 


Lagstiftarens rekommendationer vid tillämpningen av strandskyddsdispens: 


Inom nu gällande strandskyddsområden skall restriktivitet gälla vad avser ny bebyggelse. Varje ansökan 
om ny bebyggelse skall noggrant prövas mot de allmännas intressen. Skall strandskyddsdispens lämnas 
skall klara entydiga skäl finnas. 


Kommunen kan besluta om att områdesbestämmelser upprättas där bland annat bygglovsplikt införes 
även för byggnader vilka behövs för jord-, fiske- och skogsbruket samt för kompletterande åtgärder till 


befintlig bebyggelse. 


 


Rekommendation 
Strandskydd 


Inom speciellt känsliga och bevarandevärda områden (områden med särskilda naturvärden) och inom de 
fyra stora oexploaterade områdena (se kap. 10)  bör en plan upprättas för att identifiera områden inom 
vilka områdesbestämmelser bör upprättas med syfte att utöka bygglovplikten att även omfatta byggnader 
vilka behövs för jord-, fiske- och skogsbruket samt för kompletterande åtgärder till befintlig bebyggelse för 
vilka det ej idag enligt PBL erfordras bygglov.  


Vid avstyckningar av tomter runt befintliga fritidshus inom det strandskyddade området skall policy gälla 
att ett fritt område bör finnas mellan tomtgränsen och strandlinjen. Endast i de fall då fritidshuset ligger 


mycket nära stranden ( 50 m) och strandskyddet därmed kan sägas vara utsläckt kan det tillstyrkas att en 
tomt styckas ner till strandlinjen. 


Fördjupade studier av strandskyddszonen skall göras de sjöar som har ett stort rekreationsvärde för det 
rörliga friluftslivet samt sjöar med frekvent fritidsbebyggelse : 
1. Mussjön V sidan  
2. Knon, V och N sidan Busjön och Framsjön  
3. Uppämten, V sidan  
4. Stor-Laggen, NV sidan  
5. Ämten  
6. Deglunden  
7. Upplunden västra o norra sidan   
8. Dragsjön södra o västra sidan  
9. Mossjön 10 Östra Gällsjön, östra sidan  
10. Stora Ullen  
11. Gröcken, södra sidan   
12. Grängen   
13. Mossbergssjön   
14. Busjön  
15. Lakenesjön   
16.Stor-En, södra sidan   
17.Stor-Jangen, östra sidan  
18. Skärgen N.  
19. Långtjärn  
20 Rådasjön  
21. Lidsjön   
22. Grässjön 
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9.5 Skogsbruk 


Målbild 


Miljömålet Levande skogar innebär att skogsbruket ska bedrivas så att skogsmarkens 


långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls och att skogens naturtyper skyddas. 
Förutsättningen för det är att skogen brukas så att den biologiska mångfalden bevaras 
samtidigt som man inte rubbar balansen för markkemin i skogsmarken. Växt- och djurarter 
som naturligt hör hemma i skogen ska ges förutsättningar att fortleva i livskraftiga bestånd. 
Hotade arter ska skyddas. Nya arter, t.ex. contortatall får inte lättvindigt föras in i det svenska 
skogsekosystemet – det är en grundregel. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och 
sociala värden ska värnas.  


Miljömålet Bara naturlig försurning innebär att skogsmarken inte ska försuras genom 


luftföroreningar. Genom de nya internationella avtalen kommer utsläppen på kontinenten att 
minska avsevärt och det finns skäl att vara optimistisk inför utvecklingen av försurningen. 
Även om utsläppen minskar till hållbara nivåer är återhämtningstiden lång innan det ger 
resultat i miljön. Det krävs särskild uppmärksamhet på att den biologiska försurningen blir 
alltmer dominerande i skogsmarken, i takt med att nedfallet av försurande ämnen minskar. Det 
är därför inte enbart åtgärder som begränsar utsläppen som har betydelse för att motverka 
försurningsprocesserna. Det är angeläget att skogsbrukets anpassas till skogsmarkens 
försurningskänslighet. Inblandning av vissa lövträd såsom björk, dämpar markförsurningen. 
Kompensationsgödsling kan bli nödvändigt på vissa marker för att minska näringsförlusterna i 
samband med skörd. Vid uttag av skogsbränslen bör askan återföras till skogsmarken.  


Skogen ska ge alla möjligheter till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. Minst 5% av 
den produktiva skogen bör lämnas för fri utveckling och avsättas som reservat för att vi ska nå 
målsättningen. Då förutsätts att skogsbrukets miljöhänsyn radikalt förbättras jämfört med 
skogsbruket på 80-talet. Ett sätt att hjälpa skogsbrukarna att nå målet är att miljöcertifiera sitt 
skogsbruk. Under miljömålet myllrande våtmarker tas problemet med skogsbilvägar och 
utdikning av våtmarker för att anlägga skogsmark upp. Ansvaret för att bygga skogsbilvägar 
på ett skonsamt sätt åvilar skogsägarna  


Miljömålskommitténs föreslår följande preciseringar i kvalitetsmålet: Levande Skogar: 


1. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga 
utbredningsormråden Kommentar: Uppnås t.ex. genom ett landskapsekologiskt perspektiv 
anläggs på skogsbruket, vilket Stora Enso arbetar med. 


2. Skötselkrävande skogar ska vårdas och bevaras så att natur- och kulturvärden kan 
bevaras Kommentar: Detta gäller t.ex. betade skogar, skogar med mycket löv, 
kreditskogen och skogen uppe på Mana. 


3. Skogar med olikåldriga träd och stor variation skall bevaras. Kommentar: Ravinen vid 
Mana-Örbäcken är ett finns exempel. 


4. Skogarnas naturliga hydrologi värnas. Kommentar: Det betyder ingen våtmarkskalkning, 
ingen dikning, inga djupa spår vid avverkningar och en hydrologisk utformning av 
avverkningar. Detta är mycket viktigt för att undvika de snabba vattenflöden som annars 
uppstår. 


5. Brändernas påverkan på skogarna ska bibehållas. Kommentar: Stora Ensos årliga 
bränning utformas idag så att även gammal skog får brinna, inte bara hyggen. 


6. Naturlig föryngring används på lämpliga marker. Kommentar: Detta sker i allt större 
utsträckning, men även på felaktig mark! 
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Hotbild 
1. Försurning av markerna kan på sikt rubba markkemiska förhållanden 


2. Uttag av biobränsle från fel typ av marker kan medföra rubbningar i den långsiktliga 
produktionsförmågan. 


3. Obalans i trädbeståndens ålder medför att landskapsekologiska perspektiv inte kan hållas. 


4. Storskogsbrukets tidigare rationella skogsbruk med en åldershomogen skog, brist på döda 
och brända träd, utdikning och lövbekämpning har medfört en utarmning av fauna och 
flora som tar lång tid att återställa. Allt detta har medfört att en radikalt minskning av den 
biologiska mångfalden i skogen skett inom Hagfors kommun. Införsel av contortatall och 
granplantering på åkermark – plantageskogsbruk - är i vår kommunen ett mindre problem.  


Etappmål 
4 nationella etappmål finns för skogsbruket vilka berör Hagfors kommun: Senast 2010 skall 
ytterligare 800 000 ha skyddsvärd skog i hela landet undantas skogsbruk. Arealen 
gammalskog ska öka med 5 %, mängden död ved ska öka med 25 %, arealen äldre lövrik 
skog ska öka med 10%. Åtgärdsprogram för hotade arter med särskilt krävande behov av 
riktade åtgärder skall ha upprättats. Senast år 2005 skall skogsmarken brukas på ett sådant 
sätt att fornlämningar och kulturminnen inte skadas, samt inga skogsbilvägar byggas över 
våtmarker så att dessa skadas. 


Nationella strategier och styrmedel 


Strategier: 


Pengar skall avsättas för skydd av skogsmark. Slutavverkning ska begränsas i äldre 
skogsbestånd. Ett skonsamt skogsbruk. Bevarandeprogram ska upprättas för c:a 30 hotade 
arter som inte kan överleva utan speciella åtgärder. Vargen hör hit. 


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning bedöms av miljömålskomitten som tillräckliga instrument för att nå 
etappmålen, men skogsvårdslagen kan behövas ses över för att förstärka möjligheterna att 
lämna död ved. Dessutom föreslås att samrådsplikt införs för anläggande av skogsbilvägar på 
våtmarker. 


Skogsmarkens fördelning 
Den viktigaste naturresursen i vår kommun är skogen. Vi har ungefär 145 000 ha produktiv 
skogsmark, drygt 71 % av kommunens yta. Merparten av skogsarealen ägs av Stora Enso.  


 


Typ av skog Areal, ha Totala 
virkesförrådet 


skogskubikmeter 


Virkesförråd i 
medeltal/ha 


Medelbonitet 
Skogskubikmeter/ha 


Stora Enso 100 691 12 200 000 122 5,7 


Privatskog  46 000  3 800 000   120 5,6 


 


Lite ägarstatistik: 


Vår skogsmark ägs av drygt 1700 fysiska personer (41% kvinnor). 95 företag eller annan 
juridisk formation äger skog inom kommunen. I Ekshärads församling är andelen högre. Stora 
Enso förvaltar 100 691 ha produktiv skogsmark i kommunen. Andra större skogsägare är 
Svenska Kyrkan med 5 426 ha. Hagfors kommun förvaltar knappt 760 ha. Det finns 8 
fastigheter ägda av privatpersoner som har en skogsareal större än 500 ha. Det finns över 520 
större skogsfastigheter (över 50 ha) i Hagfors kommun. 72 % av de privata skogsägarna bor i 
Hagfors kommun, 17 % bor utanför Hagfors kommun, men i Värmland. 11 % bor inte i 
Värmland. (Siffror från 1999). 
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Skogens åldersfördelning 


Åldersklasser Kalmark 


0-5 år 


Röjningsskog 


5-20 år 


Gallringsskog 


20-70 år 


Slutavverkningsskog 


Över 70 år 


Stora Enso 3 % 36 % 36 % 25 % 


Privatskog 5 % 27 % 49 % 19 % 


Trädslagsblandning 


Typ av skog Tallskog Granskog Lövskog Contorta 


Stora Enso 48 % 44 % 7 % 1 % 


Privatskog 46 % 43 %  11 %  


Skogen som bränsleresurs. 


I vår kommun räknar man med att XX kbm bränsle kan tas ut ur skogen årligen utan att 
skogsekosystemet utarmas. (Siffror ej klara, ska komma från SVS och Stora) 


1998 var första året som skogsvårdsstyrelsen tillämpade skyldighet till anmälan vid 
biobränsleuttag ur skogen på områden större än XX ha. 2000 anmäldes XX ha från 
privatskogen och XX ha från Stora Enso. Här kan man se en stor potentialökning. 


Framtida skogsbruk 
Stora Enso har miljöcertifierat sitt skogsbruk enligt FSC-modellen. Det innebär att de åtagit sig 
att bruka skogen med högre ställda hänsynsregler än vad lagen kräver. Hagfors kommun 
genomför en grön skogsbruksplan som kan ligga till grund för miljöcertifiering. 


Ett landskapsekologiskt perspektiv på skogsbruket innebär i korthet att ett nätverk av 
biologiskt speciellt värdefulla skogsområden binds samman av spridningskorridorer (tex. 
genom generöst sparad skog efter våtmark, sjöar och vattendrag) men även att en hållbar 
åldersfördelning av skogen eftersträvas i landskapet. Stora Enso beräknar vara klara med 
arbetet med att planera sitt skogsbruk efter denna princip år 2002. Önskvärt är att bolaget i 
sina planer tar hänsyn till kommunens rekommendationer att de fyra stora oexploaterade 
områden som föreslås i denna översiktsplan får förbli oexploaterade med extra hänsyn till 
naturvård, vildmark och inga nya skogsbildvägar. 


I det hållbara skogsbruket innefattas även att bränsle tas ur skogen på ett sådant sätt att 
skogsmarkens långsiktiga förmåga till produktion inte ska äventyras. Därför får inte viktiga 
näringsämnen ensidigt tas ur skogen. För att efterlikna skogens naturliga 
föryngringsprocesser bör askan från biobränsleverken återföras till skogsmarken. Ensidig 
skogsgödsling med kväve hör inte hemma i ett långsiktigt skogsbruk. I kommunen gödslar 
Stora Enso allt mindre arealer, man använder då ett gödningsämne som innehåller både 
kväve och kalk. Dessutom sker ett nedfall av kväve från luften.  


Kommunens skogsmarken är av naturen sur. Men luftens innehåll av försurande svavel och 
kväve har inneburit att en kraftig onaturlig försurning inträffat under 1900-talet. Hur detta har 
påverkat skogsmarken i vår kommun är inte klarlagt av forskarna, men man vet att en del av 
markens buffrande förmåga har använts till att "bekämpa" försurningen på naturlig väg. 
Utsläppen till luften av svavel minskar genom internationella överenskommelser. Kalkning av 
skogsmark har diskuterats, samtidigt som man inte är riktigt klara över hur skogsmarkens 
kemi fungerar. Inga storskaliga kalkningsåtgärder är därför aktuella.  


 


Rekommendation 
Skogsbruk 


Kommunen bör verka för att en landskapsekologisk skogsplanering och ”gröns 
skogsbruksplaner” genomförs i hela kommunen. Samverkan med skogsvårdsstyrelsen, 
Stora Enso. Kyrkan  och Skogsägarorganisationer ska göra detta möjligt. 


Kommunen bör verka för att ett uttag av biobränsle ökar med minst 20% fram till år 2005, 
att återföring av aska till skogsmarken sker och att Stora Ensos kvävegödsling ersätts 
med en mer fullgod gödsling.  
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9.6 Jordbruk 


Målbild 
Långsiktigt hållbar produktion av livsmedel har varit grundförutsättningen för alla kulturer 
under mänsklighetens varande på jorden. Det är fortfarande den helt centrala frågan för 
människans överlevnad, även om vi i vårt högteknologiska samhälle tenderar att undervärdera 
detta grundläggande faktum.  


Människorna på jorden blir allt fler och odlingsmarken kommer att behövas – även om vi just 
nu lever med EUs krav på minskad produktion. Det finns en stark vilja att behålla ett livskraftigt 
jordbruk i hela landet.  


Jordbrukets långsiktiga produktionsförmåga skall bevaras. Den högproduktiva 
jordbruksmarken bör utnyttjas på ett sådant sätt att dess framtida möjligheter att producera 
livsmedel inte äventyras. 


Läckage av näringsämnen till yt- och grundvatten bör minimeras, så att man inte behöver tillföra mer 
gödningsämnen till markerna än vad man varje år plockar bort i form av skördar. Odlingslandskapets 
vilda växt och djurarter ska ha sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda. Odlingslandskapets 
byggnader och gårdsmiljöer bevaras 


Detta är innebörden i kravet på en god resurshushållning för jordbruksmark, vilken i 
miljömålen preciceras: 


1. Ett öppet och varierande odlingslandskap bibehålls i skogs och mellanbygder. 
Kommentar: Detta bör innebära att de särskilda stöd som idag finns till öppet landskap i 
Hagfors kommun även i framtiden i någon form bör finnas kvar. 


Hotbild 
Nedläggningen av jordbruksmark genom skogsplantering eller igenväxning är det största hotet 
mot jordbrukets långsiktliga produktionsförmåga. 


Bristen på djur speciellt i skogslandskapet är ett stort hot mot kulturlandskapet. 


Jordbruket har aldrig blivit så rationellt i vår kommun så att man förstört sjöar, mark och 
våtmark med näringsläckage och utdikningar på samma sätt som längre söderut i ren 
jordbruksbygd. 


Nationella etappmål 
5 nationella etappmål berör Hagfors kommun: Nuvarande areal hävdade ängs- och 
betesmarker bevaras och sköts. Fram till 2010 ska ytterligare ängs- och hagmark klassas som 
särskilt värdefull. Vårdade kulturbärande landskapselement (typ alléer, odlingsrösen  och 
stengärdsgårdar) över med 70 %. Inhemska husdjursraser ska vara ohotade, och 
växtgenetiska programmet (skydd av t.ex. finnråg) ska vara fullt utbyggt. Senast 2010 skall 
även åtgärdsprogram finnas för de hotade arter som har särskilt stora behov av riktade 
åtgärder – t.ex. storspov. Senast 2004 finns ett program för omfattning och inriktning av 
bevarande att kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader och miljöer. Senast 2005 finns en 
strategi för bevarande av jordbrukslandskapets småbiotoper (källor, smådammar). 


Nationella strategier och styrmedel 


Strategier: 


Skötseln av de värdefullaste ängs- och hagmarkerna måste forsätta. Informationssatsningar 
till brukare om småbiotopers värde är viktigt. Investeringsstöd föreslås till ombyggnad och 
ersättning för underhåll av värdefulla ekonomibyggnader, särskilt gamla stilenliga ladugårdar. 
Miljöersättning till djurägare som håller renrasiga ålderdomliga husdjursarter föreslås fortsätta. 
Bevarandeprogram ska upprättas för de mellan 15 och 80 arter som inte kan överleva utan 
speciella åtgärder och som riskerar att försvinna. Storspov hör hit.  
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Styrmedel:  


Offentligt finansierade ersättningar bedöms vara de viktigaste styrmedlen. Andra viktiga 
styrmedel är informationssatsningar. Viktigt för Hagfors kommun är att ytterligare åtgärder av 
regionalpolitisk karaktär kan komma att förstärka jordbruk i skogsbygden. Forskningsprogram 
för ekologisk odling och andra odlingstypers effekter på mångfalden ska ge grund för en mer 
ekonomisk bedömning av effektiva åtgärder. 


Jordbruksmarkens fördelning 
Jordbruksarealen är koncentrerad till Klarälvdalen (lättare sandjordar), Sunnemodalen (något 
finare sandig-moig jordart) och Västanberg-Skoga-Lakenebygden (lättare leror). 


Statistiska uppgifter, källa Lantbruksregistret, SCB: 


Typ av jordbruksmark 1995, 
mycket 
exakta 
siffror, ha 


1997års 
siffror, 
22%medelfel 
ha 


Föränd-
ring i % 


Ökning i 
ha mellan 
95 och 97 


1998 EU-
stöd 


% som får 
stöd (räknat 
från 1995 
års siffror) 


% som får 
stöd (räknat 
från 1997 
års siffror) 


Slåttermark 1873 2 148 13% 275 1 450 77% 68% 


Betesvall 488 639 24% 151 154 32% 24% 


Potatis 142 188 24% 46 123 87% 65% 


Spannmål 632 1 171 46% 539 950 150% 81% 


Träda ? ?   167   


Summa areal åker 3 135 4 146 24% 1 011 2 844 91% 69% 


Hagmark 433 525 18% 92 32 7% 6% 


Summa areal 
jordbruksmark 


3 568 4 671 24% 1 103 2 876 81% 62% 


 


Kommentar: Uppgifterna är inte helt jämförbara då Lantbruksregistret slutade ta in detaljerade 
statistikuppgifter från alla jordbruksfastigheter 1995 för att ersättas av urvalsuppgifter idag. Då 
jordbruksmarken i kommunen är liten, blir medelfelet stort. De urvalsuppgifter som finns idag 
är framtagna för länsnivå.  


Jordbruksmarken har förändrats kraftigt under senare hälften av 1900-talet. Arealen åker har 
minskat med hälften under perioden 1951 till 1997 – från 8808 ha till 4799 ha. Arealen 
hagmarker har även den minskat – förmodligen ännu mer än 50%, men vi har inga uppgifter 
på detta.  


Siffrorna visar att jordbruksmarken har återhämtat sig under åren 1995-1997, troligen som en 
följd av EU-stöden. Dock varnas för den dåliga statistiken som finns fr.o.m. 1996 med ett 
medelfel för vår kommun på hela 22% 


Jordbruksstöd 
Inträdet i EU har inneburit en helt ny situation för jordbrukarna. För att klara lägre 
produktionspriser finns olika stöd, och man anpassar sitt jordbruk mer efter ersättningar och 
stöd än efter sin egen vilja eller tradition. Detta syns i variationen av grödor under de år 
jordbruksstödet funnits. Regler för stöd och ersättningar är komplicerade och det är viktigt att 
kommunens jordbrukare får hjälp med ansökningarna, så att vi kan ”ta hem” vår rättmätiga del 
av detta, som ligger på 9,5-10 milj. kr. Idag får våra brukare EU-stöd motsvarande 5,5 miljoner 
kr för jordbruksmark (ej mjölk och djurstöd). Mellan 60 och 80 % av den beräknade 
jordbruksarealen fick EU-stöd 1998. 


Jordbruksstödet i Sverige uppgår till totalt 7 miljarder kr under 1998. Räknar man per invånare 
borde Hagfors kommuns stöd vara 13 miljoner kr. 


Det är 125 brukare som får EU-stöd 1998. Av dessa får 22 % (27 enheter med arealstöd över 
50 000 kr/år) 68 % av bidragen. Deras genomsnittliga bidrag är per brukningsenhet 85 000 kr. 
Övriga brukare som tar emot EU-stöd får i genomsnitt 18 000 kr varje år i olika typer av 
arealbidrag.  
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Ekologisk odling 
I Hagfors kommun föddes KRAV-odlad mat genom grönsaksodlingen vid Västra Skymnäs, 
Torfolks Gård som odlat ekologiskt i 20 år. Torfolk var med och startade KRAV-organisationen 
i Sverige, och är nu internationellt pådrivande i ”solidarisk odlingsprojekt”. I kommunen finns 
även sedan många år tillbaka en ekologisk mjölkproducent, Inge Henriksson i Gräs som har 
c:a 210 ha mark i ekologisk odling. Vi har några större och mindre ekologiska potatisodlare 
som producerar ekologisk potatis på ungefär 50 ha. Flera bönder har anmält ekologisk 
vallodling på senare år, säkert en följd av EU-stöden. Areal som får stöd för ekologisk odling 
var år 1998 c:a 600 ha 


Köttproduktion 
Hagfors kommun passar bra för extensiv köttproduktion. Köttdjuren har ökat i antal, och deras 
skötsel går oftast bra att kombinera med annat arbete. Köttproduktion är ett bra sätt att 
kombinera önskan om ett öppet odlingslandskap med ett krav på en mer extensivt inriktad 
produktion. Man kan märka en svag tendens till att öppna upp marker som legat för fäfot. En 
ny nisch inom jordbruket är uthyrning av betesdjur under sommarmånaderna till torpare och 
andra. Under två år har arealen betesmark ökat med 24 % och hagmark med 18 %. Detta är 
mycket stora ökningar, men underlaget är mycket osäkert på grund av det nya sättet att ta in 
statistik. Endast en liten del av  


En tre-faldig nationell resurs 
Jordbruksmarken i kommunen är en nationellt viktig resurs på många sätt, även om arealen är 
liten.  


1. Ur ett EU-perspektiv är kommunens odlingsmark giftfri och mycket lämplig för ett ekologiskt 
jordbruk. I vår kommun har förhållandevis lite mark brukats intensivt under 1900-talet med 
konstgödning och bekämpningsmedel. Därför är vår jord mycket lite förorenad av kadmium eller 
bekämpningsmedelsrester. Man har satt upp ett nationellt mål att 10% av jordbruksmarken ska 
brukas på ett ekologiskt sätt år 2000. I vår kommun är siffran 14 %. Här kan vi lätt visa framfötterna! 


2. Vår odlingsmark är även en nationell resurs genom våra gamla ängs- och hagmarker. Det är i 
skogslandskapet som man längst bedrev ett ålderdomligt brukande av fodermarker. Vi har många 
oaser av torpmark i skogen som med rätt skötsel kan blomma igen och återskapa den rika ängs- 
och hagmarksfloran från seklets början. Samtidigt skapas mångformigt och levande skogslandskap 
till fromma för sommartorpare och kommuninnevånare. Sommaruthyrda köttdjur på bete kan vara en 
bra lösning. Se även kap 10, Naturvård, Det odlade landskapet. 


3. Sist men inte minst är det öppna landskapet runt våra större sjöar och i Klarälvens dalgång en 
resurs som inte får förbuskas. Ett vackert landskap är en mycket stor tillgång för kommunen. 
Klarälvdalen och Sunnemodalen är riksobjekt naturvård, och stora ansträngningar bör göras för att 
hålla landskapet öppet. Den ökning av hagmark och annan odlingsmark som vi sett de senaste åren 
bör fortsätta. 


Rekommendation 
Jordbruk 


Stora ansträngningar bör göras för att hålla odlingslandskapet öppet och den biologiska 
mångfalden levande. Detta kan ske genom att kommunen ska bibehålla en god service till 
lantbruksföretagen för att ge dem hjälp med anpassning och utveckling till de 
föränderliga EU-reglerna. 


Inom kommunen finns goda förutsättningar att med dagens EU- stöd bedriva  
köttproduktion med betesdjur vilket bl.a. skulle medverka till ett öppethållande av 
landskapet. För att långsiktigt möjliggöra detta krävs att större och mer bärkraftiga 
jordbruksfastigheter skapas med större arealunderlag vilket skulle innebära bättre 
ekonomiska förutsättninga i nödvändiga investeringar i ekonomibyggnader för ex. 
djurhållningen. Kommunen skall genom information och upplysning till djurhållarna 
medverka i denna process. 
I syfte att bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga av grödor bör ingen 
matjordstäkt eller barrskogsplantering tillåtas på gammal jordbruksmark 
Som mätbara mål kan ställas:  
Arealen ekologisk odlad mark bör fördubblas fram till år 2010.  
Arealen hagmark bör öka med ytterligare 100 ha fram till år 2010, främst med hjälp av 
köttdjur.  
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9.7 Grus- och bergtäkter 


Målbild 
Grus, torv och sand är ändliga resurser. Berg och mineraler likaväl. Det betyder att de uttag vi 
gör ur naturen är av engångskaraktär som vi inte kan förnya. Vi måste därför värna om dessa 
resurser och bruka dem på ett förnuftigt sätt. Naturgruset har en vattenrenande funktion. 
Våtmarker har en vattenkvarhållande förmåga i naturen, och utdikning och torvtäkt medför ett 
snabbare hydrologiskt förlopp med större risk för både översvämningar och uttorkning. 
Dessutom fungerar torven som ett reningsfilter i naturen då tungmetaller ansamlas här. 


Naturgrus kan ersättas med återvinningsmaterial som krossad slagg från järnverket, nermalda 
däck, kross från rivning av hus, slagg från förbränning förutom morän och bergkross. En 
företagsneutral anläggningsyta för materialåtervinning är under uppbyggnad vid berg och 
moräntäkten vid Uddeholm. 


Målsättningen preciseras under regeringens förslag på miljömål. Här står:  


God bebyggd miljö  


Naturgrus får nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma ifråga med 
hänsyn till användningsområdet. Naturgrusavlagringar med stort värde för 
dricksvattenförsörjningen och för att natur- och kulturlandskapet ska bevaras.  


Hotbild 
Naturgruset har minskat kraftigt i kommunen. En av anledningarna är att skogsbilvägar av god 
kvalitet kräver mycket grus till byggnad och i underhåll. Skogsbilnätets utbyggnadstakt i vår 
kommun har varit stor. Däremot är inte kommunen beroende av naturgrusets vattenrenande 
förmåga på samma sätt som områden närmare städer. Torvtäkt är inte vanlig i kommunen, 
och de gamla torvtag som fanns för jordbruket har ingen större negativ påverkan än möjligen 
lokalt. 


Lagkrav och regler 


Tillstånd från länsstyrelsen behövs för att anlägga täkt. En MKB, miljökonsekvensbeskrivning 
behöver upprättas för att värdera och identifiera konsekvenserna för miljön. Inom särskilt 
skyddsvärda områden får utökad tillståndsplikt införas för husbehovstäkter.  


Länsstyrelsen i Värmland har antagit en täktpolicy. I Klarälven, som är av riksintresse för 
naturvård geologi, är alla nya täkter förbjudna. De äldre täkterna ska avslutas på ett bra sätt.  


För att minska antalet naturgrustäkter och skynda på övergången till berg- och moräntäkter 
finns en ”straffskatt” på naturgrus. Det har medfört att grusentreprenörerna gärna vill klassa om 
grusfyndigheter som är av blandat slag till moräntäkter. 


Vid planering av skogsbilvägar bör tillkommande vägar kunna inordnas i en vägnätsplanering.  


Det finns en grusplan för Hagfors kommun som gjordes på 80-talet. Denna är dock inte 
digitaliserad, och är därför inte tillgänglig på det sätt den ska vara.  Det är länsstyrelsen som 
har ansvaret för detta. 


Rekommendation 
Material 


Kommunen verkar för att länsstyrelsen efter uppdatering digitaliserar grusplanen så att 
den blir tillgänglig. 


Kommunen ska tillsammans med skogsvårdstyrelsens verka för att då nya skogsbilvägar 
planeras ska man använda en resurssnål teknik. Kommunen ska verka för att mobila 
krossverk ska användas vid vägbyggen.  
Kommunen ska verka för att vid all verksamhet lokalt producerat ersättningsmaterial till 
naturgrus används. En massåtervinningsstation centralt belägen i kommunen ska 
uppbyggas. 
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Uddeholmsberget  
Bergtäkt


Musjöheden  Naturgrus


Råberget  Bergtäkt


Vågbacken  Naturgrus


Kaptenstjärn  
Naturgrus


Grävlingberg
Bergtäkt


Sunnemohyttan  Natursand


Öjenäs  
Natursand


Hoforsen 
Moräntäkt


Ringfors 
 Moräntäkt


Stackerud  Naturgrus


Örberget 
Berg, grus


Gräs  
Naturgrus


Åskagen  Naturgrus


Duvenäs  
Naturgrus


Pågående täktverksamhet
Hagfors kommun 


Klarälvdalen 


Riksintresseområde
Geologi och natrurvård


 


Brattforsheden riksintresse


geologi och naturvård


Grustäkter 
Naturgrus och -sand kommer från 
material som tvättats av flod eller 
hav, rullstensgrus (Kaptenstjärn, 
Musjöheden) och isälvsdeltan 
(Örberget) är exempel på detta. 
Stora sandförekomster finns även 
där vinden sorterat ut sanden från 
den bara marken efter istiden och 
byggt upp områden med sanddyner 
(Gjutberg).  


Under 1900-talet har vi redan tagit ut 
de mest lättillgängliga 
grusresurserna som finns i vår 
kommun. Inom Hagfors kommun 
finns ett 40-tal antal grus- och 
sandtäkter som under de senaste 50 
åren blivit prövade enligt 18 § 
naturvårdslagen (nuvarande    kap 
12 Miljöbalken). 


Tyngdpunkten är uttag av 
naturgrusförekomster längs med 
våra rullstensåsar och randdeltan. 
Se karta. I dag är 6 naturgrustäkter i 
bruk som har tillstånd. Dessutom 
finns många husbehovstäkter. Den 
nya miljöbalken tillåter inte 
husbehovstäkter på samma sätt som 
tidigare. 


Namn Fastighetsbeteckning  Tillstånd till dat. Verksamhetsutövare 


Musjöheden Geijersholm 1:1 2006-07-31 Stora Enso AB 


Stackerud Stackerud 1:38 2003-01-01 Peter Byh 


Gräs Rud 4:1 2002-10-01 Egon Eriksson 


Gjutberg Norra Öjenäs 1:3 2006-05-31 Stora Enso AB 


Tutemo Sunnemohyttan 1:3 2008-01-01 Stora Enso AB 


Vågbacken Risberg 1:4 2006-03-31 Stora Enso AB 


 


 


Rekommendation 


 


 


I syfte att förhindra större husbehovstäkter i riksintresse Klarälvdalen samt i de områden 
som kommunen utpekat som geologisk särskilt intressanta ska kommunen verka för att 
länsstyrelsen beslutar om utökad tillståndsplikt enligt Förordningen 1998:904 om täkter. 
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Matjordstäkter 
Under 90-talet togs flera matjordstäkter upp i kommunen. Idag finns endast några få kvar, bl.a. 
kommunens egen mathordstäkt vid Stjärnsnäs. Hagfors Markplanering gör försök att tillverka 
matjord med trekammarbrunnslamm som bas. 


Namn Fastighetsbeteckning  Tillstånd till dat.  Verksamhetsutövare 


Stjärnsnäs Hagfors 2:101 2001-12-31 Hagfors kommun 


 


Rekommendation 


 


Kommunen bör vara restriktiv vid tillstånd för matjordtäkter, då matjord bör kunna 
framställas ur återvinningsmaterial som kompost och slam.  


Moräntäkter 
Under senare år har förekomsten av moräntäkter ökad. Morän grus finns det mycket mer av, 
men det kan vara svårt att bryta, då mycket av det är ofyndigt och mycket blir spill. Idag finns 
två täkter i kommunen som  klassats som moräntäkter.  


Namn Fastighetsbeteckning  Tillstånd till dat.  Verksamhetsutövare 


Ringfors V Tönnet 1:116  2007 Rolf Larsson 


Hoforsen S Mossberg  1:127 2009 Stora Enzo AB 


Örberget Ö Tönnet 1:172 2007-12-31 Stora Enzo AB 


Bergtäkter 
Berginventeringar har skett i kommunen samtidigt som grusinventeringen. De geologiska och 
planmässiga förutsättningarna för bergtäkter bedöms vara goda i vår kommun. Lokala 
problem kan dock inte uteslutas. I Hagfors kommun har vi fyra bergtäkter, alla öster om 
Klarälven, i granitområdet. 


 


Namn Fastighetsbeteckning  Tillstånd till dat.  Verksamhetsutövare 


Grävlingberg Höje 1:57 2021 Munkfors Grus AB 


Uddeholm Uddeholm 18:47 2021-06-05 Vågbackens Grus AB, ny 
ansökan 


Örberget Ö Tönnet 1:172 2007-12-31 Stora Enso AB 


Råberget Geijersholm 1:1 2021 Mussjöhedens Nya Grus AB 


 


Rekommendation 


 


Kommunen ska verka för att berginventeringen bör aktualiseras och eventuellt kompletteras.  


Kommunen ska verka för att bergkross används i allt större utsträckning vid vägbyggen och till 
underhåll  


Torvtäkter 
Torv är en förnyelsebar naturresurs, men den bildas mycket långsamt. Man har beräknat att 
mindre än 0,5 cm torv bildas på 10 år i en mosse i vårt klimat. Torv kan användas som 
bränsle, men även som jordförbättringsmedel, gärna efter att först ha använts som stallströ. 
Troligen kommer torv att beläggas med koldioxidskatt. 


Endast två torvtäkter har fått tillstånd av länsstyrelsen: torvtäkten i Sörby och vid Åsmyren. 
Dessa båda tillstånd har nu gått ut. Ingen av torvtäkterna har utnyttjat sitt tillstånd fullt ut. 
Däremot finns flera husbehovstäkter i torvtag som används av jordbruket i många hundra år. 
Uttaget är idag försumligt. 


 


Rekommendation Torvtäkt i vår kommun bör inte tillåtas för energiutvinningsändamål  
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Mineralutvinning 


Nedan angivna uppgifter har erhållits av den statliga myndigheten Bergsstaten. 


För hela Sverige är det av allmänt intresse att utvinningen av brytvärda malmer 
och mineraler inom landet tryggas. Inte minst inom sysselsättningssvaga regioner 
där ofta malm- och mineraltillgången är god är detta viktigt. En mineralutvinning 
inom landet minskar även sårbarheten för oönskade händelser i vår omvärld 
vilket kan påverka råvaruförsörjningen och därmed inverka negativt på vår 
industri. I miljöbalken 3 kap § 7 första st. finns det nationella intresset inskrivet. 


Minerallagen reglerar hur utvinningen av mineral möjliggörs. Det är Bergsstaten som 
är den statliga myndighet vilken ansvarar för tillämpningen av lagen. 


Att undersökning av berggrunden enligt minerallagen ( prospektering ) kommer till 
stånd är ett samhällsintresse. 


Från och med 1993 bedrivs ej någon prospektering i statlig regi inom landet utan all 
prospekteringsverksamhet bedrivs av företag eller enskilda vilka beviljats tillstånd. 


Om det påträffas en fyndighet och en framtida utvinning bedöms som sannolik kan 
bearbetningskoncession beviljas. I prövningen ingår en lämplighetsprövning i 
samråd med länsstyrelsen där bl.a. miljökonsekvenserna bedöms. Den som har 
beviljats en bearbetningskoncession har ensamrätt till fyndigheten under den tid som 
koncessionen gäller, normalt 25 år. 


När en bearbetningskoncession föreligger för ett område har det allmänna intresset 
för mineralutvinningen en stor betydelse. 


Inom kommunen finns för närvarande nedanstående allmänna intressen för 
mineralutvinning: 


Undersökningstillstånd: 


Kvarnhöjden, gällande till 2001-10-14. En ansökan om förlängning av detta tillstånd 
har inlämnats. 


Sandsjöstupet, gällande till 2001-08-26. 


Rekommendationer:  


Resultaten av undersökningarna inom ovanstående områden och inom  
eventuella andra områden vilka kan vara intressanta ur malm- och 
mineralsynpunkter skall följas upp av kommunen. 


Om ekonomiskt brytbara fyndigheter påträffas bör den fysiska planeringen 
utformas så att den ej skadar mineralintresset  
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3.1 Mål 


Nationellt mål 


”Regional tillväxtpolitik handlar om att hela Sverige ska leva. Hållbar ekonomisk tillväxt, jobb 
och välfärd ska finnas i hela landet. Eftersom de regionala obalanserna har ökat under senare 
år, framförallt genom utflyttning från skogslänen, är det viktigt att förstärka insatser för att 
utveckla mindre gynnade regioner och orter. En utredning med deltagande från samtliga 
riksdagspartier kommer att tillsättas 1999 för att se över hur framtidens regionalpolitik bör 
utformas för att möta morgondagens utmaningar. För att hela Sverige ska leva krävs särskilda 
insatser i form av  regional hänsyn, regionalpolitiskt stöd och strukturfonder.” (text från 
Näringsdepartementet 991116) 


Regionala mål 


Regeringen formulerar det övergripande mål för den regionala näringspolitiken på följande sätt 
"att utifrån de förutsättningar som finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt 
som kan bidra till fler och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både män och 
kvinnor." 


För att uppnå detta behövs i Värmland: 


 Mer konkurrenskraftigt näringsliv 


 Mer företagsamhet 


 Fler kontakter med omvärlden 


 Ett bra vardagsliv 


 Ett medborgarskap som gör det möjligt att känna engagemang 


 Bygga upp kunskap om tillväxt, och finna former som ger bättre samverkan mellan män 
och kvinnor. 


Kommunala mål  


Sysselsättning och näringsliv är centrala för kommunens och bygdernas överlevnad och 
utveckling. - Kärnfrågan är hur vi på bästa sätt kan tillvarata kommunens potential av 
naturresurser, befolkning och infrastruktur.  


Ett mindre sårbart näringsliv med flera komponenter behöver utvecklas. Beroendet av ett fåtal 
stora arbetsgivare måste minskas. En viktig komponent är decentralisering, närhet och en 
gräv-där-du-står attityd. Små lokala företag kan etableras både i tätorter och på landsbygden, 
ofta med relativt små investeringar. De framgångsrika mindre företagen som har utvecklats av 
människor inom kommunen är fina exempel på en lyckad strategi. Det är av stor betydelse att  
kreativa människor inom kommunen samt näringslivet har en känsla av att kommunen stöttar 
olika ideer och satsningar 


En viktig förutsättning är en ökad självtillit, både kollektivt i kommunens olika organisationer 
och företag, och individuellt, hos varje människa. Detta kan göras med hjälp av gemensamma 
målbilder och visioner för utvecklingen.  Skolan och människor i utbildning kan bidra i arbetet. I 
vår kommun har utvecklats en unik samverkan mellan kommunstyrelsen, näringslivets hus och 
arbetsmarknad. Detta nätverk måste fortgå och utvecklas än mer. 


Översiktsplanen ska behandla frågor som är centrala för kommunens och bygdens överlevnad 
och utveckling. - Kärnfrågan är hur på bästa sätt tillvarata kommunens potential och 
utvecklingsmöjligheter av naturresurser, befolkning, näringsliv och infrastruktur. 


Det är ett långsiktigt mål att  öka antalet människor och familjer som vill flytta till kommunen 
och verka och bo här. 


Ovanstående text  kan uttryckas i nedanstående budskap: 


Genom att vara lyhörd till befolkning och näringsliv skall Hagfors kommun skapa goda 
förutsättningar för kreativa individer att utveckla sina affärs- och produktionsideer genom att: 


 Hjälpa till med och underlätta marknadsföringsinsatser  


 Föra en kontinuerlig och öppen dialog med näringslivet och dess aktörer 


 Utåt agera språkrör för kommunens samhälle och näringsliv 
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 Kraftigt fokusera på och verka för att externa aktörer investerar i bygden 


 Tillsammans med aktörer från näringslivet och samhället genomföra aktiviteter vilka syftar 
till att stärka bygdens ”vikänsla”. 


 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun ska verka för en positiv utveckling av framtidstro. Detta  
görs genom att utforma gemensamma målbilder och visioner för 
utvecklingen och att föra ut dessa till kreativa aktörer inom näringsliv och 
samhälle. 


Kap 3 


Hagfors kommun ska på olika sätt verka för att öka inflyttningen av nya 
familjer till kommunen och att skapa sysselsättning för dessa. Ett 
realistiskt mål är att uppnå balans mellan arbete och befolkning år 2005. 


Kap 3 


Hagfors kommun ska fortsätta att utveckla arbetet med tillväxtavtalen och 
därigenom verka för en stabil och långsiktigt hållbar utveckling för det 
lokala näringslivet, skapa förutsättningar för fortsatt expansion för företag 
med utvecklingspotential, verka för en ökad differentiering av näringslivet 
samt arbeta hårt för att öka kommunens kunskapskapital. 


Kap 3 


Turismnäringen ska utvecklas i ett regionalt sammanhang. Kommunen 
ska aktivt delta i detta.  


Kap 3 och 11 


Hagfors kommun ska bidra till en ökad kunskap om näringslivets 
utvecklingsmöjligheter genom verksamheter Näringslivets hus. 


Kap 3 


Hagfors kommun ska uppmuntra och stödja lokala pilotprojekt i 
kommunens bygder 


Kap 3 


Hagfors kommun ska bli bra på att producera förädlad bioenergi. Det ska 
vara vårt bidrag till omställningen av Sverige och det ska ge många nya 
jobb 


Vedplanen, 
Energiplanens 
programbeskrivning 


Ett gott klimat för företagande och en bättre dialog med SME-företagen 


Det är viktigt att skapa ett gott klimat för företagande. Det är viktigt att få en tätare dialog med 
de små och mellanstora företagen. Företagen kan få ett betydande stöd i syfte att öka sin 
konkurrenskraft, till exempel genom kompetensutveckling av personalen. Flera företag har 
potential att ta nya marknadsandelar. Elms byggfirma och Emtbjörks AB 
(entreprenadmaskiner) har uppdrag och byggen långt utanför kommunen.  


Efter Primus nedläggning har det visat sig att det finns intresse att etablera nya lokalt baserade 
småföretag i Primus lokaler.  


Utveckling av självtillit på landsbygden; att utnyttja det sociala kapitalet 


”Företagsamhet” ska förstås i vid mening. Här räknas även det sociala kapitalet in, i form av 
föreningar och organisationer. Här finns också de små orternas möjlighet att utveckla lokal 
självtillit. Se t ex Sunnemo (äldrekooperativ mm), Gustaf Adolf, Gustavsfors - de goda 
exemplen! På flera ställen i kommunen finns ett stort lokalt engagemanget. Ett exempel är det 
kooperativa äldreboendet som startats i Sunnemo 2000. Ekshärads Turism och fritid är ett 
annat spännande exempel på vad ett stort lokalt engagemang kan leda till. Här har man 
tillsammans i samhället tagit över ett antal kommunala fritidsanläggningar i vilka man 
investerat ansenliga summor (EU- projekt) och som nu drivs vidare i egen regi. 


Höja kunskapsnivån 


Att höja kunskapsnivån hos kommunens invånare är en av de viktigaste förutsättningarna för 
en hållbar utveckling. Det sker genom utveckling inom grund- och gymnasieskolan, genom att 
ungdomar får högre utbildning på andra orter och återvänder och genom att kommunen kan 
locka till sig personer med relevant utbildning. Mycket görs och mer kan göras för att öka 
utbildningsinsatserna lokalt. Exempel på vad som redan görs är Kunskapslyftet och 
utbildningen av Call Center-personal. Exempel på utvecklingsbara möjligheter är samarbete 
med Universitetet i Karlstad, Cens-programmet (se nedan) och olika former av 







KAPITEL 3  BEFOLKNING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING- SID 4/25 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Antagandehandling, Översiktsplan 2000. Ansvariga författare: Pelle Rathsman och Göran Mårtensson  


distansundervisning. Gymnasieskolan verkar för att införa en ny gren för elektronisk handel 
inom handelsprogrammet. 


3.2 Befolkningsutveckling 


Nuvarande situation 
Hagfors kommuns befolkning är 14138 personer (31/12 2000).  


Följande tabell visar hur befolkningen fördelar sig mellan kommunens delområden:  


Kommunens befolkning per delområde 1990 och 1997 


Delområde 
Antal pers år  


1990 
Antal pers år 


1997 
Förändring     Förändring i 


% 


1 Gustav Adolf 538 505 -33 -6,1 


2 Sunnemo 931 830 -101 -10,8 


3 Mjönäs-Ena 878 817 -61 -6,9 


4 Lakene Sörby 619 576 -43 -6,9 


5 Västanberg 852 781 -71 -8,3 


6 Norra Ekshärad 714 640 -74 -10,4 


7 Kyrkheden 1354 1251 -103 -7,6 


8 Bergsäng-
Edebäck     


1097 1020 -77 -7,0 


9 Råda-Uddeholm 1954 1885 -69 -3,5 


10 Hagfors stad 7156 6523 -633 -8,8 


TOTALT 16093 14828 -1265 -7,9 


 
Kommunen befolkning har minskat med 1265 personer de senaste åtta åren. Det betyder att 
befolkningen minskat nära en procent per år.  


Av tabellen ovan framgår att folkmängden minskar i alla delar av kommunen, från  3,5 % för 
Råda-Uddeholm till 10,8 % för Sunnemo.  


Om man ser till siffror för olika ålderssegment är spridningen betydligt större. Siffrorna för 
Hagfors stad och för Råda-Uddeholm visar en kraftig ökning av antalet personer över 85 år. I 
Hagfors stad har gruppen ökat med 42,7% och i Råda-Uddeholm med 57,7%. Dessa ökningar 
beror sannolikt på att många äldre flyttar in till tätorterna och till ålderdomshem och sjukhem 
(Råda och Hagfors) när de inte klarar att bo själva längre. 


Av följande tabell framgår att befolkningssiffrorna ändrat sig mycket olika för olika 
åldersgrupper under de senaste åtta åren: 
 


Folkmängd per åldersgrupp för Hagfors kommun 31/12 1998. 


Åldrar Antal pers år1990 Förändring i % Förändr 1990-98 Antal pers 1998 


0-4 933 -31,9 -243 635 


5-9 834 +6,6 114 889 


10-14 764 +14,1 108 926 


15-19 971 -25,0 -243 718 


20-24 857 -25,8 -221 553 


25-64 8147 -8,6 -698 7333 


65-84 3239 -4,2 -135 3096 


85 och äldre 348 15,2 53 412 


Samtliga 16093 -7,9 -1265 14562 


 
Sammanställningen visar stora minskningar i åldersgrupperna 0-4, 15-19 och 20-24 år. Antalet 
barn i åldrarna 10-14 har dock ökat med drygt 20%. Antalet personer över 85 år har ökat med 
15 %.  
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Framtiden 


Prognoser 


En framskrivning av befolkningsutvecklingen för de kommande tio åren visar på fortsatt 
minskande invånarantal (Scenario II  i nedanstående diagram bygger på en mer gynnsam utveckling 


än den antagna). Prognosen pekar på ett dubbelt problem. Den största minskningen sker i 
åldrarna 15-24 år, samtidigt som antalet äldre  äldre fortsätter att öka. De unga försvinner från 
bygden, vilket ger sämre förutsättningar för framtiden. Samtidigt blir det allt fler äldre att ta 
hand om.  


Länsstyrelsen skriver i Utsikt till år 2015, länsprognos för befolkning och sysselsättning ”En 
relativt traditionell arbetsmarknad /…/ och långa avstånd till angränsande kommuner innebär 
ett relativt begränsat utbud på arbeten. Stort födelseunderskott medför att befolkningen 
bedöms minska ganska kraftigt under prognosperioden.” (Länsstyrelsens rapport 1998:23)– 


Prognosen bygger på de tendenser vi ser idag och dagens omvärldsanalys. Länsstyrelsen 
skriver om tidigare prognoser att ”man kan konstatera att prognoserna i hög grad färgats av 
den föregående utvecklingen vid prognostillfällena. …  Det finns en genuin osäkerhet när det 
gäller att förutse befolkningsutvecklingen …  När man ser tillbaka kan man konstatera att ofta 
inträffar det oväntade …” 


En realistisk syn på befolkningsutvecklingen 


Det är viktigt att vara realistisk när det gäller möjligheterna att hindra utflyttningen genom att 
skapa nya jobb. Det skulle behövas 1000 nya arbetstillfällen för att skapa en sysselsättning i 
nivå med riket i övrigt. Närmare 3000 jobb har försvunnit på 30 år, dvs 100 jobb per år. I år har 
200 arbetstillfällen försvunnit, men den siffran är inte representativ. Kommunledningen gör 
dock bedömningen att de stora nedläggningarna redan har skett.  


Folkmängdsminskningen beror till stor del på minskande födelsetal. Utflyttningen är inte så stor 
som den har varit. Det är svårt att förhindra utflyttningen. För många ungdomar är det 
nödvändigt att söka sig till större orter för att få en bra utbildning på högskolenivå och att därvid 
utveckla sig själva. Det finns stora möjligheter att uppmuntra inflyttning och återflyttning. 
Kommunens attraktionskraft kan ökas. Det kan till exempel ske med marknadsföring av god 
boendemiljö, genom att utveckla besöksnäring och kulturliv, genom att vidmakthålla en bra 
skola med god utbildning, ett bra serviceutbud mm. När barn och ungdomar får positiva bilder 
och känslor för sin hembygd skapas förutsättningar för att de ska behålla kontakten - många 
av dem kommer tillbaka så småningom ! 
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Med ett medvetet utnyttjande av nya utvecklingsmöjligheter kan kommunen få en mera positiv 
utveckling. I översiktsplanearbetet finns en stark strävan att inventera utvecklingsmöjligheter 
och skapa bästa förutsättningar för de goda idéernas förverkligande. 


Ungdomens syn på sin hembygd 


Vad tycker våra ungdomar om sin kommun och hembygd ? Vad är bra ? Vad är inte bra ? Vad 
har dom för framtidsdrömmar och visioner ?  Vilken typ av arbete är dom intresserade av ? 
etc. Ja detta är mycket viktiga frågeställningar för kommunens framtid med dess näringsliv, 
service, kulturutbud mm.   


Någon närmare undersökning eller studie över dessa betydelsefulla frågor har ej gjorts. Vi 
anser därför att det snarast bör tillskapas ett projekt där man utreder och belyser ovanstående 
frågeställningar. I projektgruppen vilken naturligtvis skall ledas av ungdomar kanske i 
ungdomsrådets regi bör även personer från kommunen, skolan och näringslivet deltaga. 
Resultatet av utredningen / studien bör leda fram till en handlingsplan där förslag på konkreta 
åtgärder bör redovisas. 


Det finns många goda exempel på ungdomsinitiativ som skapats inom kommunen. Ett 
exempel på detta är ungdomsprojektet Utsikten vilket tyvärr på grund att kommunen ej hade 
möjlighet att finansiera projektet upphörde 2001. Inom detta projektet vilket startades 1998/99 
ursprungligen som ett ettårigt EU- projekt har många intressanta ideer kläckts och 
förverkligats. Syftet med projektet var ursprungligen att utbilda positiva kommunambassadörer 
bland ungdomarna. Under hand omvandlades dock projektet till att bli ett socialt projekt där 
man tog hand om ungdomar med problem. Exempel på aktiviteter som skapats inom 
projektets ram är: 


 Den årliga rockfestivalen Stålverk skapades genom musikarrangemanget Stålverkstaden. 


 Teaterprojektet Månteatern där ungdomarna framförde mindre teaterstycken runt om i 
kommunen. 


 Hagforsdagarna där ungdomsprojektet tillsammans med ett tjugotal utställare ansvarade 
för en presentation av kommunen vid Karlstad Universitet. 


 Folkölprojektet där man tillsammans med kommunens alkoholhandläggare informerade 
ungdomar om risken med alkohol och tobak. 


3.3 Näringslivsutveckling och sysselsättning 
Kommunens näringsliv har sedan gammalt byggt på naturresurserna. Först var det jakten och 
fisket. Så småningom blev människorna bofasta och odlade jordarna.  


Den bästa jorden finns i Klarälvdalen, vid de stora sjöarna i Sunnemodalen samt i anslutning 
till sjöarna väster om Klarälvdalen - Lakenesjön, Busjön, Mossbergssjön och Grängen. Här 
finns ett flertal medelstora och relativt stora jordbruk. Runt om i kommunen finns också ett 
stort antal småjordbruk, som idag har liten betydelse för brukarnas utkomst. Medan de 
självägande bönderna har sitt traditionella centrum i Ekshärad, har de stora företagen 
utvecklats med Hagfors som centrum. 


Med industrialismen ökade efterfrågan på skogsråvara lavinartat. Järnbruken växte upp och 
behovet av vattenkraften exploaterades. Järnhanteringen byggde inte så mycket på egen 
malm, men skogen och vattenkraften behövdes för järnframställningen. 


Kommunens näringsliv har länge präglats av de stora bolagen, som exploaterat de lokala 
naturtillgångarna. Fram till 1970-talet dominerades dessa näringar av Uddeholmsbolaget. 
Sedan 1980-talet har en uppdelning av Uddeholmsbolaget skett på i stora drag tre företag: 
Uddeholm Tooling (stålindustri), Birka Energi (vattenkraft) och STORA ENSO (skogsnäringen).  
 


 


 


Sysselsättning per näringsgren  1989 - 1998 


Källa: SCB, Förvärvsarbetande befolkning, 16 år 


och äldre med arbetsplats i region 1783 Hagfors. 


1989 1993 1998 Andel av total 
syssel-sättn.    


1998 (%) 


Riket (%) 


Jordbruk, skogsbruk och fiske 520 200 136 2,6 2,28 


Tillverkning och utvinning 2480 1710 1637 31,2 19,94 


Energiproduktion, vattenförsörjning, 
avfallshantering 


76 30 44 0,8 1,03 


Byggverksamhet 446 311 313 5,6 5,70 
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Handel och kommunikationer 915 721 625 12,0 18,58 


Personliga och kulturella tjänster 349 257 276 5,3 6,43 


Finansiell verksamhet, media, företagstjänster 433 385 373 7,1 10,97 


Offentlig förvaltning mm 226 191 108 2,1 5,74 


Utbildning och forskning 464 356 395 7,5 7,67 


Vård och omsorg 1583 1504 1191 22,8 19,35 


Övrigt 206 88 155 2,9 2,31 


TOTALT 7698 5753 5253 100 100 
 


 Ur tabellen kan läsas att den mest dramatiska förändringen skett inom jord- och skogsbruk. Se även 


nedan ”Jord- och skogsbruk”. 


Vid jämförelse med ”Riket” kan man konstatera att andelen ”Tillverkning och utvinning” är 
mycket stor i Hagfors, jämfört med riket i övrigt. Andelen ”Handel och kommunikationer” är 
däremot betydligt mindre i Hagfors. 


Den del av folkmängden som kan räknas till arbetsför befolkning (tillgänglig arbetskraft) är 
cirka 9200 personer.  


Hel- och deltidsarbete 1998 


Källa: SCB, kommunfaktatabeller  
Män Kvinnor 


Arbetade timmar Antal Andel (%) Riket (%) Antal Andel (%) Riket (%) 


01-19 157 2,1 2,6 127 5,3 5,5 


20-34 179 6,5 7,0 924 38,3 33,1 


35-w 2501 91,4 90,4 1361 56,4 61,4 


TOTALT 2737 100 100 2412 100 100 


 


 


Andel förvärvsarbetande 1998 


Källa: SCB, kommunfaktatabeller 
Kommun Länet Riket  


Män (procent) 74,3 74,1 75,4   


Kvinnor (procent) 68,9 69,6 71,1   


TOTALT (procent) 71,7 71,9 73,3   


 


 


 


Sysselsättning per näringsgren och kön 


1998 


Källa: SCB, AMPAK 1998 


Män Kvinnor 
Båda 


könen 


- därav  


egna 
företagare 


företagare i 
eget AB 


Jordbruk, skogsbruk och fiske 117 19 136 55 8 


Tillverkning och utvinning 1329 308 1637 11 22 


Energiproduktion, vattenförsörjning, 
avfallshantering 


39 5 44 0 0 


Byggverksamhet 288 25 313 18 31 


Handel och kommunikationer 351 274 625 61 57 


Personliga och kulturella tjänster 122 154 276 45 6 


Finansiell verksamhet, media, 
företagstjänster 


218 155 373 20 15 


Offentlig förvaltning mm 51 57 108 0 0 


Utbildning och forskning 113 282 395 2 2 


Vård och omsorg 91 1100 1191 4 0 


Övrigt 100 55 155 51 0 


TOTALT 2819 2434 5253 267 141 


 


 


Största arbetsgivare i Hagfors kommun 1994 1998 Lokalisering 


Uddeholm Tooling 950 800 Hagfors 


Hagfors kommun 800 1262 Hagfors mm 
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Värmlands läns landsting 430 220 Hagfors och Ekshärad 


Primus (nedläggning 1999) 230 168 hagfors 


Metso 130 152 Hagfors 


Samhall Erress AB 100 59 Hagfors 


Knappåssågen (nedläggning 2001) 90 91 Knappåsen, Västanberg 


Posten
(2)


 70 49 Hagfors, Ekshärad mm 


Konsum Värmland
(2)


 70 43 Hagfors, Ekshärad, Sunnemo, 
Sörby mm  


Polisen 60 56 Hagfors 


Hagforshem
 (5)


 50 41 Hagfors 


Hagfors mekaniska verkstad 50 46 Hagfors 


Elms byggnadsfirma
(1)


 40 70  Hagfors 


Birka Energi AB (fd Gullspång Kraft)(2)
 40 16  Ekshärad mm  


Empe Rör AB
 (6)


 40 30 Hagfors 


Helmia bil (fd Fryksdalens motor) 40 39 Hagfors 


Securitas
(3) 


 40 0 Hagfors  


Nordbanken (fd Gota)
 (2)


 30 10 Hagfors 


Emtbjörk AB 30 37 Hagfors 


Telia
(2)


 30 12  Hagfors 


Uddeholm Fine Machined B
(4)


 0 32 Hagfors 


Hagfors Mekaniska Verkstads AB
(4)


 0 46 Hagfors 


Rikspolisstyrelsen
(4)


 0 56 Hagfors 


Northbook Reservation & Space Control 
Service AB


(4)
 


0 60 Uddeholm 


SUMMA 3320 3395  


- Sommartid säsongsanställs ytterligare ett 50-tal personer 
(2)


 Uppgiften är ofullständig. Det statistiska underlaget redovisar bara antalet sysselsatta på 
arbetsställen med fler än nio personer. 
(3)


 Uppgift för 1998 saknas 
(4)


 Fanns inte med i 1994 års redovisning 
(5)


 Dåvarande Stiftelsen Hagforsbostäder 
(6)


 Före detta Nipe Rör och VVS AB 


Summa anställda i ovanstående företag är 3395 vilket motsvarar cirka 40% av den totala 
sysselsättningen. 


Tjänstesektorn 


Antalet sysselsatta inom privata tjänster är cirka 800 personer. Siffror för hur privata tjänster  
fördelar sig på olika branscher saknas.  Arbetstillfällen inom handeln: (Uppgifter ej 
sammanställda*) Arbetstillfällen inom service, hotell och restaurang: Inom kommunen finns det 
flera hotell med restaurangverksamhet. De viktigaste är Hagfors Hotell, Hagfors Brukshotell 
och Uvåns Hotell och Café i Hagfors stad, Björns Wärdshus i Råda, Brukshotellet i Uddeholm, 
Hedegårds pensionat, Wermlandia och Wärdshuset Pilgrimen i Ekshärad. Förutom dessa 
finns ett stort antal små matställen och kaféer, främst i Hagfors och Ekshärad, men även ett 
och annat på småorterna, såsom sommarkaféet i Uvanå, glasskaféet i Sunnemo och Råda 
Rastplats. 


Offentlig sektor, kommun och landsting 


Största arbetsgivare är Hagfors kommun, se tabellredovisningen nedan. Landstinget 
sysselsätter ungefär 200 personer, bland annat vid Hagfors sjukhus. Sysselsättningen hos 
landstinget har minskat (tidigare cirka 600)  efter att flera verksamheter övergått i kommunal 
förvaltning. Ett exempel på en sådan verksamhet är äldrevården. 
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Antal sysselsatta inom kommun och 


landsting 


Män Kvinnor Totalt 


Kommunen totalt 242 (17%) 1188 (83%) 1430 


- admin o kontorspersonal 30 67 97 


- teknisk personal 30 6 36 


- anläggningspersonal 34 1 35 


- barnstugepersonal 3 113 116 


- dagbarnvårdare 0 58 58 


- vård- och omsorgspersonal 29 650 679 


- skolmåltidspersonal 0 41 41 


- städpersonal 0 69 69 


- ekonomipersonal 1 45 46 


- vaktmästeripersonal 28 0 28 


- lärare 70 129 199 


- övrig undervisningspersonal 17 9 26 


Källa: Kommunens statistik 961231 - siffror avser antalet anställda. Totalsiffran 1430 motsvarar 1240 


årsarbeten. 
 


Antal sysselsatta i statliga 


myndigheter och verk 


  


Statliga myndigheter och verk  194 + 136 
(1)


 


 - varav skattemyndigheten 13 
(2)


 


 - varav försäkringskassan  21 
(2)


 


 - varav arbetsförmedlingen 15 
(2)


 


 - varav polisen 30 
(2)


 


(1) Källa: Nutek 950921  (2)  Källa: Telefonuppgift från arbetsplatsen 990120 


Arbetslöshet 


Hagfors kommun har drabbats hårt av strukturomvandling och effektivisering i de stora 
bolagen Uddeholm och STORA, samt av de stora sparbetingen inom offentlig sektor. 
 


Arbetslöshet  


1999 & 2000  
(avser kvartal 2) 


 1999 2000 Föränd-
ring 


% 
kommun 


%  
Riket 


A: Öppet arbetslösa 


 


Män 297 290 -7 7,2 4,7 


Kvinnor 293 259 -34 6,9 4,2 


Totalt 590 549 -41 7,0 4,5 


Därav 
ungdom 


66 71 5 13,1 4,9 


 


 


 


B: I åtgärder 


 


Män 284 244 -40 6,1 2,2 


Kvinnor 229 182 -47 4,8 1,8 


Totalt 513 426 -87 5,5 2,0 


Därav 
ungdom 


125 67 -58 12,4 3,0 


A + B 


 


Män 581 534 -47 13,2 6,9 


Kvinnor 522 441 -81 11,7 6,0 


Totalt 1103 975 -128 12,5 6,5 
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Därav 
ungdom 


191 138 -53 25,6 7,9 


Lediga platser  227 231    


 


Som jämförelse kan nämnas att i mars 1997 var antalet öppet arbetslösa 912 medan 812 
personer befanns i någon form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, alltså totalt 1724 
personer arbetslösa/i åtgärder. 


Arbetslösheten fördelar sig ganska jämnt mellan män och kvinnor. 


Förutom de arbetslösa studerar för närvarande 150 personer inom det så kallade 
kunskapslyftet (kompletterande gymnasiestudier för vuxna). 


Pendling 


En betydande arbetspendling sker till arbeten i grannkommunerna. I den utredning som 2000 
gjordes i samband med snabbussprojektet gjordes en närmare undersökning över hur många 
personer som pendlar till och från kommunen och vilka målpunkter dessa har.  


Se vidare avsnittet om pendling i Kap 6 Vägar och kommunikationer.* 


3.4 Utvecklingsmöjligheter och framtidstro 
De under 1999- 2000 utarbetade planerna med en gemensam samverkan inom länet i 
regionala utvecklingsfrågor förverkligades våren 2001 då det bildades ett så kallat regionalt 
förbund. I det nya förbundet vilket består av representation från kommunerna, landstinget och 
kommunförbundet sammanförs befintliga medel för utveckling i en gemensam ”pott” vilken 
genom samverkan och samsyn skall skapa en positiv utveckling i hela regionen från 
vänerlandskapet i söder till finnskogabygden i norr. Denna samverkan bör ge en bättre 
möjlighet att effektivt använde befintliga resurser på ett mer ändamålsenligt sätt. De regionala 
utvecklingsfrågor som skall behandlas i det nya förbundet är turism, sysselsättning och 
utbildning.  


Kommunen var i sitt remissvar 2000 positivt till det nya förbundet men påpekade vikten av att 
tillgängliga utvecklingsmedel nu verkligen kom hela regionen till nytta 


Under 1990-talet har medvetenheten om behovet av nya initiativ fördjupats. En rad 
systematiska åtgärder har satts igång med sikte att hitta vägar för utveckling och tillväxt. Nya 
organisationer har skapats för att utreda alla möjligheter. I dessa har kreativa och kompetenta 
människor samlats, och arbetet bedrivs i en anda av framtidstro och självtillit. 


Flera av dessa organisationer och projekt beskrivs närmare längre fram i texten. Där beskrivs t 
ex: 


 Uvåns Näringslivscenter AB 


 Hagfors/Munkfors Regionutveckling för näringslivsutveckling,  


 Entréprojektet. Projektet går ut på att lotsa fram nya entreprenörer med visioner eller idéer, 
som har potential att utvecklas till lönsamma projekt. 


 Landsbygdsrådgivning. 


 Företag för framtid. 


 Klarälvdalens kunskapscentrum. 


 Republiken Klarälvdal`n BolagsBolaget. 


Bakom dessa står bland andra kommunen, länsarbetsnämnden (genom arbetsförmedlingen), 
Uvån Invest och länsstyrelsen. 


En gemensam strategi har varit att få ett brett kontaktnät mot alla företag och tänkbara nya 
entreprenörer i kommunen. Möjligheten att bli företagare och bidra till utvecklingen är 
nödvändig och därmed öppen för fler och fler. En kontinuerlig höjning av utbildningsbasen hos 
medborgarna i kombination med ständigt förbättrade datakommunikationer breddar vägen för 
framväxten av många småföretag inom tjänste- och tillverkningssektorerna. 


Nya arbetstillfällen måste till stor del sökas i nya typer av produktion, både inom tjänstesektorn 
och inom traditionella näringar. En förändring av företagsstrukturen håller på att ske, från att 
ett litet antal stora företag dominerar arbetsmarknaden, i riktning mot ett större inslag av 
småföretag (En jämförelse av näringslivsstrukturen i Hagfors med riket i övrigt visar att 
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tillverkningsindustrin har en ovanligt stor andel. Den andelen kan antas minska och närma sig 
rikets nivå). 


Turism och besöksnäring är en växande del i svenskt näringsliv och en betydande 
utvecklingsmöjlighet för Hagforsbygden. Här finns möjligheter till satsningar i stort och smått. 


Handeln är en underrepresenterad sektor i Hagfors kommun. Det sammanhänger delvis med 
att Hagforsinvånarna gör en betydande del av sina inköp utanför kommunen. Marknadsandelar 
kan ökas genom utveckling av de lokala utbuden och marknadsföring. Ökad samverkan 
mellan köpmännen för en samordnad utveckling är antagligen mycket viktig. 


De nya småföretagen bygger i hög grad på kreativitet och uppfinningsrikedom för att finna nya 
affärsidéer. Hagfors måste kunna tävla med större orter om de bästa förutsättningarna för att 
utvecklas. Det blir alltmer nödvändigt att hitta egna nischer där man kan erbjuda kvaliteter som 
inte finns i de större städerna. Här kan man t ex betona god utbildning / skola, trygg och säker 
uppväxtmiljö, lugnet, utrymmet, närheten till naturen mm. Till livskvaliteterna hör också 
möjligheterna till en hög bostadsstandard till mycket lägre priser än i de större städerna. 


Det är också viktigt att identifiera hinder och problem för att kunna motverka dem genom 
aktiva satsningar. Grundläggande är t ex att satsa på utbildning och effektiva 
kommunikationer.  


 Företagen kommer i ökande grad att behöva personal med hög utbildning. Bristen på 
kompetent personal är redan ett problem för flera företag i Hagforstrakten. Det är även 
viktigt för att hålla kvar personalen att det inom företagen finns goda karriärsmöjligheter. 


 Avstånden till större centra kan i viss mån överbryggas med en väl utvecklad 
transportapparat. Minskade restider och bekvämare resande medför bland annat en större 
arbetsmarknad. (se även kapitel 6 Vägar och kommunikationer) 


Värmländska profilområden 
Länsstyrelsen har identifierat sju profilområden som anses särskilt viktiga för 
utvecklingsmöjligheterna i länet. Några av dem är väl etablerade och i konkurrenskraftiga 
positioner, andra förefaller ha stor potential för framtiden. Begreppet profilområde har sin 
utgångspunkt i ett "klustertänkande". Kluster betyder klunga eller grupp. Det beskriver hur 
företagen är beroende av varandra i leverantörs- och konkurrentkedjor, samt de viktiga 
kopplingarna till utbildningskapacitet och forskningsverksamhet. Ett klustertänkande bidrar till 
att ta vara möjligheter till utveckling och samverkansvinster. 


De sju profilområdena är: 


 Skogsindustrin  


 Stål- & verkstadsindustrin 


 Skogen & marken 


 Besöksnäringen 


 Kultur-, kommunikations- och mediasektorn 


 IT- näringar  


 Risk, beredskap & trygghet 


Stål- & verkstadsindustrin 


I Värmland, med stark tyngdpunkt i Karlstad finns en unik koncentration av företag relaterade 
till skogsindustrin. 


Företagen inom stål- och verkstadsindustrin spelar på flera orter en avgörande roll för 
sysselsättningen, och är samtidigt mycket exportinriktade. Från att ha varit en viktig näring i 
hela östra Värmland har näringen koncentrerats till ett fåtal orter. Stål framställs idag bara i 
Hagfors och Björneborg. 


Stål- & verkstadsindustrin är exempel på en viktig basnäring som haft och fortsätter att ha stor 
betydelse i Hagfors även om initiativet till stor del flyttats bort från kommunen.  


Järnhanteringen representeras idag av Uddeholm Toolings specialstålframställning i Hagfors 
stad. Anläggningen i Hagfors sysselsätter f n cirka 800 personer. 


Medelåldern är hög inom Uddeholm Tooling och man kommer att behöva ett betydande 
tillskott av ny personal de närmaste åren. Kraven på utbildning ökar. Gymnasieutbildning håller 
på att bli ett minimikrav, eftersom arbetet kräver goda grundkunskaper i matematik, data, 
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svenska och engelska. Kommunen satsar därför på att hålla en god kvalitet på utbildningen 
inom alla nivåer . Det finns en bra dialog mellan Uddeholm Tooling och gymnasieskolan, 
särskilt om innehållet i de tekniska utbildningarna. 


Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin har minskat drastiskt under de senaste tjugo åren 
pga av effektivisering och branschomvandling. Denna process är inte helt avslutad. Det är 
troligt att ytterligare ett hundratal arbetstillfällen kommer att försvinna på Uddeholm Tooling de 
närmaste åren, men man närmar sig en stabil nivå. Uddeholm Tooling har en femårig 
affärsplan och man tror på en stabiliserad bemanning om 680 man inom några år. Därutöver 
har omkring 140 personer anställning i dotterbolag och den siffran kommer inte att minska. 


Stålindustrin visar exempel på den klusterbildning som nämnts ovan. Ett stort antal mer eller 
mindre oberoende lokala verkstäder och tjänsteföretag fungerar som underleverantörer till 
Uddeholm Tooling. Både inom och kring Uddeholm Tooling förvaltas ett stort tekniskt 
kunnande och en avancerad teknisk utveckling sker i anslutning till stålhanteringen. 


I Hagfors finns flera relativt stora arbetsplatser som bygger på mekanisk tillverkning. Fler av 
dem är nära knutna till Uddeholm Tooling: Uddeholm Fine Machined med 65 anställda, 
Hagfors Mekaniska med 40 anställda och Uddeholm Technology med 30-40 anställda. Ett 
annat exempel är Valmet (fd Sunds Defibrator) med ca 130 anställda.  


Betydelse för den fysiska planeringen 


För en positiv och långsiktigt hållbar utveckling är det viktigt att det finns tillräcklig 
planberedskap i form av ändamålsenliga utbyggnadsytor för industrin (se kapitel 4). Det är 
också viktigt att kommunikationer utvecklas på ett ändamålsenligt sätt (se kap 6). 


Skogen & marken 


Jord- och skogsbruk 


Jorden och skogsbruket fortsätter att vara viktiga delar av kommunens näringsliv. Antalet 
sysselsatta inom jordbruket har minskat drastiskt men den brukade jordbruksarealen har bara 
minskat marginellt. Några få brukare använder idag den största delen av arealen. Det gäller t 
ex Västanbergsbygden (delområde 5). 


Cirka 130 jordbruksföretag är verksamma inom kommunen (heltids- och deltidssysselsättning). 


Merparten av skogen ägs och förvaltas av STORA ENSO Skog AB, med lokalkontor i 
Ekshärad (bevakningsområde). Det finns också ett stort antal privata skogsägare i kommunen, 
framförallt i Ekshäradstrakten och längs Klarälvdalen (delområden 4, 5, och 6) 


Jord- och skogsbruk sysselsätter idag 135 personer. 


 


 


 


 


Sysselsättning inom jordbruk, skogsbruk och 


fiske 1998  
Källa: SCB (AMPAK) Förvärvsarbetande befolkning, 16 


år och äldre med arbetsplats i region 1783 Hagfors.   


 


 


Män 


 


 


Kvinnor 


 


 


Totalt 


Jordbruk 64 12 76 


Skogsbruk 48 6 54 


Fiske (vattenbruksnäring) 5 1 6 


TOTALT 117 19 136 


 


Inom kommunen finns betydande skogstillgångar. Det finns cirka 145.000 ha skogsmark med 
gynnsam bonitet. Den uthålliga årliga avverkningsmöjligheten kan skattas till cirka 600 000 m3 
fub (Kubikmeter fast mått under bark). Det motsvarar femtontusen fullastade virkesbilar och ett 
värde om cirka 180 miljoner kr vid stubben. 


Det finns dock flera hinder för att skogstillgångarna ska komma kommunen tillgodo  


Skogsbruket ger ganska små sysselsättningseffekter eftersom avverkningsarbetet i skogarna 
huvudsakligen sköts med stora maskiner. Kostnaden för mekaniserad avverkning är så låg att 
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det ofta inte är meningsfullt ens för en enskild skogsägare att själv avverka sin skog. - Inom 
skogsvårdsarbeten som plantering och röjning kan däremot skogsägarna finna meningsfylld 
sysselsättning. 


De viktigaste virkeskapande företagen i kommunen är Stora Enso, Moelven och Västra 
Skogsägarna.  


De största möjligheterna att skapa sysselsättning och värden som stannar i kommunen finns i 
olika typer av förädling, alltifrån sågning till färdigställning av olika produkter. För närvarande är 
dock konjunkturen för sågverksindustrin mycket ogynnsam. Sågverksbranschen utsätts för 
hårda strukturrationaliseringar någon ökad sysselsättning är svår att se. Tyvärr har det 
aviserats att det största sågverket inom kommunen, Knappåssågen ev. skall läggas ner. Detta 
är mycket olyckligt för sysselsättningen inom branschen då det för närvarande arbetar ca. 90 
personer här.     


Det finns dock inom kommunen andra företag inom virkessidan som genererar ett antal viktiga 
arbetstillfällen. Exempel på dessa företag är Indian Wood, Svanströms AB, Hagfors trä, 
Ekshärads trä m.fl.  


Nya användningsområden för skog och mark 


Jordbruksmarken och skogen kan få en större ekonomisk betydelse genom specialisering, 
diversifiering och förädling av produkter.  


Efterfrågan på mat som odlas lokalt och naturenligt ökar. Flera av jordbruken i kommunen har 
specialiserat sig på ekologiskt jordbruk som producerar kravmärkta livsmedel. En föregångare, 
såväl inom landet som internationellt är Torfolks gård, Västra Skymnäs.  


Värmland är rikt på biomassa och har stor potential för tillväxt inom området bioenergi. Här 
sker ett fortlöpande utvecklingsarbete för att utnyttja råvarorna effektivt och utveckla 
kompetens och affärsidéer. Man undersöker möjligheter att odla och förädla skogsråvara till 
bränslen som pellets och metanol.  


Intresset för småskalig vidareförädling av skogsprodukter ökar. Det finns en stor potential i 
förädling av högkvalitativt virke för möbler och komponenter till byggnadsindustrin.  


Hos byalag och bygdeföreningar finns ett stort intresse att utforska möjligheter att etablera 
lokala verksamheter. Typiska områden är: 


 Skogsråvara som energikälla. Detta kan ske i mellanstor eller stor skala. Exempel på detta 
är flis- och pelletstillverkning.  


 Skogsmat: I Råda, Uddeholm och Stjärnsfors finns flera företag som handlar med kött från 
vilt. En utvecklingsmöjlighet för den sk skogsmaten är djur i hägn. Det kan gälla allt från 
hjort och rådjur till struts och andra införda arter. 


 Det finns flera mindre sågverk i kommunen. Vidareförädling av virket är däremot ett 
ganska outforskat område. 


 Ekologisk odling, dvs jordbruk och grönsaksodling. 


 Bryggeri – musteri. 


 Hästuppfödning – travhästar (ny travbana vid Bäckåsarna). 


Betydelse för den fysiska planeringen 


Möjligheterna att fortsätta utvecklingen av produktion från skog och mark är viktiga för en 
långsiktigt hållbar utveckling av kommunens näringsliv. Riktiga och rimliga avvägningar måste 
ske mot andra intressen, såsom värden för natur- och friluftsliv, turism mm. Ett konkret 
exempel är behandlingen och avgränsningen av de sk stora oexploaterade områdena. 


Besöksnäringen 


Skogen och skogsmarken är också en stor resurs för natur- och vildmarksturismen. 


Naturen är den viktigaste förutsättningen för besöksnäringen. Värmland bjuder på det mesta 
från kustlandskapet vid Vänern och slättlandskap till djupa skogar och nästan fjällnatur. I 
samtliga tillväxtprogram från kommungrupperna (se "kommungrupper" ovan) 
uppmärksammas besöksnäringens potential. Där finns en god grund för samverkan. 


I Hagfors finns stora vidder och vilda vatten. Naturen med dess tystnad och spänning är en 
fantastisk källa till rekreation. De viktigaste kategorierna för turistnäringen är: 


 Naturupplevelser sommartid, framförallt under skollovstider 
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 Sportfiske 


 Vintersport 


Här finns flera skapade attraktioner, återkommande arrangemang och en omfattande 
infrastruktur av boendemöjligheter, restauranger mm.  


Viktiga exempel på attraktioner och återkommande arrangemang är: 


 Svenska rallyt ( Hagfors har här fått en ökad betydelse som centralort för rallyt f.o.m. 2002) 


 Speedwaymatcher på Tallhult 


 Sundbäckens årliga MC- träff vid Åsanelandet 


 Slalom- och snowboardbackar med liftsystem i Värmullsåsen, Hagfors och Ekesberget, 
Ekshärad. 


 Nygård i Ekshärad med  


 Medeltidsbyn/Pilgrimsprojektet 


 Rovdjurscenter 


 Navet 


 Industri- och transportmuséet i Hagfors 


 Stjärnsfors Kvarn med galleri utställningar och fungerande konstsmedja. 


 Hembygdsgården i Ekshärad 


 Hamra vadmalsstamp (se kapitel 8) 


 Kärnåsen (hembygdsgård) med Kärnåsendagarna 


 ”De blånade bergen” – hembygdsspel i Gustavsfors 


Utveckling i samarbete med Munkfors 


Hos besöksnäringen finns en stor potential att utveckla små och medelstora företag. Stora 
förbättringar kan göras av företagens samordning och arbetsfördelning. 


Turismens utveckling sker i samarbete med Munkfors kommun, inom ramen för 
Hagfors/Munkfors regionutveckling (se egen rubrik nedan). På sikt är det viktigt att utveckla 
samarbetet i vidare cirklar med Värmland som helhet och längre.  


För att utveckla turismen behöver man åstadkomma en effektiv samordning av såväl 
information och marknadsföring som utbud av arrangemang och infrastruktur. Det finns 
åtskilligt av intresse för potentiella besökare samt många boendemöjligheter och restauranger. 
Men dessa måste marknadsföras på ett effektivt sätt för att turisterna ska se värdet, bli 
intresserade och hitta fram. Intresseobjekten  måste bindas samman till paket, så att de 
samverkar till att dra till sig turistströmmen. 


I de båda kommunerna pågår sedan en tid aktiviteter för att samla näringsidkarna. Det handlar 
framförallt om gemensam marknadsföring och att öka kunskapsbasen om resurserna i de 
båda kommunerna, som en plattform för ökat samarbete. Ett konkret resultat är ett ökat 
samarbete mellan boendeanläggningar, och att näringsidkare i vissa fall gått samman för att 
skapa paketlösningar. 


Även om det varken finns förutsättningar eller önskan att utveckla massturism, finns det stora 
utvecklingsmöjligheter.  


Aktuella utvecklingsprojekt 


Sportfiske  


Sportfiske är ett profilområde, som håller på att utvecklas. Här är hela Kommunen intressant, 
med mycket varierande typer av fiskevatten.  


I Hagfors kommun finns en rad insjöar och vattendrag som är utmärkta sportfiskevatten.  


Som en del av Klarälvdalens sportfiskeutveckling har man även skapat särskilda delar med 
hög tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.  


Nygård, Ekshärad 


I Ekshärad finns flera lovande projekt attraktioner för den framväxande besöksnäringen. 
Nygårdsanläggningen rymmer bland annat ett rovdjurscenter och en medeltidsby med 
historiska arrangemang kring temat pilgrimer. 
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Här finns också "Navet", som är ett lokalt initiativ för ökad sysselsättning. Det baseras på ett 
socialt engagemang som är förankrat i Klarälvsbygden. 


Bessemerverket och Industri- och transportmuséet i Hagfors 


Industri- och transportmuséet är ett av de objekt man avser satsa särskilt på i den kommande 
perioden. Ett problem att lösa är hur man ska få tillträde till de historiskt intressanta 
industriminnen som fortfarande finns inne på Uddeholm Toolings industriområde, framförallt 
den unika Bessemeranläggningen. Idag har allmänheten och museibesökarna inte möjlighet 
att se Bessemeranläggningen. Den finns centralt inne på industriområdet, och det är svårt att 
anordna en oberoende tillgänglighet.   


Kvalitetsutvecklingsprogram 


För att höja den professionella nivån har ett kvalitetsutvecklingsprogram tagits fram med syfte 
att öka kvalitén inom hela turistnäringen. Det gäller allt från mottagande och allmän service till 
kvalitén på de produkter man erbjuder. Ett mål är att skapa nya koncept genom att 
sammanfoga olika attraktioner och produkter till attraktiva paket. 


Kvalitetsutvecklingen genomförs framförallt genom entreprenörsutbildningar som riktar sig 
både till nya aktörer som saknar branscherfarenhet, och etablerade företagare. 


Turismens marknadsföring mot utlandet 


Tyskland är Sveriges största utlandsmarknad. Mer än 600.000 tyskar kommer till Sverige varje 
år. Över hälften bor i stuga, därefter kommer camping och hotell.  De flesta kommer under 
sommarloven, som i Tyskland är fördelade över månaderna juni till september, beroende på 
vilken förbundsstat man bor i.  


Till Hagfors kommun kommer speciellt sommartid förutom många tyska turister även turister 
från Norge, Holland och Danmark 


Värmlands TuristRåd har identifierat styrkor och svagheter i förhållande till den utländska 
marknaden. 


Styrkor  


 Sverige har stort ”sympativärde” (gäller bland annat i Tyskland). 


 Sverige uppskattas för sin vackra natur och naturaktiviteterna. 


 Sverige står för frihetsupplevelser, gott om utrymme och allemansrätt. 


 Sverige står för ren miljö och starkt miljömedvetande. 


 Sverige har också etablerat sig som ett föregångsland vad gäller handikappanpassning. 


 Sammanfattningsvis kan man säga att turisterna kommer till Sverige för att uppleva 
naturen.  


Svagheter 


 Oprofessionellt agerande inom svensk turism 


 Låg Servicenivå 


 Låg tillgänglighet i säljledet 


 Fortfarande för kort säsong 


 Hög prisbild i jämförelse med andra semesterdestinationer 


 Sammanfattningsvis kan man säga att vi saknar en god samordning. 


Värmlands TuristRåd arbetar med tematiska kampanjer som en strategi för att samordna och 
effektivt marknadsföra besöksnäringen. De viktigaste exemplen är Vinterkampanjen och 
Fiskekampanjen.  


Betydelse för den fysiska planeringen 


För att behålla de kvalitéer som är viktiga för turismen, och för att turistnäringen ska ha en 
fortsatt positiv och långsiktigt hållbar utveckling är det viktigt att beakta följande: 


 Bevarande av stora oexploaterade områden 


 Skötsel, underhåll och bevarande av värdefulla naturmiljöer, nyckelbiotoper mm. 


 Skötsel, underhåll och bevarande av fiskevatten. 
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 Skötsel, underhåll och bevarande av natur- och kulturmiljöerna i övrigt. 


 Planering av tillgänglighet, transporter mm. 


 Eventuell översyn av strandskydd, för att möjliggöra en mer intensiv exploatering på vissa 
ställen i kommunen. 


Kultur-, kommunikations- och mediasektorn 


Den värmländska kulturprofilen är tydlig.  


Inom kommunikation och media finns en relativt väl utbyggd infrastruktur i form av moderna 
tryckerier, film- och TV-producerande företag och mediautbildningar. 


De värmländska kulturpersonligheterna är starkt förbundna med landskapet och har 
tillsammans med det levande kulturlivet gett en starkt positiv klang.  


Hagfors kommun har ett livfullt kulturliv med centra i Nygård, Ekshärad, Stjärnsfors, Hagfors 
stad och i anslutning till hembygdsgårdar och liknande runt om i kommunen.  


IT- näringar  


Enligt sammanställningar från NUTEK ligger Värmland på sjunde plats i landet vad gäller 
andelen sysselsatta i IT-relaterade tjänsteföretag. Tyngdpunkten ligger naturligtvis i Karlstad. I 
projektet Milstolpen har Telia  under senare år , i samverkan med myndigheter och med stöd 
från EU, investerat i ISDN teknik till ett stort antal orter. Detta underlättar för företag att verka i 
glesbygd. Det ökar också möjligheterna att bedriva distansutbildning. Ett resultat av de 
moderna kommunikationerna är så kallade Call Centers. 


Call Centeranläggningen North Book i Uddeholm, som sköter biljettbokningen åt flygbolag över 
hela världen. är ett typexempel på hur tjänsteföretag kan etablera sig på landsorten och utföra 
tjänster via modern IT-teknik. Inom det expansiva företaget arbetar idag (2001) ca. 120 st. 
personer företrädesvis yngre.  


Milstolpen är ett Teliaprojekt som syftar till att bygga ut IT-infrastrukturen så att alla centralorter 
i länet ska ha tillgång till kraftfull bredbandsteknik. 


Efterfrågeutvecklingen för IT-tjänster rymmer en rad olika typer av tjänster, såsom design av 
web-sidor, utveckling av programapplikationer och E-postfunktioner mm. 


Regionalt tillväxtavtal för Värmland 
Regionala tillväxtavtal är ett initiativ från regeringen och syftar till att kommuner och län i landet 
ska inkomma med samordnade förslag om utveckling för regioner i landet. En region kan 
utgöras av ett län. Det kan finnas delregioner inom länet med egna utvecklingsplaner. En 
värmländsk region kan teoretiskt också sträcka sig in i ett angränsande län eller in i 
grannlandet Norge. 


Konstruktionen av det regionala tillväxtavtalet liknar till formen EU:s strukturfonder och kan 
sägas vara en förberedelse för regional samordning i Europaperspektiv. 


Ett regionalt tillväxtavtal för Värmland ska presentera en samordnad plan för att effektivisera 
den regionala näringspolitiken. Planen ska omfatta alla delar av länet, både de som har en 
expansiv utveckling och de som har behov av olika stödåtgärder. Meningen är att från ett 
helhetsperspektiv utforma en rollfördelning för länet och dess olika delar, där varje del 
utvecklas på det mest fördelaktiga sättet utifrån sina speciella förutsättningar. En 
grundförutsättning är att alla delar ska utvecklas. 


”Det övergripande målet för den regionala näringspolitiken ska vara att utifrån de förutsättningar som 


finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt, som kan bidra till fler och växande företag 


och därmed ökad sysselsättning för både män och kvinnor.” 


Tillväxtavtalet ska beskriva en samordning av regionalpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt 
stöd. Allt offentligt investeringskapital ska beaktas, såsom lokaliseringsstöd, landsbygdsstöd 
och de så kallade miljömiljarderna för omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Summan 
av tillgängliga investeringsmedel kallas regionalt tillväxtkapital. 


Det näringspolitiska samarbetet mellan Hagfors och Munkfors beskrivs som det första 
initiativet i Värmland och det som utvecklats längst i länet. I Värmland finns för närvarande fyra 
delregioner. De är således: 


 Västra Värmland (Säffle, Årjäng, Arvika, Eda, Sunne och Torsby) 
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 Hagfors och Munkfors. 


 Östra Värmland (Filipstad, Storfors och Kristinehamn) med grannkommunen i Örebro län. 


 Karlstadsregionen (Karlstad, Hammarö, Grums, Kil och Forshaga) 


Ett av syftena med regeringens initiativ har varit att tydliggöra de statliga medlen samt hur de 
används. Tillväxtavtalet ska också redovisa prioriteringar, ambitioner och delmål. 
Länsstyrelsen har föreslagit sex delmål: 


 Mer eller fler konkurrenskraftiga företag 


 Fler nya småföretag(are) 


 Större attraktionskraft på företag och kapital samt besökare och inflyttare 


 Tillgängligare arbetsmarknad 


 Höga ambitioner när det gäller att söka, utveckla och förmedla kunskap 


 Utveckla den sociala ekonomin och stärka det sociala kapitalet 


Tillgängligare arbetsmarknad 


Med ”tillgängligare arbetsmarknad” menas bland annat att värmlänningarna ska få en större 
arbetsmarknad genom förbättring av kommunikationerna mellan orterna. Genom bättre och 
snabbare kommunikationer ökar radien för hur långt man kan resa till sitt arbete. Därmed ökar 
den totala arbetsmarknadens storlek och även urvalet av kvalificerad arbetskraft. 


Inom ramen för översiktsplanearbetet och studierna av näringsliv och sysselsättning har flera 
nya uppslag kommit fram.  


"Tillgängligare arbetsmarknad” är ett sådant område som engagerar representanter för bl a 
Hagfors kommun, länsstyrelsens regionalekonomiska enhet och Värmlandstrafik. För 
närvarande utvecklas två projekt för effektivare kollektivtrafik. Det ena gäller nya 
snabbussförbindelser mellan Hagfors och Karlstad. Det andra syftar till att skapa ett nytt och 
effektivt resecentrum i Hagfors.  


Ett annat uppslag, som ännu ej lett till något konkret projekt är att exploatera 
samordningsvinster för pendling med privatbilar. 


LIP- Klarälven, ett exempel på kommunal samverkan 


Ett projekt som tydligt visar på en möjlig samverkan mellan kommunerna inom länet är det 
under 2000/2001 utarbetade ”miljöprojektet” LIP- Klarälven. I detta projekt som kan sägas vara 
ett investeringsprogram har samtliga kommuner utefter Klarälven norr om Karlstad  med 
Klarälven som geografiskt område tillsammans skapat ett projekt för vilket bidrag från de 
statliga ”miljömiljarderna” sökts under maj månad 2001. 


LIP- Klarälven vilket betyder lokala investeringsprogram för Klarälven innebär i korthet 
följande: 


LIP- Klarälven är ett ekologiskt omställningsprogram för Värmlandskommunerna Torsby, 
Hagfors, Munkfors och Forshaga. Programmet vilket är upprättat i linje med det ovan 
beskrivna tillväxtavtalet för Värmlands kommuner ligger till grund för varje kommuns ansökan 
om statliga medel i enlighet med regeringens satsning på lokala investeringsprogram. 


Programmets nyckelord är hållbarhet i hela dess bemärkelse där skyddet av miljön är en av tre 
grundpelare. Ekonomi och sociala aspekter är de två andra som tillsammans med skyddet av 
miljön leder till hållbarhet vilket värnar om mänskliga resurser likväl som naturresurser. Den 
ekonomiska framtiden i vår region måste bli just hållbar i dess mest positiva bemärkelse. LIP- 
Klarälven betyder ett stort steg framåt mot förverkligandet av de flesta av de nationella 
miljömålen för vår del av Värmland. 


Programmet syftar till att minska regionens prioriterade miljöproblem. Det koncentrerar sig 
främst kring biologisk mångfald, vattenkvalitet, energi och transporter, men även 
återbruk/kretslopp och folkbildning är viktiga inslag i programmet. 


Programmet omsluter totalt ca. 400 Mkr. där ansökan om statliga medel uppgår till ca. 130 
Mkr. Flera av de större åtgärderna förutsätter även beslut och delaktighet från andra aktörer. 
Detta gäller inte minst satsningar på biologisk mångfald längs med hela älvsträckan. Här är 
kommunerna endast en av flera aktörer tillsammans med exempelvis länstyrelsen i Värmland, 
Värmlands TuristRåd och fiskeriverket. 


Investerings programmet förväntas även ge positiva effekter på sysselsättningen både på kort 
och lång sikt inom och utom regionen. En schablonmässig beräkning av antalet årsarbeten där 
en Mkr. förväntas ge ett årsarbete innebär att ca. 420 årsarbeten tillskapas. Minst lika 
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betydelsefullt som sysselsättningen är den kunskap som erhålls och byggs upp inom regionen 
vilken bl.a. kan komma de mindre företagen tillgodo och skapa framtida utveckling.   


Det nätverk som byggts upp kring LIP- Klarälven har redan medfört nya positiva 
samverkansformer mellan de inblandade kommunerna vilket är mycket viktigt för hela vår 
regions utveckling och överlevnad och som påtalats på flera håll i översiktsplanen. 


Värmlands tillväxtkapital 


De regionala tillväxtavtalen representerar ett nytt sätt att se på regionalpolitiken. Den gamla 
regionalpolitiken syftade till att ge riktat stöd till regioner med svag ekonomisk utveckling. Den 
nya regionalpolitiken bygger på ett synsätt där alla regioner ska utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. Tidigare var åtgärderna framförallt riktade till arbetslösa och undersysselsatta. 
Idag satsar man mycket på att stödja och stärka SME-företagen, så att de ska bli långsiktigt 
bärkraftiga.  


Det regionala tillväxtkapitalet är egentligen inga nya pengar. Den statliga finansieringen består 
till runt 90% av pengar som förvaltas av länsarbetsnämnd och arbetsförmedlingar.  


Det nya kan sägas vara en breddad dialog med näringslivet och en större flexibilitet att utnyttja 
tillväxtkapitalet på ett sätt som är särskilt anpassat till regionens förutsättningar. Efter att en 
analys gjorts av regionens starka och svaga sidor (SWOT-analys) läggs strategin upp för den 
aktuella regionen. (Se ”Värmländska profilområden” ovan). 


Arbetet med att ta fram regionala tillväxtavtal påbörjades under 1998. Det statliga regionala 
tillväxtkapitalet omfattade år 1998 cirka en miljard kronor för Värmland. Lägger man till privat 
medfinansiering och de pengar EU landsting och kommuner satsar så omslöt den 
värmländska tillväxtpolitiken 2,25 miljarder kronor 1998.  


 


I följande tabeller redovisas finansieringsplanen för år 2001 och 2002: 


 


Regionalt tillväxtkapital för Värmland år 2001 


Delmål Läns-
styrelsen 


Länsarbets
nämnden 


Staten, 
övrigt 


EU Landsting 
och 
kommuner 


Näringsliv, 
företag 


Summa  
miljoner kr 


Mer eller fler 
konkurrenskraftiga 
företag 


50 150 30 50 70 500 850 


Fler nya småföretag 
(are) 


15 60 10 25 15 50 175 


Större attraktionskraft 
på företag och kapital 
samt besökare och 
inflyttare 


10 100 10 30 25 25 200 


Tillgängligare arbets-
marknad 


5 400 10 20 5 10 450 


Höga ambitioner när 
det gäller att söka, 
utveckla och förmedla 
kunskap 


5 30 125 25 100 30 315 


Utveckla den sociala 
ekonomin och stärka 
det sociala kapitalet 


5 150 10 25 50 10 250 


Summa 90 890 195 175 265 625 2240 


 


 


Regionalt tillväxtkapital för Värmland år 2002 


Delmål Läns-
styrelsen 


Länsarbets
nämnden 


Staten, 
övrigt 


EU Landsting 
och 
kommuner 


Näringsliv, 
företag 


Summa  
miljoner kr 


Mer eller fler 
konkurrenskraftiga 


50 180 30 50 80 550 940 
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företag 


Fler nya småföretag 
(are) 


15 60 10 25 15 50 175 


Större attraktionskraft 
på företag och kapital 
samt besökare och 
inflyttare 


10 100 10 30 25 25 200 


Tillgängligare arbets-
marknad 


5 350 10 20 5 10 400 


Höga ambitioner när 
det gäller att söka, 
utveckla och förmedla 
kunskap 


5 40 125 25 100 35 330 


Utveckla den sociala 
ekonomin och stärka 
det sociala kapitalet 


5 150 10 25 50 10 250 


Summa 90 880 195 175 275 680 2295 


Uvåns Näringslivscenter AB 
Ett förslag till ett nytt och utvecklat samarbete i näringslivsfrågor har utarbetas av Uvån Invest 
AB. Det nya förslaget avses att bedrivas som ett EU- projekt med medfinansiering från 
Länstyrelsen samt Hagfors och Munkfors kommuner, Sökanden av projektmedel är Uvån 
Invest AB som, om medel beviljas kommer att ombildas till Uvåns Näringslivscenter AB. I det 
nya bolaget kommer näringslivet i regionen att få majoritet i styrelsen. 


Som ett övergripande mål för projektet finns en strävan att få livskraftiga kommuner med god 
miljö och en bra service för invånarna, god tillgång på arbetsplatser och en långsiktig 
förbättring av utvecklingsmöjligheterna för kommunernas företag. Projektet avses att bedrivas 
mellan 2002- 2004. 


Den strategiska inriktningen av programmet skall vara att ge prioritet åt företag med 
marknader utanför de egna kommunerna både för företag inom industri som tjänstesektorn. 
Näringslivsarbetet skall bedrivas med inriktning på företag/projekt med 
sysselsättningspotential. 


Det praktiska arbetet skall utföras i följande fyra delprogram: 


 Utvecklingsprojekt för företagande. I detta delprogram skall ingå kvalificerad 
projektmedverkan i företagsprojekt med potential för långsiktiga jobb. 


 Basservice för etablerade och företag med lokalt perspektiv. Här ingår rådgivning och 
kontaktförmedling till lokalt viktiga företag med tonvikt på företag med utvecklings-
tillväxtambitioner. 


 Näringslivsfrämjande åtgärder. Detta innefattar profilering och marknadsföring externt 
och internt liksom åtgärder som på olika sätt skapar bättre klimat för företagsutveckling. 


 Riskkapital. Innebär att ge en kompletterande riskfinansiering vid etablering och 
utveckling av företag. 


För varje delprogram skall finnas målsatta aktiviteter och ramar att arbeta inom. 


Styrelsen i stiftelsen och bolaget skall bestå av 7 personer  vilka skall tillföra kompetens och 
kontakter till arbetet. I styrelsen har Hagfors och Munkfors kommuner var sin plats. Två platser 
reserveras för företagen inom kommunerna samt övriga tre platser är öppna. Som 
komplement till styrelsen och i bolaget fast engagerade personer kommer även andra 
personer att engageras vilka skall ha karaktären av ”ambassadörer” för Hagfors och Munkfors 
kommuner. Som ledare för bolaget skall anställas en näringslivsdirektör ”VD” som förutom att 
leda verksamheten skall ha en tung roll när det gäller utvecklingsprojekt.  


Nedan angivna mål skall gälla för projektet med dess fyra delprogram: 


Övergripande konkret mål: 


 Inom de närmaste tre åren tillskapa brutto ca. 100 nya jobb per år inom Hagfors/Munkfors 
kommuner genom att förnya och utveckla befintliga företag och genom att etablera företag 
i nya eller kompletterande branscher. 


Utvecklingsprojekt för företagande: 
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 Fördjupad kvalificerad projektmedverkan inklusive rådgivning och kontaktförmedling. 


 Koncentration mot företagsprojekt, inom och utom Hagfors/Munkforsregionen med 
marknad utanför regionen och med potential för fler och bättre jobb i Hagfors och 
Munkfors. 


 Bearbeta och utveckla nya branscher för lokalisering i Hagfors och Munkfors. 


 Etablera regionambassadörer på regional och nationell nivå. 


 Bearbeta företag utanför regionen som är beredda att lägga hela eller delar av sin 
nuvarande verksamhet i Hagfors/Munkfors alternativt vill satsa på en planerad expansion 
eller vidareutveckling i vår region. 


 Ta hand om och utveckla i Hagfors/Munkfors, den avknoppning av icke kärnverksamhet 
som planeras och pågår inom större företag. 


 Stödja genomförda viktiga etableringar under de första åren efter start.  


Basservice för näringslivsutveckling 


 Ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som finns på lokal nivå. 


 Ge ”första hjälpen” i form av rådgivning, kontaktförmedling till alla som kan bidra till 
utveckling. 


 Samverkan mellan företag. 


 Stöd, utveckling av mindre lokala företag. 


 Uppmuntra och ge stöd till alla som vill starta eget. 


 Rådgivning beträffande olika stödformer. 


Näringsfrämjande åtgärder 


 Profilera och marknadsför regionen dels mot externa beslutsfattare dels mot invånare i 
Hagfors och Munkfors. 


 Föra fram regionen som en bra plats för investering och utveckling. 


 Delta i skapandet av attraktiv infrastruktur och miljö inom flera sektorer såsom boende, 
utbildning kommunikationer dataförbindelser mm. 


 


Riskkapital 


 Erbjuda finansiering som komplettering till banker, Almi, länsstyrelse etc. till etablerade 
företag med goda utvecklingsmöjligheter. 


Den totala kostnaden för projektet vilket som tidigare nämnts skall finansieras av Hagfors och 
Munkfors kommuner ( bidrag och tjänster ), näringslivet, länstyrelsen och ett EU bidrag ( Mål 2 
Västra) uppgår till 24, 6 miljoner kr under tre år. En förutsättning för genomförandet av 
projektet är att EU- bidrag enligt inlämnad ansökan erhålls. 


Hagfors/Munkfors regionutvecklingsprojekt 
Det under 1997- 2001 genomförda och för kommunerna så viktiga projektet Hagfors/Munkfors 
regionutvecklingsprojekt avveklades 2001-07-31. 


Nedan följer en redovisning över projektet vars syfte var att för Hagfors och Munkfors 
kommuner gemensamt starta de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling av näringsliv 
och arbetstillfällen. 


I början av 1997 påbörjades utformningen av ett program för näringslivsutveckling för 
Hagfors/Munkfors-regionen. Syftet var att ta fram ett program för en femårsperiod som var 
förankrat hos så många som möjligt som kunde tänkas vara berörda av de fortsatta arbetet. 
Utvecklingsarbetet genomfördes därför såväl genom analys- och utvecklingsarbeten som 
kreativa arbetsmöten. 


Utvecklingsprojekt som bedrevs parallellt integrerades i programarbetet. Erfarenheter från 
EDV-stiftelsens "Produktiva miljöer" togs till vara. Materialet uppdaterades i Hagfors. Materialet 
från en representativ arbetsgrupp i Munkfors utgjorde utgångspunkt för det integrerade 
Hagfors/Munkfors-programmet 


Omvärldsanalys 


Ett antal faktorer utpekades såsom avgörande för regionens utveckling t ex 


 Ökad globalisering/internationalisering  
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 EU - strukturfonderna upphör 1999  
 Skärpt konkurrens mellan regioner  
 Kompetensförsörjning  
 Ökade krav på snabb förräntning på investeringar  
 Utveckling mot kärnverksamheter  
 Bildande av allianser mellan företag, kommuner och regioner  
 Utvecklingen inom IT - högre teknisk utbildning inriktas mot informationsteknik, 


investeringar i IT är en strategisk resurs  
 Accelererad teknikdriven utveckling med färre i produktion  
 Ökat intresse för miljöaspekter  
 Behov av strategier för att delta i olika samarbets- och utvecklingsstrukturer: 
 Värmland 
 Bergslagen/målområde 2 
 Mälardalssamarbetet 
 Regionen Göteborg-Oslo, Västra Götaland, West Sweden 
 Kommunikationer (riksväg 62, E18, riskväg 45, Mellerudstorp, järnväg)  


I projektstarten gjorde man även en bedömning av de starka sidorna, möjligheterna och 
öppningarna till en ny positiv utveckling.  


 Befintligt partnerskap mellan kommunerna och mellan kommun och näringsliv 
 De befintliga företagen inom sektorn stålindustri 
 Exporterfarenheten och den höga internationaliseringsgraden 
 Besöksnäringen med stark koppling till kultur 
 Kommunerna är små och överblickbara 
 Bra livsmiljö 
 Utbildningsresurserna både i den egna regionen och Högskolan i Karlstad (Karlstads 


universitet) 
 Regionen är en del av Värmland som har en egen positiv identitet 
 Föreningskulturen 


Lika viktigt var identifiering av hot mot en positiv utveckling, så att man kunde möta dem. 


 Bristen på tydlig och positiv profil för bägge kommunerna och regionen 
 Bristen på riskkapital 
 Kommunernas svaga ekonomiska utveckling 
 Befolkningsutvecklingen (utflyttning, sned åldersstruktur) 
 Svårt att rekrytera kvalificerad personal 
 Basföretagen har huvudkontor i utlandet 
 Underlaget för serviceutbudet minskar 
 Låg utbildningsnivå 
 Svag entreprenörsanda 
 Brister i vägnätet 


Följande åtgärder skulle prioriteras: 


 Profilering 
 Kompetensförsörjning 
 Åldersstrukturen i basföretagen 
 Utbildningsnivå 
 Kompetens inom marknadsföring 
 Entreprenörsklimatet 


En övergripande vision med siktet inställt på 2002 formulerades: 


I Hagfors/Munkfors är det bra att leva, bo, växa, arbeta och driva företag. Entreprenörsklimatet 
är gott och befolkningsminskningen har upphört. Målen ska nås genom samarbete mellan 
kommunerna, näringslivet och olika myndigheter. Organisatoriskt sker detta genom bildande 
av en intresseförening mellan partnerskapets medlemmar. Regionen ska utvecklas till en 
produktiv miljö. 


Följande utvecklingsområden identifierades: 


 Befintliga företag, nyföretagande/entreprenörskap samt företagsetableringar och 
företagssamverkan (Inward Investments) 


 Besöksnäring med kultur 
 Förutsättningarna för näringslivsutveckling 
 Identitet och profilering 
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Idag går tillväxtprogrammet under beteckningen ”Hagfors/Munkfors regionutveckling”. En bred 
dialog har etablerats med företagarna men man har inte lyckats ta något samlat grepp på 
näringslivsutvecklingen. För närvarande studeras möjligheter att skapa en gemensam 
organisation för Uvån Invest, Munkfors/Hagfors regionutveckling och Hagfors 
näringslivsstiftelse. 


Tillväxtavtalen ska stämmas av med länsstyrelsen och aktuella företag. Det är viktigt att ha 
god kontakt med företagen ute på fältet.  


Beskrivningen av Hagfors/Munkfors regionutvecklingsprojekt (Tillväxtprogrammet) gjordes 
1997. I stort gäller den fortfarande men flera detaljer har ändrats och en uppdatering är 
önskvärd. Tillväxtavtalen har kritiserats för att det saknas ett ekologiskt synsätt på hållbar 
utveckling. 


De viktigaste verksamheterna är: 


 Prioritera och ta fasta på hållbara projektidéer och utreda dem. 
 Bygg nätverk av intressenter. 
 Förankra projekt. 
 Ordna mötesplatser för erfarenhetsutbyte. 
 Hjälpa individer att dra igång verksamheter. 
 Motivera individer till utveckling och förnyelse. 
 Skapa positiva attityder till bland annat entreprenörskap. 
 
Man arbetar inom fyra målområden: 


1. Förbättra förutsättningar för tillväxt i befintliga och nya företag.  
Detta görs bland annat genom anordnande av regelbundna företagsträffar för diskussion 
och erfarenhetsutbyte. 


2. Att skapa positiv identitet och profilering av regionen och dess företag.  
Det innebär bland annat samordning av marknadsföring för grupper av företag 
(Värmlandsmässan, mässarrangemang i Tyskland mm). En informationsmapp om 
regionens näringsliv och samhälle har producerats liksom ett antal tidningsartiklar och 
pressreleaser om positiva händelser i regionens näringslivsutveckling. 


3. Att utveckla besöksnäringen. 
Rådgivning och administrativt stöd till regionens turistföretag (hittills 18 stycken), t ex 
verksamhetsplaner och marknadsföring. Tillväxtavtal för turistnäringen. 
Sportfiskeinventering. Samarbete/utbyte mellan turistföretag och de lokala turistbyråerna 
samt Värmlands turistråd. 


4. Att påverka förutsättningarna för näringslivsutveckling. 
Detta handlar till stor del om attitydförändringar. Studier har gjorts och nätverksträffar 
anordnas med kvalificerade föreläsare. Inventering av stålföretagens strukturförändring, 
huvudmannaskap för tillväxtavtalet för stål- och verktygsbranschen i Värmland. Medverkan 
till utbildningsförstärkning inom områden som internethandel. Medverkan till åtgärder för 
att förbättra de digitala kommunikationsnäten (Telia). 


Näringslivets hus  


Rådgivning till företag och privatpersoner i kommunen 


Det finns flera stödfunktioner i kommunen, som kan hjälpa företag och privatpersoner med 
rådgivning och handledning vid utvecklandet av företagsidéer och liknande. 


I Näringslivets hus finns 2001-11-13 följande stödfunktioner.  


 Kommunens näringslivsstiftelse. 


 Riktade företagsinsatser. 


 Landsbygdsrådgivning. (HS Landsbygdsutveckling) 


 Hagfors/Munkfors regionutveckling. ( Avveklat 2001-07-31 ) 


 Entréprojektet. ( Kommer att avveklas 2001-12-31 ) 


 Uvån Invest. ( Kommer att avveklas 2001-12-31 då det ersätts av Uvåns näringslivscenter 
AB ) 


 Uvåns Näringslivscenter AB f.o.m. 2002-01-01. 







KAPITEL 3  BEFOLKNING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING- SID 23/25 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Antagandehandling, Översiktsplan 2000. Ansvariga författare: Pelle Rathsman och Göran Mårtensson  


Utbyte med andra länder 


Ett utbyte sker med vänorter i andra länder i Europa. Nyligen har en delegation från Hagfors 
besökt ett antal polska kommuner. Man har bland annat kommit i kontakt med ett intressant 
projekt i Wrocław, en stad i Polen med cirka 80.000 invånare där man avser utnyttja spillvärme 
från industrin för uppvärmning av bostäder. Det är således ett parallellprojekt till det som  
planeras i Hagfors för utnyttjande av energi från Järnverket (se kap 7 Teknisk försörjning och 
avfallshantering) * 


Entréprojektet  


Hagfors kommun deltar i ett Recite-2 EU-projekt tillsammans med andra kommuner inom och 
utom Sverige. Fyra länder deltar: Tyskland, Grekland, Finland och Sverige. Sverige medverkar 
genom Hagfors/Munkfors och Forshaga kommuner. I de andra länderna deltar kommuner 
med liknande regionala förutsättningar. 


Projektet går ut på att lotsa fram nya entreprenörer med visioner eller idéer, som har potential 
att utvecklas till lönsamma projekt.  


En viktig del är att få till stånd en attitydförändring genom att visa att "vanliga" människor kan 
skapa ett eget företag, om de kan få hjälp att förvalta och utveckla en bra idé. 
Attitydförändringen är särskilt välbehövlig viktig i ett brukssamhälle som Hagfors.  


"Alla idéer är bra till dess motsatsen har bevisats." Man utgår från en vision eller idé. En 
bedömning görs av värdet i idén. Kan den leda till försörjning ? Man bedömer också den 
tilltänkte entreprenörens handlingsbenägenhet och identifierar eventuella hinder. Projektet 
bryts ned i mindre delprojekt, och en mera fullständig affärsidé formuleras. 


EU finansierar till 50 %. Övrig finansiering kommer huvudsakligen från länsarbetsnämnden 
och de deltagande kommunerna. Visst bidrag ges av länsstyrelsen.  


Projektledningsgrupperna från respektive länder träffas en eller par gånger per år och utbyter 
erfarenheter mellan de olika metoderna som utvecklats i respektive land. 


För närvarande finns 30 projektidéer i Hagfors. Sex företag har registrerats. Några intressanta 
exempel är  


1. Vattenskärning. En metod att skära i metall och andra starka material med en vattenstråle 
med mycket högt tryck. Metoden ger mycket hög precision och minimalt materialspill.  


2. Mikrospeedwaymotorcyklar. Tillverkning av små speedwaymotorcyklar. Hos 
speedwayklubbarna finns alltid ett intresse att ge barnen möjlighet att tidigt pröva på 
sporten. Det ger en viktig rekryteringsbas. Mikrospeedwaycyklar har tidigare saknats. 
Bland annat har det varit svårt att hitta motorer till ett rimligt pris. Nu har man etablerat 
kontakt med en taiwanesisk tillverkare och en order om 100 stycken 50 cc motorer har 
lagts ut. Två permanenta arbetstillfällen har skapats. 


3. En skomakare i Hagfors ingår i en annan produktionsutveckling, som är relaterad till 
speedwaysporten. Man ska tillverka läderkomponenter till motorcyklarna.  


Projektet inbegriper utbildning. De blivande entreprenörerna  ingår i ett Action Learning-
program, där de enskilda projektens stegvisa utveckling varvas med utbildningsinsatser. Två 
experter leder utbildningsinsatserna. Det är Leif Grahn, professor i näringslivsutveckling, och 
Urman Hermansson från Swedegroup. 


Detta projektet kommer att avslutas 2001-12-31. 


Landsbygdsrådgivning 


Verksamheten omfattar landsbygdsrådgivning inklusive projekt och konsultverksamhet inom 
Hagforsregionen. Verksamheten syftar till att bevara en levande landsbygd genom att hjälpa 
utvecklingsbara företag, initiera nya företagsidéer, vara en länk mellan företagare, byalag och 
myndigheter samt bryta barriärer mellan stad och land.  


 Utveckling av byalagsarbete.  


 Stöd till byalagsinriktade projekt. 


 Konsultinsatser för lantbruksföretag. Hjälp med bidragsansökningar till SAM 00, EU, Mål 2 
mm. 


 Jobbskaparprojektet "Företag för framtid" (se nedan). 


 Kurser, träffar, grupprådgivning. 
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 Uppmuntra och stötta småföretag och blivande företagare i uppbyggnadsarbetet. Vara 
behjälplig med investerings- och landsbygdsstödsansökningar. 


Projektet "Företag för framtid" 


Projektet "Företag för framtid" ingår som en del av Landsbygds- och Småföretagarutveckling 
och syftar till att ge alla småföretag en möjlighet att hitta nya utvecklingsvägar för nya och 
gamla produkter: Nya marknadskanaler, företagsnätverk och problemlösningsfunktioner. 
Projektet erbjuder en riktad resursinventering och utvecklingsanalys till de företag som ingår. 


 BolagsBolaget, Republiken Klarälvdal´n 


Republiken Klarälvdal`n har bildat ett aktiebolag vars syfte är att förenkla för den som vill starta 
en verksamhet. BolagsBolaget tillhandahåller en juridisk plattform för den som vill driva egen 
firma utan att behöva inregistrera ett företag. Formellt är bolagsbrukaren anställd av ett 
aktiebolag men i alla andra avseende kan hon/han agera som en egen företagare. 


Inom ramen för BolagsBolaget har det  t.o.m. nov. månad 2001 startats ca. 160 företag.   


Övrigt näringslivsinriktat kompetensstöd 


Klarälvdalens kunskapscentrum  


Projektet verkar genom att kartlägga behov av kompetenshöjning, erbjuda efterfrågade 
utbildningar vid lärcentra i Hagfors och Munkfors kommuner och knyta FoU- och 
utvecklingsprojekt tillverksamheten. Hagfors 


På gymnasienivå har följande utbildningar genomförts: Ekonomi- och entreprenörsutbildning, 
Informations- och webbutbildning, Natur och viltguideutbildning, PC- och Nätverksansvariga. 
Utbildningarna har till syfte att ge grund för fortsatt utbildning inom respektive områden. Ett 
sextiotal personer omfattades av dessa kurser tredje kvartalet 1999..     


Exempel på distanskurser från Karlstads Universitet är: Specialpedagogik 10p, Organisations- 
och vetenskapsteori 5p, Engelska 20p, Allmän biologi 20p och Matematik 20p samt 
Omvårdnadsvetenskap. Sammanlagt 56 personer studerade på högskolenivå tredje kvartalet 
1999. 


Planerade FoU-projekt: 


 Barn- och ungdomar med funktionshinder. 


 Attitydundersökning (inom MUR-projektet) 


 Studie kring orsaker till studieobenägenhet. Forskarstation Bergslagen är intresserad av 
att genomföra denna studie. 


Planerade utvecklingsprojekt: 


 Elektronisk handel och IT. 


 Internationalisering för företagare. 


 Distansutbildning – flexibelt lärande. 


Universitetsstöd till företag  


Cens, centrum för näringslivsservice. Cens’ kontaktpersoner finns på sju ställen i länet. För 
närvarande är platsen vakant i Hagfors, men nystart för verksamheten planeras till februari 
2000. Samordningen finns hos INOVA. 


Forskarstation Bergslagen 


Forskarstation Bergslagen är ett arbetsmarknadsinstitutprojekt med regionalt säte i Karlskoga. 
"Forskarstation B" utvecklar projektidéer och fungerar som forskarskola för doktorander. Det 
ingår i Hagfors - Munkfors Regionutvecklingsprojekt och kan kontaktas i Näringslivets hus. Ett 
kontor finns också i Munkfors med två funktionärer. 
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3.5 Sammanfattning mål och rekommendationer 
Det är ett långsiktigt mål att bryta den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Hagfors kommun ska verka för en positiv utveckling av framtidstro. Detta kan göras genom att utforma 
gemensamma målbilder och visioner för utvecklingen. 
Hagfors kommun ska på olika sätt bromsa befolkningsminskningen. Ett realistiskt mål är att uppnå 
balans mellan arbete och befolkning år 2005. 
Hagfors kommun ska fortsätta att utveckla arbetet med tillväxtavtalen och därigenom verka för en stabil 
och långsiktigt hållbar utveckling för det lokala näringslivet, skapa förutsättningar för fortsatt expansion 
för företag med utvecklingspotential, verka för en ökad differentiering av näringslivet samt arbeta hårt för 
att öka kommunens kunskapskapital. 
Turismnäringen ska utvecklas i ett regionalt sammanhang. Kommunen ska aktivt delta i detta. 
Hagfors kommun ska bidra till en ökad kunskap om näringslivets utvecklingsmöjligheter genom 
verksamheter Näringslivets hus. 
Hagfors kommun ska uppmuntra och stödja lokala pilotprojekt i kommunens bygder 
Hagfors kommun ska bli bra på att producera förädlad bioenergi. Det ska vara vårt bidrag till 
omställningen av Sverige och det ska ge många nya jobb 
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7.1 Mål 


Nationella mål 
Ett samhälles tekniska försörjning ska vara uthållig i den mening att försörjningssystemen inte ska 
tära på jordens ändliga resurser. Dessutom måste försörjningssystemen vara pålitliga, säkra och 
utformade på ett miljöanpassat sätt.  Målet om ett hållbart Sverige inom en generation är mycket 
en fråga om omställning av de tekniska försörjningssystemen, särskilt energiproduktionen och  
avfallshanteringen.  


Därför görs en relativt omfattande genomgång av de nya tankar och idéer som fint formuleras i 
miljömåls- och klimatkommitténs arbete 2000.  


De miljömål som berörs av hållbara tekniska försörjningssystem är främst God bebyggd miljö och 


Begränsad klimatpåverkan, men även Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och 
En giftfri miljö innehåller delar som påverkas kraftigt av strukturen av samhällets tekniska 


försörjning. 


Utdrag ur SOU 2000:23 och 2000:52: 


Strategier: 


Tre åtgärdsstrategier föreslås för att nå hållbara tekniska försörjningssystem:  


1. Effektivisering av energi och transporter. Vi måste komma fram till ett energisystem som är 
långsiktigt hållbart. För att minska utsläppen och behoven av nya dyrbara 
produktionsanläggningar är det nödvändigt med energihushållning, effektiv energiproduktion 
och införande av förnybara energikällor. För att förverkliga denna strategi är det viktigt med en 
kombination av information och ekonomiska styrmedel. 


2. Giftfria och effektiva kretslopp. Farliga ämnen ska fasas ut (ny omfattande lagstiftning och nya 
EU-direktiv föreslås för kemiska produkter) och en sanering av markföroreningar måste ske. 
Varukretsloppen måste bli effektivare med återanvändning och återvinning regel. Förstärkta 
åtgärder mot övergödning från avloppsanläggningar och jordbruk ska införas. Strategin bygger 
på lagstiftning och avgifter (punktskatter på gödselmedel t.ex.) 


3. Hushållning med mark, vatten och den bebyggda miljön. Ett varsamt brukande och 
miljöanpassning av samhällsplanering och byggande är viktiga inslag i strategin. För denna 
strategi behövs en kombination av ekonomiska stödinsatser och lagregler. 


Styrmedel:  


För att samhällsaktiviteterna ska leda till hållbar utveckling behövs insatser i hela samhället. 
Mycket av miljöarbetet är idag lönsamt både för företag och hushåll och många ser miljöarbetet 
som en strategisk kvalitetsfråga. Men effektiva styrmedel som befintlig lagstiftning kompletterad 
med information, samt ekonomiska styrmedel i form av stöd och avgifter behövs. 


Användning av ekonomiska styrmedel är en vikt del för att nå ekologisk hållbar utveckling. Viktiga 
aspekter är att styrmedlen främjar teknisk utveckling, effektivisering och snabbar på utbytet av 
gammal teknik. De områden inom tekniska sektorn där man bedömer att de ekonomiska 
styrmedlen har störst effekt är inom energisektorn, där den samlade energibeskattning måste ses 
över om miljömålen ska nås. 


God bebyggd miljö  


Miljökvalitetsmålet skrivs ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. ” Antaget av riksdagen. Detta förtydligas med 
bl.a. följande text:  


Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och 
miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används.  


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 staden och dess omgivning.”  
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Den bebyggda miljön, dvs. bebyggelse, kommunikationsleder, anläggningar och teknisk infrastruktur har 
genomgått en stor förändring under industrisamhället och särskilt under den senare delen av 1900-talet. Ett 
problem är den för höga och ineffektiva energianvändningen. Energieffektivisering och främjande av förnybara 
energikällor är därför nödvändig.  


Kommittén uppmärksammar också bl.a. problemen med avfallsdeponier som läcker föroreningar och kräver 
stora utrymmen, behovet av att minska kemiska utsläpp och ohållbara uttag och metaller är prioriterade 
områden. Mycket är kvar att göra innan kretsloppen har slutits. 


Förslag till etappmål som berör teknisk försörjning:  


Planering  


 Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier för hur 
förnybara energiresurser och förutsättningar för utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, 
solenergi och vindkraft ska tas till vara. (Kommentar: Fullmäktige i Hagfors kommun har i jan 2000 
antagit en  Energiplan som utgör grunden för detta. Sedan 1995 finns dessutom Vedplanen som styr 
fastbränsleeldning i egnahem) 


Byggnader  


 I nya byggnader får energianvändningen år 2010 vara högst 90 kWh/kvm/år. Från år 2005 används 
direktverkande elvärme i nybebyggelse endast i fritidshus. Energianvändningen i det totala 
byggnadsbeståndet – bostäder och lokaler – minskar successivt och är lägre år 2010 än år 1995 för att 
minst halveras till år 2050. Andelen fossila energikällor i bostäder och lokaler minskar och utgör högst 20 
procent år 2010. (Kommentar: Hagfors kommuns Energiplan har målet som riktlinje) 


Resurshushållning och kretslopp  


 Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått en enhetlig standard och uppfyller högt uppställda 
miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall. (Kommentar: Kommunen har gjort en 
plan för att klara detta för Holkesmossens deponi )  


 Den totala mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall har minskat med minst 50 procent till år 2005 
räknat från 1994 års nivå och den totala mängden genererat avfall exklusive gruvavfall har minskat 
under samma tidsperiod. (Kommentar: Detta är ett tufft mål för vår kommun och innebär troligen att 
förbränning av hushållsavfall måste ske i Karlstad. Minskningen mellan 1994-2000 av hushållsavfall och 
grovavfall som deponeras var i vår kommun 33 %) 


 Senast år 2010 ingår minst 75 procent av fosfor från avfall och avlopp i kretsloppet och kan återföras till 
jordbruksmark eller annan produktiv mark utan risk för hälsa och miljö. (Kommentar: Målsättningar 
kommer att fastslås i den slamplan kommunen gör, klar under hösten 2000. Prognosen är att minst 80 % 
slam ska ut i kretsloppet år 2005. Strategi för kommunal återvinning genom kompostering av 
hushållsavfall är ännu inte fastlagt (beror på regionala initiativ), men andelen komposter ska öka. ) 


 Mängden material och energi som varor och tjänster (funktioner) använder under sin livscykel har 
minskat till år 2010 jämfört med år 2000. Delmålen gäller den bebyggda miljön i såväl städer och tätorter 
som på landsbygden, och berör även andra kvalitetsmål.(Kommentar: Kommunens satsning på 
fastighetsnära källsortering är ett led i detta)  


ÅTGÄRDER  


Planering  


Miljökvalitetsmålet har stor betydelse för hela samhällsplaneringen och förutsätter samordning mellan olika 
samhällssektorer och samverkan mellan berörda aktörer. En viktig uppgift för både kommuner och statliga 
myndigheter är att utveckla program och strategier enligt första etappmålet. Planering för biobränslebaserade 
fjärrvärmeanläggningar bedöms särskilt viktigt. 


Byggnader  


Nyproducerade småhus och flerfamiljshus behöver isoleras mer för att målet för energianvändningen ska 
uppnås. t.ex. kan fönster med extra isolering minska energiförlusterna radikalt. En bättre kontroll av gällande 
byggnorm är viktig, liksom valet av t.ex. energisnål belysning, ventilation och vitvaror. Införande av individuell 
mätning av värmen i flerfamiljshus är ett viktigt medel för energihushållningen. Ersättningen av fossila 
bränslen med bioenergi och andra förnybara bränslen måste fortsätta.  


Resurshushållning och kretslopp  


Etappmålet om avfallsdeponiernas standard och miljökrav styrs av EU:s beslutade direktiv och kommer att 
vara lagstadgade år 2001. Året efter ska en omställningsplan för varje anläggning vara inlämnad till 
tillsynsmyndigheten, och under åren fram till 2008 görs omställning av deponierna för att uppfylla kraven. 
Förslag till åtgärder för att minska mängden deponerat avfall har redan tagits av riksdagen och en utvärdering 
av målet bör ske inför år 2005.  


För att så långt som möjligt kunna sluta fosforkretsloppet krävs flera åtgärder; dels ny teknik för att skapa rena 
och effektiva fosforkretslopp, dels att användningen och läckaget av kemiska ämnen som förorenar organiska 
restprodukter begränsas kraftigt. En ny kravspecifikation för slam och annat organiskt avfall, kompletterad 
med fler metaller och vissa organiska miljögifter, bör tas fram. 
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När det gäller målet att minska energi- och materialåtgången för varor och tjänster under deras livscykel 
hänvisas till rapporteringen från den expertgrupp för materialflöden som varit knuten till Miljömålskommittén 
samt till Resurseffektiviseringsutredningen som också tar upp frågan.  


STYRMEDEL  


Byggnader 


Byggnadsvårdscentra behövs i alla delar av landet och utbildningen av byggsektorn vad gäller byggnadsvård 
utvecklas. Med en fokusering mer på helhetslösningar än på viss teknik för olika delsystem.  


Resurshushållning och kretslopp  


De nya lagar, förordningar och föreskrifter som rör minskade mängder avfall och som tillkommit i slutet på 
1990-talet är bra och viktiga verktyg för att nå etappmålen om avfall. Ytterligare ett medel att minska 
avfallsmängderna är reglerade renhållningsavgifter, där kommunerna genom lägre avgifter kan premiera 
hushåll som komposterar och källsorterar. (Kommentar: Detta har införts i Hagfors kommun genom den nya 
taxan 2000 där stora möjligheter att påverka den rörliga delen – hämtning av hushållsavfall – finns) 


Forskning och utveckling behövs om design liksom för att kunna framställa produkter som i högre grad än i 
dag är återvinningsbara. Vidare bör ett utvidgat producentansvar övervägas.  


Nya metoder behöver utvecklas för att förhindra att slam förgiftas av tungmetaller och organiska miljögifter. 
Utvecklingen av bl.a. separerande avloppssystem måste fortsätta. Ny teknik för bättre och mer 
kretsloppsanpassade enskilda avloppssystem ska utvecklas. Tekniken för att rena förorenat slam behöver 
också utvecklas vidare. Rening av slam, röt- rester m.m. kräver också utbyggnad av reningsverken, och här 
kan samverkan mellan olika kommuner vara ett sätt att minska kostnaderna. (Kommentar: Hagfors kommun 
samverkar med Torsby, Munkfors och Sunne i detta). Regionala avfallsplaner kan utgöra ett bra 
planeringsunderlag. (Kommentar: Värmland har gjort en första ansatts till detta ) .För att utveckla material- och 
energisnåla varor och tjänster krävs mjuka styrmedel som teknikupphandling, miljömärkning, ökad 
miljöinformation och miljöledningssystem. 


Begränsad klimatpåverkan 


Nuvarande miljökvalitetsmål innebär att koncentrationen i atmosfären av de sex växthusgaserna som 
specificeras i Kyotoprotokollet bör stabiliseras på cirka 550 ppm koldioxidekvivalenter.  


Mängden av växthusgaser i atmosfären har kraftigt ökat det senaste århundradet. Ökningen av 
växthusgaserna i atmosfären bidrar till att klimatförändringar uppstår. Jordens medeltemperatur har ökat med i 
genomsnitt 0,3-0,4 grader under det senaste halvseklet och mycket tyder på att detta är den snabbaste 
uppvärmningen av jorden sedan senaste istiden. I dag finns i stort sett en vetenskaplig enighet om att den 
klimatförändring som pågår till väsentlig del är resultatet av mänsklig påverkan. Simuleringar av framtidens 
klimat visar att om inget görs för att hejda utvecklingen, kommer jordens medeltemperatur att öka med 
ytterligare 1-3,5 grader till år 2100. Även om utsläppen av växthusgaser till atmosfären stabiliseras på dagens 
nivå kommer halterna i atmosfären öka under flera hundra år beroende på gasernas långa uppehållstid i 
atmosfären.  


Hotet om klimatförändringar är ett av de mest komplexa problem som mänskligheten måste komma till rätta 
med. Med stor sannolikhet kommer denna utveckling att medföra allvarliga sociala, ekonomiska och 
ekologiska konsekvenser. En klimatförändring kommer inte att lämna någon del av världen opåverkad, men 
vissa regioner kommer att drabbas hårdare än andra av de direkta effekterna. Stora osäkerheter finns i 
klimatscenarierna och man kan inte utesluta risken för oförutsedda händelseförlopp som kan medföra 
allvarliga konsekvenser i Sverige. 


Sverige har ratificerat FN:s ramkonvention om klimatförändring från 1992. Kyotoprotokollet från 1997 innebär i 
korthet att i-länderna ska minska sina utsläpp med cirka 5 % fram till år 2010, jämfört med 1990-års nivå. U-
länderna har inte ålagts några kvantitativa utsläppsrestriktioner. Sammantaget bidrar Kyotoprotokollets 
förverkligande endast till att dämpa den förväntade ökningen av halten växthusgaser i atmosfären.  


Koldioxid är en av sex växthusgaser som behandlas i protokollet. Koldioxid är en gas som bildas vid 
förbränning av framför allt fossila bränslen. Energiförsörjningen i världen baseras till mer än 75 % på fossila 
bränslen och de flesta fordon drivs med fossilt bränsle. Övriga gaser som ingår i Kyotoprotokollet är metan, 
dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och svavelhexafluorid. De 5 senare 
svarar sammantaget för 25 % av utsläppen av växthusgaser i världen. I förslagen till klimatmålet räknar man 
med de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollets och IPCC:s definitioner och räknar om dem till 
koldioxidekvivalenter. 


Förslag till svensk klimatstrategi 


Långsiktligt mål för år 2050 föreslås vara: 


Utsläppen av växthusgaser för Sverige år 2050 har minskat med cirka 50 % jämfört med utsläppen år 1990, 
för att därefter minska ytterligare. Utsläppen år 2050 får inte överstiga 4,0-4,5 ton per år och capita, räknat 
som koldioxidekvivalenter.  


Etappmål för perioden 2008-2012 föreslås vara:  


Utsläppen av växthusgaser för Sverige ska, som ett medelvärde för perioden 2008 till 2012 vara  
2% lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter. Åtgärder som vidtas utanför 
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landets gränser ska vara supplementära (betyder att det räknas Sverige tillgodo, benämns förslaget om 
handel med utsläppsrättigheter). Betydande utsläppsminskningar ska ske inom landets gränser.  


Etappmål för år 2005 föreslås vara:  


Utsläppen av växthusgaser i Sverige år 2005 ska vara oförändrade jämfört med 1990-års nivå, räknat som 
koldioxidekvivalenter, för att därefter minska.. 


Förslag på styrmedel i handlingsprogrammet 


Ett särskilt klimatråd på myndighetsnivå inrättas. Det fortsatta arbetet på den regionala och lokala nivån ska 
stödjas bl.a. genom statliga bidrag till klimatpolitiska program, så att åtgärder kan genomföras utifrån lokala 
förutsättningar 


Baspaketet innehåller ett hundratal åtgärder. En del ger effekt i form av utsläppsreduktioner inom ett par år 


och åtgärder som på sikt leder till positiva effekter. Vidare ingår förslag till utredningar som syftar till att skapa 
ett bättre beslutsunderlag för fortsatta åtgärder. Åtgärderna i baspaketet kan beslutas omgående. Finansiering 
av åtgärderna föreslås till och med år 2004. 


I tilläggspaket finns åtgärder och styrmedel som möjliggör fortsatta utsläppsminskningar, men där ytterligare 


beslutsunderlag erfordras. 


Vissa förslag innebär skärpta krav på regleringar. Dessa riktar sig i huvudsak mot bebyggelse- och 
servicesektorn. Regleringarna gäller sådana åtgärder som syftar till en långsiktig omställning, t.ex. lägre 
energiförbrukning i byggnader samt utfasning av de tre industrigaserna (fluorerade kolväten). 


Utsläpp av växthusgaser i Sverige 


Utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt Klimatkonventionens definitioner, var år 1990 70,8 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter. Motsvarande utsläpp år 1998 var 75,1 miljoner ton. De samlade utsläppen av 
växthusgaser har därmed ökat med cirka 6 %. Koldioxidutsläppen utgör cirka 80 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser i Sverige, räknat som koldioxidekvivalenter. Utsläppen av koldioxid från energisektorn har 
minskat med cirka 40 % mellan åren 1970 och 1998.Trots det har koldioxidutsläppen har ökat under 90-talet 
med cirka 3 %. De största källorna till metanutsläpp är jordbruket, samt från avfallsdeponier (deponigas). 
Utsläppen av metan utgör i Sverige cirka 8 % av de totala utsläppen av växthusgaser räknat som 
koldioxidekvivalenter. Utsläppen av metan och lustgas har minskat under 90-talet medan utsläppen av 
fluorkolväte, perfluorkolväten och svavelhexafluorid bedöms ha ökat under samma period. 


Kommunens uppgifter  


Kommittén har bedömt att det är särskilt viktigt att klimatfrågan i högre utsträckning uppmärksammas på alla 
samhällsnivåer. Staten bör i ökad utsträckning stödja lokala projekt som syftar till att minska utsläpp av 
växthusgaser och/eller effektivisera energianvändningen. Kommittén har av denna anledning föreslagit att 
stöd för lokala klimatprogram (KLIMP) bör utformas med syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärder. 


Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från olika sektorer 


Åtgärder och möjliga styrmedel har identifierats för att minska utsläpp av växthusgaser och användning av 
energi för olika sektorer.  


Produktion av el och fjärrvärme svarar för cirka 13 % av landet totala utsläpp av växthusgaser. Den ökade 
fjärrvärmeanslutningen har inneburit kraftigt minskade koldioxidutsläpp från uppvärmning av bostäder och 
lokaler. Olja används fortfarande i viss utsträckning för fjärrvärmeproduktion, främst i mindre anläggningar 
samt som så kallad reserv och spets, dvs. under korta perioder särskilt när det är kallt. Kommittén anser att 
det är viktigt att ytterligare insatser genomförs för att minska oljeanvändningen inom fjärrvärmesystemen. 
Användningen av spillenergi från industrin för produktion av el och fjärrvärme bör öka. Kommittén föreslår 
även att produktion av el från förnybara källor bör öka med 3-5 TWh genom satsning på ett vindkraftsprogram. 


Industrins koldioxidutsläpp utgör cirka 25 % av de totala utsläppen. Utsläppen har minskat betydligt från 1970 
till i dag. Detta beror främst på minskad oljeanvändningen, men även utveckling mot mindre energikrävande 
produkter och tillverkningsprocesser samt en förändrad branschstruktur. Trenden förväntas fortsätta fram till år 
2010. Utsläppen av växthusgaser och energianvändning föreslås minskas genom generella åtgärder för 
energibesparing och åtgärder som riktas till den energiintensiva industrin.  


Sektorn Bebyggelse och service svarar för cirka 14 % av de totala utsläppen i landet. Fram till år 2010 
bedöms att utsläppen kommer att minska cirka 30 % jämfört med 1990. Orsaken är den minskade 
oljeanvändningen genom konvertering till fjärrvärme och installation av värmepumpar. En mindre andel olje- 
uppvärmda byggnader beräknas börja använda pellets. Det är också viktigt att nya fastigheter successivt blir 
energieffektivare genom skärpta byggregler. Befintliga hus bör även successivt bli mer energieffektiva genom 
t.ex. energieffektivare fönster, vindsisolering och fasadåtgärder. Den fysiska planeringen, byggande av 
bostäder och lokaler samt infrastruktur påverkar utsläppen långt in i framtiden 


Utsläppsmålet att minska metanutsläppet från deponering av avfall med 30 % till år 2000 kommer sannolikt att 
uppnås genom minskad deponering och krav på deponigasomhändertagande.  


Forskning och utveckling är av avgörande betydelse för att komma tillrätta med klimatproblemet. Kommittén 
föreslår ökade resurser för klimatforskning. Kommittén anser att det krävs en samordning mellan de 
forskningsfinansiärer som stöder dagens klimatrelaterade forskning.  
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Regionala mål 
För den tekniska försörjningen finns antagit regionala målsättningar för avfallshanteringen 
(kommunförbundet). I den regionala avfallsanalysen finns mätbara målsättningar för 
återbördandet av avfallets till kretsloppet.  


Ännu finns inga regional effektmål formulerade för energisektorn. 


Kommunala mål 
Mål för avfallshaneringen finns i den kommunala avfallsplanen, som är under revidering. Vi ska 
bli ännu bättre på återbruk och återvinning genom lättillgänglig källsortering och genom 
folkbildningsinsatser  Mål för energiförsörjningen finns i  den nyligen upprättade energiplanen. 
Dessa mål är nedbrutna till konkreta delmål.  


Det är tekniska utskottet /kommunstyrelsen som har till uppgift att verkställa målen. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Hagfors kommun ska kunna utnyttja lokala resurser till hela 
kommunens uppvärmning på ett ekologiskt hållbart sätt.  
Senast år 2010 skall 90% av hushållen nyttja uthålliga 
energikällor för uppvärmning. 


Vedplanen, 
Energiplanen 


Bara naturlig 
försurning 
Begränsad 
klimatpåverkan Frisk 
luft 


Hagfors kommun ska sluta kretsloppen och ta tillvara slam 
och organiskt avfall genom ny resurssnål teknik. (Efter 
”slamutredningen som genomförs 2000 sätts mer precisa mål) 


Avfallsplanen Giftfri miljö 


Hagfors kommun ska aktivt verka för en regional samverkan 
kring avfallsfrågorna. 


Beslut 
kommunstyrelsen 
feb. 2000 


 


Hagfors kommun ska aktivt medverka vid genomförandet av 
en vattenplan för Klarälvens avrinningsområde som utgår från 
vattnet som en lokal och global resurs. (EU:s vattendirektiv) 


Kommande 
vattenplan 


Rent vatten och 
levande vattendrag 


Hagfors kommun ska verka för att effektiviteten i befintliga 
vattenkraftsystem ökas, samtidigt som ingen ny utbyggnad av 
vattenkraft sker i oreglerade vattendrag. 


Kap 7 Rent vatten och 
levande vattendrag 
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7.2 Energi  


Energiplan 
Kommunen har i jan 2000 antagit en energiplan för kommande energisatsningar. I planen 
sammanställs nuvarande uppvärmning av fastigheterna i olika delområden i kommunen. Den ger 
ett bra underlag inför kommande beslut på gemensamma anläggningar. Trafiken behandlas inte i 
Energiplanen. 


Energiplanen innehåller många målsättningar med uppföljningsbara delmål som delvis finns med i 
de övergripande målsättningarna i denna översiktplan. I övrigt hänvisas till energiplanen.  


Elektricitet 


Produktion  


Klarälven och dess biflöde Uvån är utbyggd för 
kraftproduktion inom hela Hagfors kommun.  


Kraftverken i Klarälven ligger i södra delen av älven, 
nedströms Edebäck. Klarälven lämnar här 
sprickdalen och kastar sig ner för Edsforsen och 
Skogaforsen. Därefter möter älven Uvåsystemet vid 
Råda och passerar sedan ytterligare tre forssträckor 
- Krakerud, Forshult och Skymnäsforsen innan älven 
når ner till Munkforsen. Vid Klarälven finns sex 
kraftverk inom kommunens gränser. Det största 
kraftverket är Forshult med en effekt av 20 MW. Det 
äldsta kraftverket i Klarälven är Forshult som 
byggdes 1906. Kraftverket finns idag kvar som 
museum. De andra sex kraftverken i Klarälven är alla 
byggda under 1930-40-talet.  


I övre Klarälvdalen, mellan Vingängssjön och 
Edsforsen, en sträcka på nära 10 älvmil  faller älven 
inte många meter. Här meandrar Klarälven mäktigt fram på ett plant och lätteroderat underlag. 
Bergskanterna gör att älven inte kan ta ut svängarna, och Klarälven har här ett bundet 
meanderlopp, något som är världsunikt för en så stor älv. Klarälvens sträckning norr om Edsforsen 
är därför högt klassat som riksintresse av geologiska värden, och skyddas genom särskilda 
geografiska bestämmelser i 4 kap miljöbalken 6 § mot ytterligare utbyggnad. Till 1998 hade älven 
status som flottningsled.  


I Uvåns avrinningsområde finns 6 mindre kraftverk, det största är Nain med en effekt av 7 MW. Vid 
Nain förs vatten över till Knoälven genom ett kanalbygge, som fick tillstånd 1914. Malta kraftstation 
byggdes 1912 och Hagfors byggdes 1918. Dessutom finns några mindre kraftverk i privat regi i 
kommunen. Dessa kraftverk ligger vid biflöden till Klarälven - Halgån, Gröckesälven och 
Lovisebergsälven. 


Tabell 7.1.1 Birka Kraft AB kraftverk i Hagfors kommun (uppgifter från 1998) 


Kraftverk i Klarälven Effekt MW Fallhöjd m Kraftverk i Uvån Effekt MW Fallhöjd m 


Edsforsen 9 7 Nain 7,0 47 


Skogaforsen 15 11 Knon 6,0 31 


Råda  2 6 Laggåsen 1,8 42 


Krakerud  14 12 Malta 6,2 29 


Forshult 20 12 Hagforsen 5,7 23 


Skymnäsforsen 17 12 Stjern  1,9 8 


Klarälven summa 77 60 m Uvån summa 28,6 180 m 


 



skogafa.jpg
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Användning av elenergi, Hagfors 


kommun 1998


Övrig 


industriel


25%


Uddeholm 


Tooling


37%


Hushållsel


17%


Uppvärm-


ning


21%


Birka AB producerar 110 GWh  från vattenkraft i genomsnitt varje år från Uvåsystemet och 580 
GWh från Klarälven inom Hagfors kommun. Sammantaget producerar våra vatten kring 700 GWh 
per år. Inom kommunen använder vi varje år något mindre än 400 GWh – så våra vatten levererar 
drygt 300 GWh till omvärlden! 


Vattenkraftutbyggnad 


Klarälven ner till Edebäck inom vår kommun är skyddad från ytterligare vattenkraftföretag genom 
Miljöbalken 4 kap 6 §: Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål 
får inte utföras i Klarälven på älvsträckan mellan Höljes och Edebäck. 


Kommunfullmäktige har 1993 i ett yttrande till regeringen angående skyddsvärda vatten och 
vattendrag gjort bedömningen att de fåtal oreglerade sjöar och vattendrag som finns kvar bör 
lämnas orörda. Här nämns framförallt Grunnan, Svartälvsystemet, Hinnan, Skymma, Noret, Götån 
och övre delen av Musån vilka alla är vattendrag med viss utbyggnadskapacitet, men som bör vara 
oreglerade. 


Konsumtion 


Inom kommunen används omkring 400 GWh elkraft. Den ojämförligt största enskilda 
kraftförbrukaren är Hagfors Järnverk som 1997 använde 143 GWh för sin verksamhet. De övriga 
konsumenterna är vanliga mindre kunder – som kallas säkringskunder vilka förbrukar 76,2 GWh 
och större kunder (effektkunder), dit kommunen hör, vilka tillsammans använder 164,5 GWh.  


Elkonsument Förbrukning 


Uddeholm Tooling 143 GWh 


Effektkunder 164,5 GWh 


Säkringskunder 76,2 GWh 


Summa förbrukning 384 GWh 


 


Till uppvärmning används idag 81 GWh (ej medräknat industrifastigheter). De flesta eluppvärmda 
husen är villor byggda på 80-talet i Sundfall, Sund och Råda. Även kommunen har flera 
eluppvärmda lokaler. Annan el; hushållsel, belysning m.m. är 65 GWh, alltså mindre än den el som 
går till uppvärmning, även här borträknat 
industrin.  Industrin använder enligt dessa 
beräkningar 234 GWh till processer, värme 
och ljus. Alla siffror är från 1998. 


 


Typ av konsumtion   GWh 


Uppvärmning 81 


Hushållsel 65 


Uddeholm Tooling 140  


Övrig industri-el 96 


Summa 382 
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Fördelning av uppvärmning på olika energislag i hela 


Hagfors kommun, obs ej industrifastigheter


Ved


25%


Fjärrvärme, 


biobränsle


9%


Elvärme


26%
Olja 


40%


Energi för uppvärmning 
Det vanligaste energislaget i Hagfors kommun 
är olja, men bioenergi ligger inte långt efter – 
1996 visar siffror på 124 GWh olja mot 106 
GWh biobränsle. 


Målsättningen som kommunen antagit är att vi 
till största delen ska värma upp husen i 
Hagfors kommun med biobränsle – men det 
ska vara miljöriktig teknik med små utsläpp. 
Den största delen av enskild vedeldning sker i 
dag med dålig teknik i dubbelpannor.  


Tabell 7.2.1 Sammanställning av 
uppvärmningssätt (ej industrifastigheter), MWh 
(1996). 


Fjärrvärme 


Fjärrvärme ger många fördelar. För en kommun som Hagfors med bränslet alldeles inpå knuten 
kan fliseldad fjärrvärme vara ett mycket intressant alternativ.  


Hagfors 


Det fliseldade fjärrvärmeverket i Hagfors startades 1995. Det eldas med en effekt av  
6 MW fliseldad panna plus två oljepannor för toppeffekt och viss sommardrift samt i  reserv. 
Fjärrvärmeverket levererar årligen drygt genomsnitt 25 GWh värme, vilken till  
90 % är bioenergibaserad.  Hagfors Bioenergi genomför tillsammans med Uddeholm Tooling under 
2001-2003 en omfattande energisamverkan. I korthet går projektet ut på att utnyttja järnverkets 
spillvärme genom att kraftigt bygga ut fjärrvärmenätet i staden. På så sätt skulle 50 GWh 
spillvärme kunna utnyttjas. För att täcka de kallaste månaderna måste troligen en ny panna 
byggas.  


Ekshärad 


I februari 2000 invigdes fjärrvärmeverket på Kyrkheden i Ekshärad. Värmeverket förser större 
delen av Kyrkheden med biovärme. Då Kyrkheden är långsträckt, blir ledningsdragningarna i 
fjärrvärmeverket till villorna dyra, därför har kommunen fått bidrag. Åtgärden ingår i kommunens 
investeringsprogram för ekologisk omställning. Biobränslepannan har en effekt av 2,5 MW och 
beräknad energileverans är 13 GWh per år. 


Råda 


Även i Råda har man planer på ett mindre fjärrvärmeverk. Råda 2000 utreder detta med hjälp av 
SEAM, Energihuset. 


Tätort Olja Ved


Fjärrvärme, 


biobränsle Elvärme


Hagfors 47975 18988 28392 30446


Ekshärad 12533 4787 0 5865


Råda 5993 3379 0 1841


Uddeholm 11601 4531 0 2545


Bergsäng 1277 1516 0 891


Övrigt 44921 44890 0 39753


Totalt 124300 78091 28392 81341







KAPITEL 7 -  SIDA 10/29 


______________________________________________________________________________ 
Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000 


Ansvarig författare: Anna Sjörs 


Enskild uppvärmning 


Fastbränsleeldning är ett bra alternativ i fastigheter på landsbygden eller utanför områden där 
fjärrvärme kan vara lönsamt. Vedplanen ger riktlinjer för uppvärmning i småhus. Vedplanen antogs 
av kommunfullmäktige 1995. I vedplanen står: 


1. Alla kommuninnevånare har rätt att andas så frisk luft att risken för ohälsa minimeras  


2. Uppvärmningen av bostäder bör ske så att en långsiktig och hållbar utveckling främjas med 
minsta möjliga belastning på miljön  


3. Risk för brand i samband med uppvärmning av bostäder skall minimeras 


Detta ska genomföras genom att kommunen tillämpar anmälningsplikt för byte och nyinstallation av 
alla fastbränslepannor. På så sätt får miljögodkänd teknik företräde, och fastighetsägaren är 
garanterad en fungerande godkänd anläggning. Vedplanen uppmanar att direkteldning utan 
ackumulatortank inte bör tillåtas efter år 2000 i områden med samlad bebyggelse.  


 


Läs mera: Energiplan, Vedplan, Internet energisidorna 


 


Hagfors kommun ger under åren 2000-2003 bidrag till enskilda till pelletsuppvärmning. Kommunen 
ger bidrag på 7000 kr till installation av pelletbrännare och kaminer till småhusägare utanför de 
områden där fjärrvärme erbjuds. Detta har medfört att över 100 enskilda fastigheter fram till juni 
2001har beviljats bidrag för installation av pelletsbrännare. 


 


 


Antal pannor Ved


Olja + 


lite ved Olja + el El


Hagfors stad 132 723 118 573


Gustav Adolf + Geijersholm 78 166 34 52


Bergsäng 46 112 36 113


Edebäck-Bergsäng-Byn 143 222 55 105


Kyrkheden 40 146 70 137


Västanbergsbygden 71 81 35 39


Skoga 102 82 18 62


Norra Råda, Uddeholm 63 317 57 152


Myra-Mjönäs 178 257 74 163


Sunnemo 116 175 43 124


Summa 969 2281 540 1520
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Vattenförsörjning i Hagfors kommun


11%


80%


9%


Kommunal


Enskild


Vattenförening


7.3 Vatten och avlopp 


Dricksvatten  
EU:s ramdirektiv för vatten innebär att  
grundvatten ska hålla en sådan kvalitet att 
en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning är möjlig. 
Ramdirektivet innebär även att 
miljökvalitetsnormer ska upprättas och 
vattenskyddsområden för täkterna ska 
utformas. EU:s ramdirektiv innebär även 
att nya administrativa enheter baserade 
på naturliga avrinningsområden ska 
handhar kontroll över vattentillgångar. 
Kommunerna får nya arbetsuppgifter. 


Nationella etappmål 


Miljömålskommittén föreslår 4 etappmål 
som berör Hagfors kommuns vattenförsörjning: Senast 2010 skall ett långsiktigt skydd för 
geologiska formationer av vikt för grundvattenförsörjningen finnas, inga långsiktliga förändringar av 
grundvattennivåer orsakade av mänskliga aktiviteter tillåtas, vattentäkter för med än 50 personer 
ska klara vattenkvalitetsnormerna för dricksvatten samt åtgärdsprogram ska har upprättats enligt 
direktivet.  


Strategier: 


Senast 2005 måste kommunerna redovisa vattenbehov, tillgångar och brister i vattenförsörjningen. 
Nya skyddsföreskrifter anpassade till EU:s ramdirektiv skall upprättas. Före 2005 ska kommunerna 
på hydrologiska grunder fastställa skyddsområden för vattentäkterna. Ansvaret för genomförandet 
kommer att ligga på Klarälvens avrinningsmyndighet. Kommentar: Hagfors kommun har 
vattenskyddsområden för de viktigaste kommunala vattentäkterna (Sunnemo fastställs under 2000) 


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning kompletterad med EU:s ramdirektiv för vatten bedöms av miljömålskomitten 
som tillräckliga instrument för att nå etappmålen. Miljömålskommittén (M1999:03) föreslår att SGU 
blir ny ansvarig myndighet för resursen grundvatten. Ett annat förslag är att brunnsborrare ska vara 
ackrediterade för vatten- och energiborrning senast 2005. Kommentar: Detta har Hagfors kommun 
föreslagit tidigare, i remissvar angående radon i dricksvatten. 


Samverkan Hagfors-Munkfors VA 


Under 2000-2001 har en utveckling av en mycket nära samverkan mellan de båda kommunerna i 
vatten och avloppsidan påbörjats.. Samverkan sker med sikte på att utforma en fast organisation 
för VA-sektron, med gemensam personalutveckling, beredskap, avgiftssystem och 
tekniksamverkan. Anledningen är planerna på ett gemensamt utnyttjande av Ullenverket för 
dricksvattenproduktion. 


Vattenkvalitet i kommunen 


I kommunen förekommer tre typer av vattentäkter, bergborrat vatten, grävda brunnar eller spets 
samt ytvattentäkten Stora Ullen. Kommunen har genomfört en inventering av kommunens 
dricksvatten i undersökningen om Radon i dricksvatten. Nästan 80% av kommunens befolkning 
dricker kommunalt vatten. Alla tätorter har kommunalt vatten. De som bor på landsbygden har eget 
vatten eller är med i någon typ av gemensamma anläggningar. Kommunen bedömer att c:a 1700 
personer har enskilt vatten. 


Den största vattentäkten, som förser nästan 12 000 abonnenter med vatten är Ullens vattentäkt 
som ligger vid Hagfors. Ullens vattenverk tar ytvatten från sjön Stor-Ullen. Vattenföreningarna får 
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Bergborrade täkter Anslutna pe i %


Enskilda 850 5,7%


Vattenföreningar 1200 8,0%


Kommunala 60 0,4%


Summa 2110 14,1%


Grävda, filterspets


Enskilda 850 5,7%


Vattenföreningar 200 1,3%


Kommunala 800 5,3%


Summa 1850 12,4%


Ytvatten


Ullenverket 11000 73,5%
Summa 14960 100,0%


oftast (80%) vatten från bergborrade brunnar. De enskilda vattentäkterna består troligen ungefär till 
hälften av bergborrat vatten och till hälften av filtrerat ytvatten i form av grävda brunnar eller spets.  


Läs mera: Internet vattensidorna www.hagfors.se vidare kommunalteknik eller natursidor 


Bergborrad brunn 


I kommunen varierar borrdjupet från 
några tiotal meter till över 100 meter. Vid 
brunnsborrning är man aldrig garanterad 
ett bra vatten - men oftast är vårt 
bergborrade vatten av god kvalitet. 


Väster om Klarälven, i 
Västanbergsområdet ner mot 
Lakenesjön, kan det bergborrade vattnet 
vara kalkhaltigt (kan orsaka avlagringar i 
ledningar och diskmaskiner) och 
innehålla höga halter av fluor. För höga 
halter av fluor kan ge fläckar på tänderna 
hos växande barn. Öster om Klarälven är 
det bergborrade vattnet oftast surare och 
man behöver pH-justera det med hjälp av 
avsyrningsfilter. 


Vatten som hämtats från sprickor i berget har i några fall varit förorenat av berggas - vätesulfid och 
luktar då ruttet. Om man gasar av vattnet blir det gott att dricka. På senare tid har man 
uppmärksammat radonproblematiken, och miljöskyddsavdelningen har mätt radonhalten i mer än 
250 brunnar i kommunen. Nästan allt bergborrat vatten innehåller radonhalter som överstiger 
”bästa-värdet” på 100 Bq/l, men risken för att vattnet ska vara otjänligt – ha radonhalter över 1000 
Bq/l är i vår kommun c:a 17%. Många med förhöjda halter har åtgärdat sitt vatten med 
radonavskiljare, och om halterna ligger över 1000 Bequerel per liter får man bidrag med hälften 
eller max 5000 kr till radonavskiljare. 


Många fastighetsägare har gått samman kring en bergborrad brunn och bildat en vattenförening. 


Källor och grävda brunnar 


De grävda infiltrationsbrunnarna eller källorna kan ha problem med tillräcklig vattentillförsel. Sådant 
ytligt grundvatten i vår kommun är oftast surt och behöver en pH-justering. Det finns inte många 
föreningar som har grävda brunnar, utan den övervägande delen av denna typ av vattentäkter 
försörjer en eller två fastigheter.  


Bakterier från jorden eller i värsta fall från gödselstackar kan komma ner i dessa typer av 
vattentäkter om man inte tätar mot inrinnande vatten uppifrån. Locket ska helst inte vara av trä! 


Spets i Klarälvdalen 


I Klarälvdalen har husen ofta en spets - en infiltrationsbrunn nedborrad 2-5 meter i Klarälvens 
sand. Vattnet är i princip filtrerat Klarälvsvatten, ganska lågt pH, mjukt och ibland 
ledningsangripande men rent och fint. Järnhalten kan ibland vara mycket hög. Ett annat problem 
kan vara föroreningar från uppströms liggande jordbruk. Det är oftast  inte bakteriepåverkan, utan 
förhöjda halter av kväve från jordbruket som ställer till problem. I värsta fall kan rester av 
bekämpningsmedel finnas i vattnet, men det har vi bara mätt upp från en källa.  


 



http://www.hagfors.se/
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Kommunala vattenverk  


Ullenverket 


Ullenverket tar råvatten från sjön Ullen. Stora Ullens vatten är naturligt surt (pH idag 6,8 efter 
kalkningsåtgärder) och näringsfattigt - men mycket klart och rent för att vara ett sjövatten. Ullen 
hyser en stam av röding, vilket bevisar att vattnet är kallt och rent.  


Ullenverket är säkert ett av Sveriges vackrast belägna vattenverk med en strålande utsikt över 
Hagfors stad. Ullenvattnet används av 11 000 abonnenter över hela kommunen - från Kyrkheden i 
norr till Mjönäs i söder. Ledningsnätet är 20 mil långt, och fem reservoarer finns på vägen som fylls 
under natten genom en mängd pumpstationer. Vattenverket försörjer Hagfors, Geijersholm, 
Uddeholm, Råda, Myra, Mjönäs, Nybacka, Högheden, Gunnerud, Sörby, Lakenetorp, Ekshärad 
och Framnäs. 


Ullenvattnet är ett levande vatten vilket innebär att det innehåller en del organiskt material som kan 
färga vattnet och ge bismak, speciellt under höst och vår. Därför genomgår vattnet en omfattande 
reningsprocess.  


En helt ny vattenreningsanläggning togs i bruk hösten 1998. 


Det första steget innebär en kemisk förbehandling för att ta bort en del av de organiska ämnen som 
kommer med råvattnet. Vattnet kalkas och pH-justeras sedan genom kalk-kolsyremetoden vilket 
gör att man får ett vatten med en bra jämvikt och buffrande förmåga inom valt pH-intervall. Sedan 
passerar vattnet stora bassänger där det långsamt filtreras igenom sandfilter. Dessa långsamfilter 
har funnits ända sedan Ullenverket byggdes på 60-talet. 


Desinfektion av vattnet sker med UV-behandling så att vattnet ska vara fritt från bakterier. Man kan 
förstås klorera vattnet om det skulle behövas extra rening någon gång.  


Sjön Ullen omgärdas av stränga skyddsbestämmelser genom beslut fastställt av länsstyrelsen. Det 
yttre skyddsområdet omfattar Ullens hela avrinningsområde. Man får t.ex. inte köra in med farligt 
gods i det yttre skyddsområdet. Man får heller inte lagra oljor eller bränsle inom det inre 
skyddsområdet. Inga avloppsanläggningar får finnas inom det inre skyddsområdet. Skogen får inte 
gödslas och skogsavverkning förutsätts ske med stor försiktighet inom skyddsområdet. 


Hagfors och Munkfors ser för närvarande över möjligheterna till samverkan kring vattenfrågan. 
Utredningen har sommaren 2001 kommit så långt att en ledningsprojektering ska påbörjas. Vissa 
ombyggnationer i vattenverket behövs även för att säkre den större vattenproduktionen. 


Tekniska data Ullenverket: 


Intagsledning 275 m ut i sjön på 25 m djup. Dim. 400 mm 


Råvattenpumpar 3 såt med kapacitet 140 kbm/timme vardera 


Råvattenledning 6 km från Ullen till vattenverket Dim. 300 mm 


Kemisk fällning 8 såt kontaktfilter, uppströmsfiltrering, total filtreryta 40 kvadratmeter. Flockning med 
polyaluminiumklorid 


Hårdhetshöjning Kalksilo på 30 kbm, en kalkvattenberedare  


pH-justering Koldioxidstation med tank för 6300 kg koldioxid 


Långsamfilter En total yta på 1600 kvadratmeter 


Desinfektion UV-ljus (lågtryckslampa) Klorering med hypoklorit som reserv. 


Högreservoar Volym 1000 kubikmeter, omsätts tre gånger per dygn 


Uddeholm Reservoar volym 300 kubikmeter 


Norra Råda Reservoar volym 400 kubikmeter 


Ekshärad Reservoar volym 800 kubikmeter 


Mjönäs Reservoar volym 300 kubikmeter 


Huvudledning  Från vattenverket dubbla ledningar med dim 400 resp. 250 mm 


Total ledningslängd 205 km vattenledningar av olika dimension 


Övervakning Kontinuerligt larm för pH, turbiditet, UV-ljuset och klorering då den är igång. Dessutom 
sker övervakning av flödet och nivåer på samtliga reservoarer.  
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Gustavsfors vattenverk 


250 personer i Gustavsfors får vatten från det nya vattenverket som stod klart 1992. Vattenverket 
är placerat norr om Gustavsfors. Grundvattnet som pumpas upp kommer från filtrerat vatten 18 
meter djupt ner i rullstensåsen som följer Uvåns älv. Vattnet håller en god kvalitet men måste 
behandlas med järn och manganfilter. Vattnet är surt, (pH 6,0) något mjukt och innehåller något för 
låga halter av fluorid. Kring Gustavsfors vattenverk finns ett skyddsområde. Men då vattnet 
kommer från åsen norr om Gustavsfors är den största föroreningsrisken vägolyckor längs med väg 
mot Uvanå. 


Tekniska data Gustavsfors vattenverk 


Täkttyp  Grusfilterbrunn, Johnsonfilter 18 meter under marknivån (togs i drift 
1992). 


Antal försörjda abonnenter Dimensionerat för 250 personer  


Produktionskapacitet   4 kubikmeter/tim.  


Behandling  Alkaliskt filter, justering med soda, 
järn- & manganfilter.  


Desinfektion  UV-anläggning för desinfektion.  


Övervakning  Kontinuerligt larm för turbiditet och UV-ljus. 


Vattnet samlas i en reservoar (35 kubikmeter). Distribution till nätet görs med 2 st. högtryckspumpar och 
en 2000 liters hydrofor.  


Klorering av vattnet kan göras vid behov, men har inte under verkets driftstid behövts. UV-ljuset håller 
vattnet fritt från bakterier!. 


Sunnemo vattenverk 


Sunnemos nya vattenverk togs i bruk hösten 1998. Sunnemo har haft problem med 
vattentillgången. De kommunala vattentäkterna vid Högberg, 1 km öster om samhället har inte 
räckt till. Björkil har därför en egen vattenförening.  


Nere vid Näbben har man funnit god tillgång på vatten och Sunnemos nya vattenverk ligger där. 
Vattentäkten är en grusfilterbrunn 66 meter ner i jordlagren. Vattnet som filtreras genom tjocka 
sand- och gruslager blir rent och klart men det är surt och mjukt. Det innebär att vattnet genom 
naturlig väg har fått en högre halt av kalcium och magnesium. Ändå måste vattnet pH-justeras. 
Vattenverket försörjer 300 abonnenter. Ett förslag på skyddsområde för Sunnemo vattentäkt finns, 
och är under fastställande. 


Tekniska data Sunnemo vattenverk: 


Vattentäkt  Djupborrad grusfilterbrunn, 66 m 


Antal försörjda abonnenter 300 personer  


Dygnsförbrukning  200 kbm/dygn  


Behandling  pH-justering snabbfilter, alkalisk massa och kolsyra 


Desinfektion  UV-ljus 


Övervakning  Kontinuerligt larm för pH och turbiditet 


Anneberg vattenverk 


Vid Anneberg finns ett äldre kommunalt vattenverk från den tid här fanns en skola. Vattnet kommer 
med självtryck från en äldre grävd brunn nordväst om verket. Vattnet är mjukt och surt och pH-
justering sker genom filtrering genom alkalisk massa. Annebergs vatten har periodvis varit påverkat 
av förorenat vatten som kan komma från avloppsanläggningar uppströms. Kommunen har därför 
planer på att antingen dra Ullenvatten upp mot Anneberg eller bygga ett nytt borrat vattenverk som 
överlåts till en vattenföreningen. Kostandsläget har emellertid gjort att planerna skjutits på 
framtiden. 


Tekniska data Anneberg vattenverk: 


Täkttyp  Schaktbrunn 


Antal försörjda abonnenter 30 personer  


Kapacitet  5 kubikmeter/dygn.  


Behandling  pH-förhöjning genom alkalisk massa 


Desinfektion  Klorering 
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Skoga vattenverk  


Vid Skoga bygdegård finns en av kommunens minsta vattentäkter - en bergborrad täkt c:a 120 
meter djup. Verket försörjer 25 personer med vatten och var klart 1992 då den gamla vattentäkten 
lades ned. Tidigare fanns en skola här.  


Vattnet behöver ingen justering av pH, men har för höga manganhalter som filtreras bort efter en 
kemisk fällning med kaliumpermanganat. Råvattnet innehåller alldeles för höga halter av radon 
som tas bort genom en intensiv luftning som sker efter mangan-avskiljningen. Vattnets kemiska 
kvalitet kontrolleras en gång om året, bakterier och radon kontrolleras två gånger per år.  


Tekniska data Skoga vattenverk: 


Bergborrad brunn 121 meter (borrår: 1991)  


Försörjer ca 25 personer/9 hushåll  


Teknik 2 st. hydroforer  


Rening Manganavskiljare med kaliumpermanganat och radonavskiljare Libradon  


Det finns inget skyddsområde fastställt för Skoga. En djupborrad vattentäkt behöver inget större 
skyddsområde om man vet att brunnen är tätad ordentligt uppåt. 


Kommunen avser att överlåta vattenverket till förening. 


Norra Gräs vattenverk 


I Norra Gräs, strax ovanför bygdegården finns en annan av kommunens minsta vattentäkter - en 
bergborrad täkt med ett djup på 110 meter. Vattnet behöver ingen justering av pH, men har för 
höga manganhalter som filtreras bort efter en kemisk fällning med kaliumpermanganat. Råvattnet 
innehåller något för höga halter av radon som tas bort genom en luftning som sker efter 
manganavskiljningen. Vattnets kemiska kvalitet kontrolleras en gång om året, bakterier och radon 
kontrolleras två gånger per år. 


Tekniska data Norra Gräs: 


Bergborrad brunn  100 meter djup  


Antal försörjda abonnenter 60 personer. Idag liten produktion c:a 10 personer. 


Kapacitet  15 kbm/dygn 


Behandling  Radonavskiljare Libradon efter mangan- och järnavskiljare genom 
kemisk oxidation, kaliumpermanganat  


Södra Gräs vattenverk 


I Södra Gräs finns kommunens djupaste vattentäkt - hela 160 meter. Vattnet håller en god kvalitet 
och behöver ingen justering av pH. Däremot innehåller råvattnet för höga halter av radon som tas 
bort genom intensiv luftning. Vattnets kemiska kvalitet kontrolleras en gång om året, bakterier och 
radon kontrolleras två gånger per år. Verket har en liten produktion vintertid, 5-10 kbm/dygn, mer 
sommartid då ett tiotal fritidshus är påkopplade. 


Tekniska data Södra Gräs: 


Bergborrad brunn  Brunnsdjup160 meter. 


Antal försörjda abonnenter 30 personer  


Kapacitet  20 kubikmeter/dygn.  


Lagring  2 st. hydroforer á 750 liter 


Behandling  Radonavskiljare, Libradon 


Det finns inget skyddsområde fastställt för de kommunala vattentäkterna i Gräs. Bergborrad 
vattentäkt behöver inget större yttre skyddsområde i närheten av täkten, om man vet att brunnen är 
tätad ordentligt uppåt. Däremot behöver man skydda inströmningsområdet, om det är känt. 
Kommunen avser att överlåta vattenverken i Gräs till förening. 


Framtiden 


Kommunen ansvarar för dricksvatten av hög kvalitet och med högsta ställda säkerhetskrav till två 
tredjedelar av kommunens invånare (80%) genom Ullenvattnet, Sunnemo vattenverk och 
Gustavsfors vattenverk. Tidigare fanns många mindre kommunala vattenverk vid byskolor m.m. 
Kommunens tekniska nämnd anser att de boende här kan överta de mindre vattenverken. Intresset 
för detta har varierat. Hittills har vattenverken i Framnäs, Byn, Hole och Geijersholms skola 
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övergått till vattenföreningar. Kommunens kvarvarande minsta vattenverk i Skoga, Södra och Norra 
Gräs samt ev. Anneberg kan med fördel överlämnas till vattenföreningar. Kommunen har fått 
dispens för införande av larm vid dessa dricksvattentäkter med hänvisning till 
föreningsövertagandet. 


Tekniska utskottet har givit tekniska enheten uppdrag att under år 2000 utreda möjligheten till 
föreningsövertagande av de mindre kommunala vattentäkterna. 


Vattenföreningar 


Uppskattningsvis är 400-500 hushåll kopplade till vattenföreningar.  


De största vattenföreningarna finns i Västra Skymnäs, Hornnäs, Västra och Östra Tönnet samt 
Björkil. Endast en vattenförening, Västra Skymnäs, är en förordnandeanläggning - dvs. omfattas av 
regler för vattenprovtagning. 


Hela 80% av vattenföreningarna har bergborrat vatten - men några föreningar har gått samman om 
en källa eller en grävd täkt, som Västra Tönnet och en av föreningarna i Basterud. 


De flesta vattenföreningarna finns i Västanberg, där några hushåll gått samman om en 
bergborrning. Kartan visar vattenföreningar i Västanberg.  


Status på vattenkvalitet och provtagning varierar mycket mellan föreningarna. Många fonderar 
pengar till ledningsnät och reparationer, men de flesta mindre föreningar har en lösare struktur och 
är många gånger inte organiserade som ekonomisk förening. Ingen vattenförening har 
skyddsområdesföreskrifter för sitt vatten. 


Sex av vattenföreningarna har installerat radonavskiljare och har nu radonhalter understigande 100 
Bq/l. 


Rekommendationer vattenföreningar  


Miljöskyddsavdelningen gör inventering över behov av kontrollprogram och 
skyddsföreskrifter för de större vattenföreningarna. 


Tabell 7.3.2 Kända vattenföreningar i Hagfors kommun.B= bergborrad, K= källa, grävd   


Aspåsens VF  
Basterud VF B 


Basteruds källa VF K 


Basteruds lilla VF B 


Björkil VF B 


Brunnberg VF B 


Byn VF B 


Edebäcks VF K 


Föskefors VF B 


Geijersholms skola B 


Gräs VF B 


Gumhöjdens VF B 


Haftersbol VF B 


Halla VF B 


Hamra VF B 


Hamra-Älvesbyn VF B 


Hedegårds pensionat  B 


Hednabben VF B 


Hole VF B 


Hornnäs VF B 


Knappåsen VF  K 


Knappåsens sågverk B 


Korsbäckens VF B 


Lillbergs VF B 


Mangstorp VF B 


Mons VF  


Mossbergs VF B 


Munterkulls VF B 


Norra Skoga VF B 


Oxbergs VF  


Risbergs VF  


Råda-Bu B 


RådaPrästbol VF B 


Rånäs VF B 


S Johanssons VF B 


Sjögerändan VF B 


Skymnäsbygden B 


Snöre VF B 


Stackerud VF B 


Sundsjön VF B 


Svanhedens VF B 


Viljamsbol VF B 


Västra Tönnets VF B 


Ås VF B 


Övre Lids VF  
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Gustavsfors


Bergsäng


Södra Skoga


Ullenverket


Anneberg


Sunnemo


Norra Gräs


Södra Gräs


Vattenverk i Hagfors kommun


Fyllda ringar kommunala vattenverk
Ofyllda ringar vattenföreningar
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Avlopp 


Riksdagens miljömål Ingen Övergödning innebär att belastning av näringsämnen inte få ha en 


negativ påverkan på människor och miljö, grundvattnet ska inte bidraga till övergödning och mark, 
sjöar och vattendrag i skogslandskapet ska ha en naturligt näringstillstånd, på samma sätt som 
odlingslandskapets mark och vatten . Sjöar och vattendrag ska ha God ekologisk status enligt EU:s 
ramdirektivet för vatten.  


Riksdagens miljömål God bebyggd miljö innebär att slammet ska återföras till kretsloppet i ett 


balanserat samspel mellan staden och dess omgivning. 


Etappmål 


Senast 2010 skall kommunen ha upprättat ett åtgärdsprogram enligt EU:s vattendirektiv. Detta 
innebär att åtgärder ska införas för avloppsrening så att en god ekologisk status för kommunens 
sjöar kan upprätthållas. 


Strategier: 


För att komma tillrätta med utsläppen via avlopp behövs en rad åtgärder: Kommunerna måste årgärda sina 
avloppsledningssystem och skapa lokala lösningar för att ta hand om dagvatten. Enskilda avlopp måste 
åtgärdas, helst med modern ny teknik. Viktigast är kvalitetsförbättringar och ombyggnationer för ett 
omhändertagandet av slam, men även ombyggnader av de mindre avloppsreningsverken kommer att 
behövas. 


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning kompletterad med EU:s ramdirektiv för vatten bedöms av miljömålskomitten 
som tillräckliga instrument för att nå etappmålen. Bidrag diskuteras till enskilda avlopp. Mer 
forskning behövs för att reda ut vilka kväve- och fosfathalter i vatten som innebär en långsiktlig 
balans. 


Kommunala anläggningar 


Kommunala avloppsreningsverk finns vid Lappkärr, Gustavsfors, Råda, Gunnerud, Bergsäng, 
Ekshärad, Sörby, Mjönäs och Sunnemo. De små enheterna är idag på olika sätt hopkopplade med 
de tre största avloppsreningsverken, då allt slam avvattnas vid Råda, Ekshärad eller Lappkärrs 
reningsverk. Allt slam läggs idag på deponi. Reningsverken har fortlöpande moderniserats. 
Övervakning sker idag via ett hopkopplat datanät. Utbyggnad av detta övervakningssystem pågår, 
men än är de 35 pumpstationerna inte med. Även vattenverken ingår i datoriseringen. Det nya 
systemet omfattar idag vattenverken Ullenverket inklusive distribution, Gustavsfors, Sunnemo samt 
på avloppssidan Lappkärr, Råda, Ekshärad, Gustavsfors och Gunnerud. 


Reningsverken slits hårt och ett fortlöpande underhåll är nödvändigt. Kommunen har även en 
åtgärdsplan för ledningssystem där man räknar med renovering av de äldsta delarna.  


Kommunen har genomfört mätning av inläckage av dag- och dränvatten. För Lappkärr visade det 
sig att under mätserien läckte hela 40-45% ovidkommande vatten in till Lappkärr. Även vid 
Gunnerud har man mätt upp höga siffror. Kommunen har 1996 upprättat ett kontrollprogram för 
bräddning med kontroll på vissa strategiska pumpgropar och reningsverk. 


Läs mera: Internet kommunteknik sidorna www.hagfors.se vidare kommunalteknik eller natursidor 


Rekommendation avloppsnätet 


Tekniska enheten bör lägga fram en långsiktig ekonomisk plan för arbetet med 
renovering av avloppsnätet i syfte att minska inläckage till reningsverken av 
ovidkommande vatten. 



http://www.hagfors.se/
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Lappkärr 


Lappkärrs reningsverk är ett modernt trestegs reningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk 
fällning. Den kemiska fällningen sker med AVR, aluminiumsulfat. Verket genomgick en omfattande 
renovering år 1995-98 och har nu en ny luftningsanläggning. 


Reningsverket renar c:a 3 000 kbm vatten varje dag, verket är byggt för en anslutning motsvarande 
12 000 (personekvivalenter), men är klart överdimensionerat då påkopplingen idag är 5 000 
personer. Slammet stabiliseras genom kraftig luftning. Avvattning sker genom tillsats av polymerer. 
Verksamheten har tillstånd enligt miljölagstiftningen med villkor för utsläpp av 0,5 mg total-fosfor/l 
renat avloppsvatten och 15 mg BOD (biologisk nedbrytbara ämnen). Recipient är Värmullen. 
Verket omfattas av ett kontrollprogram där utgående halter på det renade vattnet jämförs med 
inkommande. Verket går mycket bra och renar vattnet mer än vad riktvärdena kräver, med ett 
normalvärde på 3-4 mg BOD/l.  


Kontrollprover på slammet tas två gånger varje år. Här analyseras 15 miljögifter och alla 
tungmetaller. Slammet håller en bra kvalitet, och ingen av halterna överskrider gränsvärdet.  


Lappkärrs reningsverk tar emot vatten från Geijersholm i norr till Hagälven i söder. Järnverkets 
processvatten är inte påkopplat Lappkärrsverket, utan genomgår egen rening.  


Sommaren 2001 lämnade kommunen in en tillståndsansökan om att  få föra över avloppsvatten 
från Råda reningsverks upptagningsområde till Lappkärr.Målet är att reningsverket i Råda skall 
läggas ner vilket bl.a. innebär att allt kommunalt slam kommer att behandlas i en 
rötningsanläggning vid Lappkärr.  Arbetet påbörjades hösten 2001 med anläggandet av en ny 
avloppsledning från Hagfors till Uddeholm (pumpstation). Under våren 2002 beräkans 
anläggningsarbetet vara klart och då kommer Råda reningsverk att läggas ner.  


Råda reningsverk 


Råda reningsverk är ombyggt 1996 och är fullt utbyggt med tre steg. Den kemiska fällningen sker 
med AVR. 


Råda reningsverk ligger vid Rådasjöns strand, men har inte tillstånd att släppa vatten till Rådasjön. 
Det renade processvattnet måste pumpas och släppas ut i Klarälven. Råda reningsverk tar emot 
avloppsvatten från Råda och Uddeholm. Tillstånd finns för anslutning motsvarande 3200 pe. 
Ungefär hälften av belastningen på reningsverket beräknas komma från livsmedelsindustrierna. 
Slammet håller genomgående en hög kvalitet. 


Från Uddeholm kommer avloppsvattnet genom en ledning under Rådasjön. Två större industrier 
renar sitt vatten i Råda reningsverk - Slakteriet i Stjärnsfors samt Hemgården i Råda. Även Råda 
reningsverk går bra, och producerar ett bra slam. Slam från reningsverken Bergsäng, Sörby, 
Mjönäs och Sunnemo behandlas och avvattnas i Råda. 


Råda reningsverk kommer under 2002 att läggas ner. Allt avloppsvatten från reningsverkets 
upptagningsområde kommer då att pumpas till reningsverket i Hagfors, Lappkärr. Här kommer allt 
kommunalt slam att behandlas i en rötningsanläggning. 


Ekshärads reningsverk 


Reningsverket i Ekshärad ligger strax intill Klarälven, och tar emot vatten från Kyrkheden från 
Nygård i söder till Bellmansgården i norr. Verket är dimensionerat för 2000 pe, idag är 1100 pe 
påkopplade. Ekshärads reningsverk fäller fosfatföroreningarna med polyaluminiumklorid, vilket ger 
ett bra resultat. Det känsliga läget vid Klarälven har gjort att verket varit tvunget att brädda 
avloppsvatten till älven under de stora översvämningarna.  


Slammet håller genomgående en hög kvalitet. 


De mindre, äldre reningsverken  


Sunnemo, Sörby, Bergsäng och Mjönäs reningsverk saknar biologiska reningssteg, och innefattar i 
princip bara kemisk fällning av fosfater. Den kemiska reningen sker inte på ett modernt sätt genom 
att inkommande flöde styr doseringen av kemikalien, vilket vore önskvärt. Oförbrukad aluminium 
går ut i recipient, och det kan vara svårt att kontrollera kemikalietillsättningen utan övervakning. För 
att trygga doseringen vore det bra att förbättra verket genom pH- mätning och flödesmätning. 


Kommunen har gjort en expertgenomgång av verken. En ombyggnad av varje verk vore önskvärd, 
och då med påkoppling av en efterpolering i form av en våtmark där detta är möjligt. En reduktion 
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av biologiskt nedbrytbart material och kväve skulle då kunna ske. Detta ingår i LIP-
Klarälvenprogrammet. 


Sunnemo reningsverk ligger söder om bron, och släpper sitt renade vatten till Grässjön. Här 
används fällningsmedlet polyaluminiumklorid.  


Sörby reningsverk ligger strax nedströms bron över Lovisebergsälven, och använder älven som 
recipient. Lovisebergsälven är fin, med kräftor och öring och är en naturklassad älv. Det är därför 
extra viktigt att doseringen av fällningsmedlet fungerar. 


Situationen är likartad för Mjönäs reningsverk som använder Klarälven som recipient.  


Även Bergsängs reningsverk är ett mindre tvåstegs reningsverk nere vid Klarälven. 
Fällningskemikalien är aluminiumklorid. Verket är dimensionerat för 400 pe. Bergsängs reningsverk 
saknar grovrens, vilket gör att driftsproblem ofta uppstår då pumpar m.m. sätts igen främst av 
trasor som folk spolar ner i avloppen.  


Rekommendation mindre avloppsanläggningar 


Tekniska enheten gör en plan för ombyggnad av de mindre äldre reningsverken för att 
förbättra reningsgraden enligt Lip-Klarälvenmodellen. 


Nya biologiska reningsverk 


Gunnerud reningsverk är det senast byggda av våra reningsverk och är en biobäddsanläggning. 
Reningsmetoden bygger helt på  biologiska processer. Efter en försedimentering pumpas 
avloppsvatten upp för att strilas över en bädd med ytförstorande plastmaterial. En fläkt suger luft 
underifrån som passerar och luftar hjul – processen kallas motströmsluftning och gör att den 
biologiska nedbrytning som äger rum på plastytan optimeras. En eftersedimentation sker innan det 
renade vattnet når Klarälven. Gunnerud körde igång i maj 1998. Problem med inläckande 
dagvatten. Under 2000 ska en plan för påkoppling av Slättheden göras. 


Gustavsfors reningsverk är även det ett modernt nytt reningsverk med en biorotor som erbjuder 
en 2000 kvm aktiv yta av plastmaterial. Rotorn snurrar sakta och befinner sig en tredjedel av tiden i 
luft för att processen ska syresättas. Verket fungerar mycket bra.  


Sammanfattning kommunala reningsverk: 


Kommunala reningsanläggningar är numera fullt utbyggda. Runt varje reningsverk finns avsatt ett 
område inför framtida utbyggnader av reningstekniken. 


Tabell 7.4.1 Kommunala reningsverk 


 


Reningsverk Dim 
pe/Verklig 
belastning 


pe 


Verklig 
belastning 


pe 


Mängd 
slam/år 


TS 


Typ Byggår Recipient 


Lappkärr 8 500 5 000 205 Tre-steg,  1973 Värmullen 


Råda 3 200 2 000 72 Tre-steg 1973 Klarälven 


Ekshärad 2000 1 100 61 Tre-steg 1972 Klarälven 


Sunnemo 400 225 4,79 Mek+kem 1973  Grässjön 


Sörby 400 125 5,63 Mek+kem 1974 Lovisebergsälven 


Mjönäs 600 220 2,22 Mek+kem 1973 Klarälven 


Gunnerud 300 75 2,86 Mek+bio 1998 Klarälven 


Gustavfors 250 200 3,6 Mek+bio 1995 Uppämten 


Bergsäng 400 250 3,15 Mek+kem 1980 Klarälven 


Gemensamma avloppsanläggningar 


Det är i de flesta fall en miljömässig och även ekonomisk fördel om rening av förorenat vatten kan 
utföras nära källan i så hög grad som möjligt.   


Gemensamma avloppsanläggningar för mer än tre hushåll finns vid sex ställen i kommunen. Det 
finns ett 30-tal gemensamhetsanläggningar för två–tre fastigheter. 23 för två, 12 för tre . 
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Myndighetsutövning - Avloppsanläggningar
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Gemensamma anläggningar kan vara en bra lösning vid Mangstorp, vid fritidsbyarna Ås och Edet 
samt i andra områden där husen ligger nära varandra. Plats bör reserveras för detta. 


Större 
gemensamhetsanläggningar 


Antal hushåll Typ av rening 


Gumhöjden- Mossfallet 32 Markbädd 


Sundsjön 14 Markbädd 


Ekshärad-Råda, Framnäs 6 Markbädd 


Ås sommarstugeområde 5 Markbädd 


Västra Skymnäs 4 Markbädd 


Gräs 4 Markbädd 


Rekommendationer  enskilda avlopp 


Miljöskyddsavdelningen ska arbeta för att få till stånd fler gemensamma lösningar för avlopp 
vid känsliga recipienter typ Mangstorp och Gräsmangen.  


Enskilda avloppsanläggningar  


Många avloppsanläggningar är gamla och 
omfattas inte av tillstånd från miljölagstiftningen. 
Under 1974 och framåt har drygt 1000 enskilda 
anläggningar byggts om till moderna 
anläggningar med trekammarbrunn och 
efterföljande rening. Under 90-talet har de flesta 
byggt markbädd som efterföljande rening.   


Ingen modern småskalig biologisk rening har 
införts i kommunen ännu. Ingen har 
urinseparering, och det är endast en lantbrukare 
som själv tar hand om sitt slam.  


Statistik från miljöskyddsavdelningen på 
fördelning av avloppsbrunnstyper visar att 
antalet ny anläggningar kraftigt minskat, vilket 
beror på den minskande ny- och 
ombyggnationen. Sedan 1990 byggs 63 % av 
anläggningar som markbäddar. 


Genom LIP-Klarälven-programmet hoppas kommunen på att kunna kartlägga de enskilda av 
loppsanläggningarna och ge bidrag för kretsloppsanpassade åtgärden genom att inför ny teknik 
som utvecklats  


 


Period 1974- 


1989 


Efter 1990 Summa 


Markbädd 92 168 260 


Infiltration  650 77 727 


Mulltoa 10 0 10 


Sluten tank 47 11 58 


Annat 20 12 32 


Summa alla 819 268 1087 


 


 


De enskilda avloppsanläggningarna sköts av entreprenör, Hagfors Markplanering, genom 
slamsugning minst en gång om året. Slammet avvattnas på plats och rejektvattnet - som nu är 
kalkat - returneras i brunnen. Föreskrifter vid tömningen finns så att kalken inte ska kunna komma 
ut i det efterföljande reningssteget. Slammet behandlas på Holkesmossens deponi, men planer 
finns på bearbetningsplatser ute i kommunen för återbruk i jordbruket av kvalitetssäkrat slam.  Se 
avsnitt om slam, sid 23.
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Råda reningsverk


Lappkärr reningsverk


Sörby reningsverk


Ekshärads reningsverk


Gustavfors reningsverk


Mjönäs reningsverk


Sunnemo reningsverk


Gunnerud reningsverk


Bergsängs reningsverk


Gummhöjdens avloppsanläggning


Sundsjön avloppsanläggning


Avloppsreningsverk i Hagfors kommun
Ringar = Kommunala avloppsreningsverk
Trianglar = Större gemensamhetsanläggningar
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Prognos 2000
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Slambehandling 


Kommunen har under år 2000 genom LIP-programmet haft möjlighet att genomföra en 
slamutredning där en genomgång av olika slamtekniker i relation till kommunens behov gjorts. 
Sammanfattningsvis visar utredningen att det bästa alternativet är att genomföra en större satsning 
på slambehandling genom en rötningsanläggning vid Lappkärr. Rötprodukten kan användas i 
jordbruket, som marförbättring samt användas som sluttäckningsmassor vid Holkesmossens 
deponi. I framtiden kan fosforåtervinning lättare ske i det rötade slammet än i det orötade. Allt 
kommunalt slam kan behandlas i rötningsanläggningen, förutom Ekshärads slam där en vassbädd 
kommer att byggas. 


Mark avsatt för lokala slambehandlingsanläggningar för trekammarbrunnar har planerats vid fem 
ställen - Hagfors, Gräs, Gustavsfors, Västanberg och Tönnet. Hagfors Markplanering genomför just 
nu genom Lip-programmet tester av bra metoder för att kompostera och behandla 
trekammarbrunnslammet. 


Slamkvalitet: 


Kommunen har under de senaste fem åren genomfört 35 omfattande slamanalyser. Vid ingen av 
dessa analyser har värden överskridande ”bästa värden” uppmätts. Under år 2000 genomförs en 
omfattande analys av alla grundämnen som finns samt alla tänkbara organiska ämnen – såsom 
bromerade flamskyddsmedel och rester av läkemedel i slammet från Råda. Analysresultatet 
beräknas vara klart i höst. 


 


 


 


Rekommendation Slam 


Runt alla befintliga kommunala och gemensamhetsanläggningar för rening av 
avloppsvatten bör ytor reserveras för kommande slambehandling. 


 


Prognos 2005
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7.4 Avfallshantering 


Avfallsplanering 


Nationella avfallsdirektiv 


Miljöbalken stadgar att det kommer att vara förbjudet att deponera brännbart avfall efter år 2002 
samt organiskt avfall efter år 2005. Deponiskatt införs 1 jan 2000. För att sluta kretsloppen och ta 
tillvara material ska man göra följande prioritering: 


1. Återanvändning (t.ex. returglas) 


2. Återvinning av material (t.ex. papper) 


3. Energiutvinning (t.ex. eldning) 


4. Deponering (slutförvaring) 


Riksdagens miljömål God bebyggd miljö innebär att den totala mängden avfall och avfallets 


farlighet ska minska. Avfall och restprodukter ska sorteras så att de kan behandlas efter sina 
egenskaper och återföras till kretsloppet i ett balanserat samspel mellan staden och dess 
omgivning. 


Etappmål 


Miljömålskommittén föreslår 3 etappmål som berör Hagfors kommun. Senast 2008 skall 
Holkesmossens deponi ha en standard som uppfyller EU:s deponeringsdirektiv. Den totala 
mängden avfall som deponeras ska ha halverats fram till 2005 jämfört med 1994 års nivå. Senast 
2010 ska 75% av fosfor från avfall och avlopp återföras till kretsloppet. Kommentar: Etappmålet för 
minska deponering kommer vi troligen att klara för hushållsavfall, genom de källsorteringsprojekt 
som för närvarande genomförs i kommunen, förutsatt att vi kan komma in på någon 
avfallsförbränningsanläggning för den brännbara fraktionen. Etappmålet om fosfor innebär att slam 
ska ut i kretsloppet, detta har vi en strategi för, se avsnitt om slam sid Fel! Bokmärket är inte 
definierat.. Dessutom innebär det att organiskt avfall ska komposteras för att näringen ska 
återbrukas – regionala avfallssamverkan är här ett måste, och för detta finns ännu inga beslutade 
strategier, även om förslag finns, se sid . 


Strategier: 


Kommunerna ska ta fram materialförsörjningsplaner. Etappmålet om deponier styrs av lagstiftning – EU:s 
deponeringsdirektiv gäller från 1 juli 2001. Året efter ska en omställningsplan för varje anläggning vara 
inlämnad. Kommentar: Hagfors har i sin tillståndsansökan för Holkesmossen försökt uppfylla dessa krav, men 
då de ännu inte är preciserade från Naturvårdsverkat kan mindre justeringar behövas.  


Styrmedel:  


Befintlig lagstiftning kompletterad med EU:s deponeringsdirektiv bedöms av miljömålskomitten som 
tillräckliga instrument för att nå etappmålen. Ytterligare ett medel att minska avfallsmängden är 
reglerade renhållningsavgifter som stimulerar återvinning. Kommentar: Hagfors kommun i vår nya 
renhållningstaxa, fastställt jan 2000 försökt utforma taxan enligt dessa riktlinjer.  
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Hagfors kommuns avfallsplan 


I Hagfors kommuns avfallsplan från 1995 står följande målsättningar: 


Minska hushållsavfallets mängd och farlighet 


Minska mängden grovavfall från hushåll 


Minska den deponerade mängden park- och trädgårdsavfall 


Minska den deponerade mängden bygg- och rivningsavfall och industriavfall 


Minska mängden miljöfarliga produkter och öka insamlingen av farliga avfall 


Vi är mitt uppe i arbetet att utforma en ny avfallsplan. Kommunen deltar även i den regionala 
utredningen om gemensamma lösningar inför framtiden. Här tas regionala målsättningar samt 
mätbara mål för minskning av avfallsmängderna. Hur kommunen kommer att lösa detta är inte klart 
ännu - ska alla hushållssopor eldas på Heden i Karlstad, i Karlskoga eller i en mindre panna – t.ex. 
i Sunne? Ska vi sortera hushållsavfallet i en, två eller tre fraktioner i hemmet- (komposterbart, 
eldbart och deponirest? Ska vi öka källsorteringen genom ytterligare sortering t.ex. genom att 
sortera ur förpackningsmaterial och papper i olikfärgade påsar i hemmen? (Returnera-Mera 
systemet). Ska vi tesa avfallskvarna för det organiska avfallet och på så sätt få en bra 
rötningsprocess? Vad ska vi göra av slammet? Frågorna är många. Vi kan sammanfatta 
problematiken : 


1. Ska vi arbeta för att få ut slammet i kretsloppet? 


2. Vad gör vi av den brännbara avfallsfraktionen? 


3. Hur ska vi arbeta för att öka källsorteringen? 


4. Hur ska vi ta hand om den organiska fraktionen i vårt avfall på bästa sätt? 


Kommunen håller på att revidera sin avfallsplan, men vi avvaktar den regionala avfallsutredningen 
som för närvarande sker.  


De delmål som vi regionalt har enats kring är: 


1. Begränsa de negativa ekonomiska effekterna som införandet av deponiskatt innebär för invånarna i 
regionens kommuner 


2. Öka informationen till och motivationen hos kommuninvånarna för att öka utsorteringen av 
återvinningsbart material för att därmed utnyttja de insamlingssystem som står till buds 


3. Införa system för kontroll, hantering och uppföljning av avfallsflöden 


4. Förbättra förutsättningarna för näringsverksamheten kring insamlade restprodukter och behandling av 
farligt avfall 


5. Ge regionen en ännu mer framskjuten position och profil när det gäller en hållbar, kretsloppsanpassad 
avfallshantering 


De viktigaste operationella målen (effektmål): 


1. Mängd avfall i regionen som deponeras bör minska, för Hagfors kommun med 25% före år 2010 


2. Deponering Holkesmossen ska uppfylla de nya föreskrifterna för deponering av avfall. Holkesmossens 
deponi går just nu igenom tillståndsprövning i linje med detta. 


3. Brännbart avfall ska källsorteras och behandlas genom förbränning. Utsortering av den brännbara 
fraktionen ska ske med minst 25% år 2001 


4. Organiskt avfall från hushåll och storkök ska komposteras i hushållen eller på deponin alternativt rötas. 
Från hälften av villahushållen och från alla större restauranger, livsmedelsbutiker och storhushåll ska 
detta fungera år 2003. 


5. Slam ska inte deponeras. Som delmål gäller att år 2002 ska hälften av slammet vara ute i kretsloppet. 


6. Återvinning av returprodukter med producentansvar ska ökas till det dubbla år 2005. 


7. Återvinningsstationerna ska omfattas av avtal, gemensamma för hela regionen 


8. Avtal rörande kylmöbler, vitvaror m.m. kan tecknas gemensamt för regionen. 


9. Farligt avfall bör kontrolleras bättre. 


Läs mera: Internet kommuntekniksidorna www.hagfors.se vidare kommunalteknik Avfall  


Holkesmossen 


Kommunen har en deponi, strax norr om Hagfors, för deponering av hushållssopor, slam, 
industriavfall, asbest m.m. Tillstånd finns för deponering av 24 000 ton avfall/år. På Holkesmossen 



http://www.hagfors.se/
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sorteras flisbart träavfall, vilket sorteras i tre fraktioner beroende på föroreningsgrad; komposterbart 
trädgårdsavfall, däck, vitvaror, metallskrot, lysrör, elektronikskrot och TV-apparater, farligt avfall 
inklusive oljeskadad jord, förpackningsåtervinningens fraktioner samt återbruk av möbler, kläder 
m.m. till den ideella föreningen Ekorren. Dessutom sker deponering. 


Holkesmossens har just fått ett nytt tillståndsbeslut, och omfattas även av det nya 
deponieringsdirektivet vilket innebär att en omstälningsplan ska vara inlämnad föt tillståndsbeslut 
senast 1 jan 2003. Holkesmossen omfattas av ett kontrollsystem i form av grundvattenrör runt 
deponiytan och i dess omgivning.  


Det finns tre stora miljöproblem kring en deponi:  


Det första är att själva deponeringen undandrar viktiga näringsämnen, material och metaller ur 
kretsloppet. Därför arbetar Hagfors kommun kraftigt för att införa källsortering. Men en framtida 
anläggning för kompostering av matavfall finns även med i planerna. 


Det andra är den klimatpåverkan som deponigas utgör. Deponigas är metan som blidas vid 
nedbrytningsprocesser av organiskt avfall som ligger i en deponi. Kommunen har utrett 
deponigasförekomsten i Holkesmossen, men deponin var då för grund för att man skulle kunna 
uppsamla gasen. Kommunen har därför planer på en deponigasanläggning om 10 år.  


Den tredje och kanske mest uppmärksammade miljöeffekten är de föroreningar som kommer 
genom det regnvatten som faller ner på deponin. Dräneringssystem runt deponin ska göra att inget 
ovidkommande vatten ska tränger in i deponiområdet. Dränering under deponin leder lakvatten till 
en lakvattendamm, där en uppsamling sker. Under 2001 genomförs en omfattande nybyggnation 
vid Holkesmossen för att lokalt rena lakvatten från deponin. Behandlingsmetoden för lakvatten från 
dräneringsledningarna  innefattar biologisk behandling i en genomsilningsyta för denitrifiering, följt 
av en kraftig luftning ev. fällning och därefter avskiljning av fällningen som innehåller miljöbusarna. 
Efter detta finns en öppen markbädd. Lakvatten från ytliga delar av deponin ska behandlas genom 
lagring uppehåll i lakvattendammen och sedan en behandling vid en mark-växtyta där 
näringsämnen tas tillvara genom sly och metaller fastläggs i tovmark. Dagvatten från sluttäkta delar 
av deponin ska behandlas genom uppsamling i en damm och sedan infiltration i skogsmark. Dessa 
tre separata linjer innebär en säker, enkel och långsiktig behandlingsmetod.  


Holkesmossen, lakvattenbehandling, sluttäckningsplaner mm beskrivs utförligt i kommunens 
tillståndsansökan och finns tillgänglig på Internet. 


Otterheden 


Vid Otterhedens byggtipp får man deponera mindre mängder av inert material som betong, jord 
m.m. Årligen deponeras här c:a 100 ton. Tidigare var Otterheden en deponi för Ekshärad. Här finns 
okända mängder sopor och därmed föroreningar. Det finns ett kontrollprogram runt Otterheden, 
som visar att läckage av näringsämnen sker från deponin ut till Prästgårdstjärnen. Analyser visar 
dock att inkommande vatten till Prästgårdstjärnen är av ungefär samma kvalitet som utgående - så 
läckaget från deponin är inte av någon större omfattning. 


Idag sker behandling och flisning av ris och trädgårdsavfall på Otterheden. Här finns en kompost 
för trädgårdsavfall, och även mellanlagring för järnskrot och kylskåp. 


Järnverket 


Järnverket har en egen deponi av slagg inne på järnverksområdet. Man har tillstånd att deponera 
slagg och andra rester från järnverket motsvarande 12 000 ton/år fram till år 2008. Avfallet 
fördelade sig 1998 enl. följande: 


Typ Mängd 


Slagg 6 200 ton 


Glödskal och aska 1 700 ton 


Tegel och gjutmassor 2 400 ton 


Pelleterat rökgasstoft från stålverk 1 000 ton 


Betong m.m. 50 ton 


Summa C:a 12 000 ton 
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Nedlagda deponier 


Soptippar har bl. a. funnits vid Hagfors Valhall, Myra, Rostbäcken, Edebäck, Loviseberg, Uddeholm 
två stycken. Alla deponier förutsätts innehålla ämnen som förorenar marken. Se karta, kap 11, 
Miljö, hälsa och säkerhet, förorenade markområden. 


Avfallstransporter och återvinning 


Hämtning av hushållssopor 


Sophämtning sker ute i kommunen med varannan veckointervall. Endast hyreshus har tätare 
tömning. En ny renhållningsordningen som gäller från 1 jan 2000 gynnar källsortering genom att ge 
ökade möjligheter till reducerad hämtningsavgift då man själv ombesörjer viss bortfraktning av 
källsorterade sopor. Detta kommer framförallt hyresgästerna tillgodo. 


Hagfors kommun har, trots en höjning 1 jan 2002 en av de billigare renhållningsavgifterna i 
Värmland – 1120 kr/år för en villa med varannanveckohämtning. För den summan får man även, 
utan extra kostnad, lämna grovsopor, trädgårdsavfall och farligt avfall som målarburkar och 
batterier på återvinningscentralerna.  


RangsSells har entreprenad på hämtning, och de sköter även hushållens miljöfarliga avfall. 


Avfall från företag 


Det är få företagare som sorterar sitt avfall, trots ”straffavgifter” på Holkesmossen för osorterade 
fraktioner. Detta måste på sikt upphöra och avfallet sorteras. Företagaren kan göra det själv, 
alternativt betala för att få det gjort. Just nu genomförs på försök sortering av industrins avfall på 
Holkesmossen. Man kan även tänka sig en transport av avfallet via omlastning på Holkesmossen 
och sortering nere i Karlstad. 


Återvinning 


På Holkesmossen och på Kyrkheden finns två välutvecklade sorteringsstationer för alla typer av 
restprodukter. Här sorteras flisbart träavfall, komposterbart trädgårdsavfall, däck, vitvaror, 
metallskrot, lysrör, elektronikskrot och TV-apparater, farligt avfall inklusive oljeskadad jord (endast 
Holkesmossen), förpackningsåtervinningens fraktioner samt återbruk av möbler, kläder m.m. till 
den ideella föreningen Ekorren. 


Återvinningsstationer ligger idag centralt belägna vid affärer. De stationer som förpacknings-
återvinningen tömmer är väl utbyggda över hela kommunen. Vi har 13 återvinningsstationer för 
förpackningsindustrins fraktioner papper, metall, hårdplast, mjukplast och två typer av glas. 
Kommunen har ansvar för att det är snyggt och städat vid återvinningsstationerna, men 
insamlingen och transporter sköts av förpackningsindustrin. Kommunen har avtal kring alla 
stationerna. Omhändertagandet av avfallet sker sedan genom producentansvarsorganisationerna -  
via avgiften som vi betalar då vi köper varan.  


Hagforshem AB planerar för källsortering i alla sina bostadsområden. Sopnedkasten ska stängas 
och nära på gården ska finnas möjlighet för källsortering i fraktionerna papper, metall, plast och 
annat.  


Arbetet med källsortering 


Hagfors kommun har genom LIP-programmet genomfört flera projekt med anknytning till 
källsortering. Alla kommunala verksamheter och hyresgäster i kommunägda lokaler källsorterar. 
Två alternativ finns: Vaktmästaren ombesörjer transport till Holkesmossen respektive Kyrkhedens 
avfallscentral alternativt kan man köpa tjänsten av RangSells. 


Det andra stora källsorteringsprojektet  som genomförts 2000-2001 är införandet av källsortering i 
alla hyresfastigheter. Sopnedkastet har på många ställen stängts, och ersätts med fastighetsnära 
möjlighet till sopsortering. 


Hagforshem, bostadsrättsföreningar, villaföreningar, byalag, skolor och andra offentliga 
verksamheter, affärer och industrier behöver alla avsätta plats för gemensamma eller enskilda 
källsorteringslösningar. Detta är ett arbete som bäst bedrivs i samverkan med kommunens 
avfallsenhet och utvärderas i avfallsplanen. 
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Ett problem för utbyggnad av källsorteringen är att de nya arbetsuppgifterna som uppstår i 
samband med sorteringen inte faller in i gamla arbetsbefattningar.  


Förpackningsinsamlingsresultat 


Kompost 


Komposteringsanläggningar för trädgårdsavfall behövs i närheten till varje tätort.  Mark har 
reserverats för större komposteringsanläggningar i  Kyrkheden (Otterheden) och Hagfors 
(Holkesmossen). Båda omfattas av provtagningsprogram så att man har kontroll över eventuell 
påverkan i naturen. Hagfors kommun saknar idag en strategi för det organiska avfallet. 


Rekommendationer kompostering  


Komposteringsplatser för trädgårdsavfall bör reserveras vid varje tätort. 
Före år 2005 ska en strategi för hantering av biologisk avfall finnas för Hagfors 
kommun. 


Regional avfallsplanering 
För att möta nya krav och kunna agera tillsammans initierade kommunförbundet en 
avfallssamverkan i länet. En utredning över avfallslag, mängder och behandlingsmetoder gjordes. 
förslag på framtida samverkan gavs. Utredningen föreslår att Holkesmossen ska vara en 
centraldeponi och ta emot icke brännbart avfall från region Klarälvdalen. Kompostering eller annan 
behandling av den organiska fraktionen av hushållsavfallet kan ske på Holkesmossen. Här ska 
även finnas möjlighet att ta emot oljeskadad jord och avfall från oljecisterner. 


Efter utredningen arbetade kommunerna vidare i två grupper – VVKF och Östra Värmland.  


Hagfors ingår i Västra Värmland Klarälvdelen Fryksdalen-gruppen. Under åren efter det att den 
regionala avfallsplaneringen färdigställts (1998) har inte mycket hänt. Gruppen har inte kommit 
vidare i sina diskussioner på grund av den osäkerhet som rått vad gäller tolkningen av lagkrav 
samt inväntat hur Karlstad ska agera, i avfallsfrågan. Hagfors kommun har sedan år 2000 ingått i 
en mindre del- norra gruppen bestående av Sunne, Torsby, Munkfors och Hagfors kommuner. 


Hagfors har sedan januari 2001 beslutat att även ingå i Östra Gruppen. Detta besluts togs genom 
att den östra gruppen har  ett utvecklat samarbete kring framtagande av avfallsplan samt arbete 
kring omställningsplaner för deponier. Kompetensen i gruppen tillför vår kommun mycket. 


I juni 2001 har Karlstads kommun gått ut med en förfrågan där man vill undersöka om 
kommunerna i Värmland är intresserade av att delta i ett nära samarbete med Karlstad i byggande 
av en ny förbränningspanna på Heden för avfall, samt ev. en större komposteringsanläggning för 
hushållens organiska avfall. Kommunens ska svara under hösten. 


Insamlat från återvinningscentralerna per invånare!
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7.5 Sammanställning mål och rekommendationer 


7.1 Mål ....................................................................................................................................................... 2 
Hagfors kommun ska kunna utnyttja lokala resurser till hela kommunens uppvärmning på ett ekologiskt hållbart 
sätt.  Senast år 2010 skall 90% av hushållen nyttja uthålliga energikällor för uppvärmning. ................................... 6 
Hagfors kommun ska sluta kretsloppen och ta tillvara slam och organiskt avfall genom ny resurssnål teknik. (Efter 
”slamutredningen som genomförs 2000 sätts mer precisa mål) .............................................................................. 6 
Hagfors kommun ska aktivt verka för en regional samverkan kring avfallsfrågorna. ............................................... 6 
Hagfors kommun ska aktivt medverka vid genomförandet av en vattenplan för Klarälvens avrinningsområde som 
utgår från vattnet som en lokal och global resurs. (EU:s vattendirektiv) .................................................................. 6 
Hagfors kommun ska verka för att effektiviteten i befintliga vattenkraftsystem ökas, samtidigt som ingen ny 
utbyggnad av vattenkraft sker i oreglerade vattendrag. ........................................................................................... 6 


7.2 Energi .................................................................................................................................................. 7 
Energiplanen innehåller många målsättningar med uppföljningsbara delmål som delvis finns med i de 
övergripande målsättningarna i denna översiktplan. I övrigt hänvisas till energiplanen. .......................................... 7 
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Miljöskyddsavdelningen gör inventering över behov av kontrollprogram och skyddsföreskrifter för de större vattenföreningarna. .... 16 
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Miljöskyddsavdelningen ska arbeta för att få till stånd fler gemensamma lösningar för avlopp vid känsliga recipienter typ Mangstorp 
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5.1 Skolor, utbildning 


Mål 


Nationella mål 


Portalparagrafer i Skollagen (1997:1212 


1 kap 2 § 


Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet. 


Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 


I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.  


Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  


1. främja jämställdhet mellan könen samt  


2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden  


2a kap. 3 § 


Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och 
omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en 
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 


För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med 
sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha lämplig sammansättning och storlek. 
Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 


Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som 
av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg 
som deras speciella behov kräver.  


Kommunala mål 


Följande kommunala målsättningar finns antagna i kommunens skolplan 1998-2001 


Observera att skolplanen med dess angivna mål och rekommendationer är antagen t.o.m. 
2001. Under 2001 skall en ny skolplan upprättas vilken skall anpassas till de faktorer som då 
finns när det  gäller elevantal, ekonomiska ramar mm. De i denna översiktsplan angivna mål 
och rekommendationer när det gäller skolans verksamhet kan då komma att förändras. Den 
nya antagna skolplanen är då det gällande måldokumentet för verksamheten. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommuns skolplan: 
Säker och trygg barnomsorg inom rimligt avstånd till alla som behöver.  
Förskoleklass och grundskola som anpassas till de krav som ungdomar 
och omvärlden ställer och som ger en bra grund för fortsatta studier.  
Gymnasieskola, kommunens kunskapscentrum, som är mångsidig och 
flexibel så att bygdens ungdomar så långt möjligt fortsätter sin utbildning 
vid Älvstrandsgymnasiet.  
Musikskola som utvecklar den musikaliska traditionen i bygden och ökar  


Skolplanen 
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samarbetet med grundskolan.  
Vuxenutbildning som kan möta samhällets och arbetsmarknadens krav på 
kompetens.  
Särskoleverksamhet med tillräckliga resurser för att utveckla varje individ 
optimalt till ett meningsfullt liv. 


 


För mer detaljerad redovisning hänvisas till Hagfors kommuns Skolplan 1998-2001.  


Skolgång nära hemmet och skolornas betydelse för bygden motiverar att bygdeskolorna 
bevaras så långt detta är möjligt. Ett sätt att nå denna målsättning är att fastställa skolornas 
bevarande i 3 år och anpassa verksamheten efter elevantalet. Denna 3-årsplan skulle omfatta 
alla bygdeskolor utom Bergsäng, som enligt beslut avecklades vårterminen 2000. 


Denna rekommendation kan sammanfattas: 


Barn- bildningsnämnden skall upprätta en tre-årsplan där verksamheten i 
bygdeskolorna bevaras och anpassas efter elevantalet. 


Verksamhetsbeskrivning 
Barn och bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg, 
grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt musikskola. Därutöver 
ansvarar nämnden för biblioteksverksamhet och kulturfrågor. 


Skolverksamheten är organiserad i 3 områden som omfattar förskola och grundskola. I 
tätorterna Hagfors och Ekshärad finns skolor som omfattar förskoleklass till skolår 9, 
Asplundskolan inkl. Norra och Södra skolan samt Kyrkhedens skola. Sättraskolan har 
förskoleklass t.o.m. år 6.  


Bygdeskolor som har förskoleklass t.o.m. år 6 finns i Gustavsfors, Stjärnsfors, Sunnemo,  
Råda och Mjönäs. 


Särskola finns vid Kyrkhedens skola och Norra skolan samt integrerat vid övriga skolor. 


Kommunen har 6 egna förskolor nämligen Milan och Treklövern i Hagfors, Myran i Ekshärad, 
Prästkragen i Råda, Solrosen i Sunnemo samt Vitsippan i Uddeholm. Dessutom finns 6 
föräldrakooperativa förskolor. Björkdungen som tidigare var förskola skall nu byggas om till 
särskola. 


Gymnasieutbildning bedrivs vid Forsskolan och Älvstranden. 


Musikskolans verksamhet är förlagd till ”Gula villan” samt ambulerande i bygdeskolorna.  


Utvecklingsplaner 
För närvarande utreds möjligheterna av ett nära samarbete med Munkfors inom hela Barn- 
och bildningsnämndens ansvarsområde. Ett första steg är att inrätta en gemensam nämnd 
eller ett kommunalförbund där nuvarande nämnders ledamöter i respektive kommun ingår. En 
samordning av verksamheterna skulle kunna ge en bättre möjlighet att vidmakthålla kvaliteten. 


Älvstrandsgymnasiet befinner sig i stark utveckling. Hösten 1999 startade två utbildningar dels 
byggprogrammet och dels en eftergymnasial utbildning för ”callcenter”-personal med inriktning 
”bookningsoperatör” respektive ”informations- och datasupport”.   


Tillsammans med Karlstads Universitet pågår ett utvecklingsarbete för att utöka 
distansutbildning via befintlig telebildstudio.  
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Utvecklingsmöjligheter 
Skolorna genomgår en snabb IT-utveckling. Barn- och  bildningsnämnden har som målsättning 
att det skall finnas en dator per 5 elever i skolan och en dator per avdelning i förskolan.  


Via nya kabelnät och bredbandsteknik skall kommunen få bättre IT-kommunikation. 


Ett samverkansprojekt ( EU ) har påbörjats med Munkfors kommun där man tillsammans med 
orternas näringsliv skall utöka samarbetet  med gymnasieskolan.  
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5.2 Forskning och högre undervisning 


Gunnerudssätern 


Gunnerudssätern vilken är en seismologisk mätstation är belägen c:a 10 km. norr om Hagfors 
stad. Mätstationen vilken drivs utav FOA ( försvarets forskningsstation ) anlades 1968. I 
samband med nedrustningskonferensen i Geneve beslutades det att ett antal mätstationer 
skulle anläggas för att bla. kunna kontrollera kärnvapensprängningar och att tillse att 
provstoppsavtalet efterlevdes. Att stationen hamnade just vid Gunnerudssätern berodde bla. 
på att här finns en mycket lämplig berggrund. ( Filipstadsgraniten ). 


Mätstationen var tidigare bemannad med 3-5 personer men blev 1983 helt datoriserad. 
Signalerna från mätstationen sänds till FOA i Stockholm där dom bearbetas. Det har under 
1999 framförts planer på att bygga om och modernisera anläggningen. 


Runt mätstationen har ett skyddsområde skapats inom vilket det gäller vissa restriktioner. (Se 
nedan). 


Åsmyren 


Åsmyren är en mindre seismologisk forskningsstation som drivs utav Uppsala seismologiska 
institution. Forskningsstationen vilken anlades 1965 är belägen vid den sk. Kampåsen vid 
bostället Åsmyren. Forskningsstationen blev på 1990- talet datoriserad.  


Runt forskningsstationen har ett skyddsområde skapats inom vilket det gäller vissa 
restriktioner. (Se nedan). 


Rekommendation: 


I anslutning till forskningsstationerna bör anläggning som kan försvåra 
verksamheten ej tillåtas inom angivna områden. Ansökan om bygglov för 
sådana åtgärder som kan påverka verksamheterna underställs respektive 
huvudman för yttrande. 


Forshult 


I närheten av kraftverket i Forshult vid Klarälven ligger Forshults nederbördskemiska 
mätstation. Mätstationen vilken anlades på 1960-talet drivs och ägs av Stockholms universitet. 
Vid mätstationen kan olika ämnen såsom svavel sot,  mm uppmätas och analyseras. 


Rekommendation:   


Stora djurstallar med stora besättningar som kan påverka mätstationens 
verksamhet bör ej tillåtas i dess närhet.  
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5.3 Social service 


Mål 


Nationella mål 


Portalparagrafen i Socialtjänstlagen (1980:620): 


1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.  


När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Lag 
(1997:313). 


Övergripande kommunala mål 
Socialnämnden har att fullgöra alla de åtaganden som uttrycks i den lagstiftning som reglerar 
verksamheten såsom Socialtjänstlagen, Lag om vård av unga, Lag om vård av missbrukare, Lag om 
stöd och service, Förvaltningslagen, Skuldsaneringslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Alkohollagen, 
Kommunallagen, Arbetsmiljölagen och Barnkonvektionen. Detta skall ske inom ramen för de anslag 
som kommunfullmäktige ger till verksamheten samt enligt det reglemente som kommunfullmäktige 
fastställt för socialnämnden. 


Kommunfullmäktige antog 2001-04-24 en målbeskrivning och vision för socialnämndens verksamhet 
vilken utarbetats av verksamhetsansvariga och handläggare inom socialnämndens verksamhet 
tillsammans med arbetsutskottets ledamöter. Till målen har även åtgärder angetts för att kunna uppfylla 
angivna mål. Målbeskrivningen med vision avses gälla under 5 år . 


De visioner som angetts i dokumentet är: 


 Att kommuninnevånare och anställda blir bekräftade i socialnämndens verksamhet. 


 Nöjda kommuninnevånare. 


 Nöjd, trygg och engagerad personal. 


 


Kommunala mål 


Kommunala mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


 


Kommunala mål för Omsorg och LSS  


Omsorg och omvårdnad ska inriktas på att utveckla den enskildes egna 
resurser. 


Verksamheten ska grundas på den enskildes självbestämmande, integritet 
och inflytande. 


Insatserna ska präglas av kontinuitet, helhetssyn, kunskap, respekt och 
flexibilitet. 


Alla människors lika värde är och skall vara den grundläggande 
utgångspunkten i arbetet. 


Uppnå gemenskap, delaktighet och livskvalitet. 


Kompetensutveckling i personalgrupperna. 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 
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Kommunala mål för Psykiatrin 


Aktiv ADL- träning. 


Utveckling av den pedagogiska inriktningen inom psykiatrin. 


Tillskapa daglig verksamhet/sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. 


Kompetensutveckling i personalgrupper. 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


 


Kommunala mål för Individ- och familjeomsorgen 


Att verka för att kommuninnevånarna erhåller det stöd och de hjälpinsatser 
deras situation erfordrar. 


Insatserna skall ges sådan utformning att alternativ skapas, som kan 
komplettera och eller ersätta socialtjänstens bistånd. 


Stödet till barnfamiljer skall syfta till att stärka föräldrarnas förmåga att leva 
upp till sitt föräldraansvar och därigenom skapa goda uppväxtbetingelser 
för barnen. 


Förebygga uppkomsten av sociala problem, missbruk och kriminalitet 
bland unga. 


Missbruksvårdens syfte är i första hand att bistå människor som själva inte 
kan kontrollera sitt bruk av droger.   


Kompetensutveckling i personalgruppen. 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


 


Kommunala mål för äldreomsorgen 


Kundmål 


Äldreomsorgens verksamhet skall främja 


Målinnehåll: 


 Att personer inom äldreomsorgen känner trygghet, kan leva och bo 
självständigt. 


 Att god hälso- och sjukvård ges åt dem som bor i särskilt boende och 
det egna boendet. 


 Att vård/omsorg bygger på respekt för människors självbestämmande 
och integritet. 


 Att hälso-, sjukvård och omsorg är av god kvalitet. 


Etik och bemötande 


Målinnehåll: 


 God etik och ett gott bemötande skall genomsyra äldreomsorgen. Att 
bli individuellt bemött är grunden. 


Kompetent personal 


Målinnehåll: 


 Äldreomsorgen eftersträvar personal med rätt kompetens och 
lämplighet. Personalen skall ha kompetens motsvarande minst 
gymnasienivå eller likvärdig. 


Personalvård/arbetsmiljö 


Målinnehåll: 


 Arbetsmiljön skall vara utformad så att personalen har möjlighet att 
utvecklas och känna delaktighet på sin arbetsplats. 


  


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


 


Kommunala mål för rehabiliteringsenheten 


Rehabilitering 


 Ansvara för upprätthållande och bibehållande funktioner, fysiska och 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 
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kognitiva, hos kommunens innevånare. 


 Handleda och undervisa personal i rehabiliterande arbetssätt. 


 Samverka med LIV i rehabiliteringsfrågor. 


Bostadsanpassning 


 Ansvara för bedömning/utredning av bostadsanpassningsärenden 
tillsammans med handläggaren. 


Hjälpmedel 


 Ansvara för individuell utprovning av arbetstekniska och tekniska 
hjälpmedel, samt ge personal kännedom om hjälpmedlets syfte, 
funktion och användningsområde. 


Aktivering 


 Gemensamt med äldreomsorgens vårdpersonal och 
intresseorganisationer ansvara för dagverksamhet inom kommunen. 


 


Kommunala mål för konsumentverksamheten 


 Konsumentverksamheten skall inriktas på att ge konsumenten råd och 
stöd för att kunna utnyttja sina ekonomiska och andra resurser 
effektivt. 


 Konsumentverksamheten skall verka förebyggande. 


 Konsumentverksamheten skall medverka till ekonomisk förändring 
och rehabilitering för den enskilde. 


 Verka för god kompetens i personalresursen. 


 


 


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


Kommunala mål för serveringstillstånd enligt alkohollagen 


 Samtliga innehavare av stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten skall få ett tillsynsbesök. 


 Några tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten skall följas upp med 
tillsynsbesök. 


 Tillsynsbesöken planeras och genomförs tillsammans med bl.a. polis 
och räddningstjänst. 


 Inre tillsyn skall göras på samtliga innehavare av stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. 


 Tillsammans med miljö- och byggkontoret upprätta register över de 
lokaler som bedriver folkölsförsäljning. 


 Genomföra utbildnings-/informationstillfällen för innehavare av olika 
typer av serveringstillstånd. 


 Tillsammans med bl.a. affärsinnehavare genomföra ytterligare 
informations-/utbildningsaktiviteter om försäljning av folköl till 
minderåriga. 


 Genomföra regelbundna möten med nyetablerad samverkansgrupp  
mellan polis, miljö- och byggkontor, räddningstjänsten och 
alkoholhandläggare. 


 Delta i fortbildnings- och utbildningsdagar på regional- och riksnivå.  


Målbeskrivning och 
visionsdokument 
t.o.m. 2005. 


Verksamhet  
Socialnämndens ansvarsområde är organiserat och indelat i två verksamheter. 


Socialomsorgen utgörs av individ- och familjeomsorg, konsumentverksamhet (omfattar även 
Munkfors kommun), handikappomsorg med LSS och psykiatri vilken bildar en enhet som leds 
av en avdelningschef. 


Äldreomsorgen utgör den andra enheten och leds av två områdeschefer.  







KAPITEL 5 SAMHÄLLSSERVICE  - SID 9/20 


____________________________________________________________________________ 
Antagandehandling, Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Göran Mårtensson 


  


 


Rehabiliteringen är en egen enhet inom äldreomsorgen med en samordnare. Socialchefen har 
övergripande ansvar för hela verksamhetsområdet och ingår i kommunens ledningsgrupp. 


Tillsyn och tillståndsgivning enligt alkohollagen samt föreningsstöd handläggs av en centralt 
organiserad stabsfunktion 


1.  Socialomsorg 


Avdelningen för socialomsorg ansvarar för socialnämndens uppgifter beträffande individ och 
familjeomsorg, barn och familjestöd, familjerätt samt övriga liknande frågor, omsorg och 
handikappfrågor, stöd och service samt psykiatri.  


Arbetet på avdelning för individ- och familjeomsorg, omsorg, LSS (Lag om stöd och service) 
och psykiatri leds av en avdelningschef. I arbetsledande befattning finns också en 
föreståndare för omsorg och psykiatri, en LSS-handläggare, 1:e socialsekreterare i vård och 
behandlingsgruppen och 1:e socialsekreterare i ekonomigruppen.   


2.  Äldreomsorg 


Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för socialnämndens verksamhet vad gäller bistånd 
huvudsakligen till ålders-, sjuk- och förtidspensionär men även till övriga kommuninnevånare 
från sju års ålder. 


Verksamheten är organiserad i två geografiska områden. Områdena leds av en områdeschef 
för respektive område, som är centralt placerad. Varje område består av ett antal 
omvårdnadsgrupper. Omvårdnadsgrupperna sköter omvårdnaden i ordinärt och särskilt 
boende. I varje grupp finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, undersköterskor och 
vårdbiträden. Övriga sjuksköterskor är organiserade i team runt omvårdnadsansvariga 
sjuksköterskor och grupper. Till varje område finns en biståndsbedömare knuten. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska är tillika verksamhetschef enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). 
Förutom omvårdnadsansvariga grupper finns enhet för korttidsvistelse och rehabilitering som 
bådadera leds av samordningsansvarig rehabilitering. 


Utvecklingsplaner 
Flera av de i kommunen befintliga äldreboendena är i stort behov av modernisering. 


I Äldreboendeutredningen 1999 redogörs det  för framtida behovet av förändringar och 
modernisering enligt nedan:.  


 Uppbyggnad av Korttidsboende på Vårdcentralen i Hagfors 


 Samlokalisering av Rosenhill och Gustavagården samt nyetablering av dagverksamhet 
för dementa 


 Ombyggnation och modernisering av Bellmansgården till gruppboende för äldre 


 Tillskapa dagverksamhet för den äldre för att uppskjuta behovet av utökade 
hemtjänstinsatser och annan boendeform än den ordinära 


 Tillskapa boendemöjligheter för unga personer med traumatisk hjärnskada 


 Verka för att rehabiliteringsverksamheten får lämplig placering i kommunen och 
ändamålsenliga lokaler 


 Undersöka möjligheten för en kollektivtrafiklinje inom Hagfors anpassad för äldre 


 Tillskapa dagverksamheter för psykiskt sjuka, medicinskt färdigbehandlade 


 


Det har under 2001 aviserats att en genomgripande utredning skall göras 2002 för hur och 
var våra äldre människor skall bo inom vår kommun. i utredningen skall bl.a. studeras 
befintliga äldreboenden, ev ny- och ombyggnadsvehov, alternariva byggnader, ekonomiska 
konsekvenser mm. 
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Kulturarbetet 


Mål 


Nationella mål 


De nationella målen vad avser kulturminnesvård och kulturarbetet finns upptagna i kap.8  
Kulturmiljövård. 


Kommunala mål 


Mål för kulturen finns  i detta kapitel, men finns även medtaget i kapitlet om kulturminnesvård, 
naturvård och naturresurser, markanvändning samt i kapitlet om turism. 


Ansvaret för måluppfyllelsen ligger främst på barn - och bildningsnämnden, kommunstyrelsen 
samt miljö- och byggnadsnämnden. Även de verksamhetsutövande sektorerna har naturligtvis 
ett stort ansvar ,speciellt då tekniska, barn och bildning samt myndighetssidan. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
tas tillvara på så sätt att deras värden blir kända och därmed ingår i 
befolkningens kulturarv på ett aktivt sätt. 


Kap 8,  


Vid all planering ska vi slå vakt om den lokala kulturella identiteten genom 
att lyfta fram våra orters särart och historia i ny arkitektur och 
omgivningsutformning. 


Kap 8, Kap 4, Kap 5 


Kommunen bör eftersträva att ge goda förutsättningar för utökat och 
fortsatt bruk av värdefulla kulturmiljöer. 


Kap 8 


Ett arkitektprogram bör upprättas för kommunen i vilket man ökar 
kunskapen och medvetandet över bygdens kulturella arv både vad avser 
byggnadsmiljöer som naturmiljöer. 


Kap 8 , Kap4 
Kap 10, Ängs och 
hagmarker 


Hagfors kommun ska förvalta vårt nationella ansvar för kultur-
minnesmärken i skogen genom att bidra till att kunskap om dessa 
minnesmärken lever. 


Kap 8,  
Kap 10 Gröna 
skogsbruksplanen 


Hagfors kommun ska satsa på att utveckla och bevara kultur-
minnesmärken i odlingslandskapet, främst i skogsbygden. 


Kap 8,  


Kap 10 


 


Verksamheter 
Kultur- och fritidsnämnden som tidigare bl.a. hade ansvaret för kulturfrågor inom kommunen 
upplöstes 1998/99 i samband med den organisationsförändring som då påbörjades. Ansvaret 
för kulturfrågor har därefter övertagits av kommunstyrelsen, barn- och  bildningsnämnden 
samt miljö- bygg- och  räddningsnämnden (myndighetsfrågor). 


Följande ansvarsfördelning har gjorts: 


 Biblioteksverksamheten och bokbuss: Barn- och bildningsnämnden. 


 Bidrag till föreningar, stipendier mm :Kommunstyrelsen. 


 Yttranden i frågor som berör kultur :Barn- och  bildningsnämnden.  


Bland konkreta arbetsuppgifter finns: 


 I nära samarbete med föreningar, organisationer och enskilda stimulera det arbete dessa 
bedriver inom det kulturella området och tillgodose behovet av lokaler för denna 
verksamheten. 
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 Bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 
kulturhistoriskt eller estetiskt intresse.  


 Råd vid den konstnärliga utsmyckningen i kommunen, anskaffning och placering av de 
konstverk som ingår i den kommunalt förvaltade konstsamlingen.  


Utvecklingsmöjligheter 
 Inventera och utnyttja kommunens kulturtillgångar för att skapa lättillgängliga attraktioner 


för såväl i kommunen boende som turister. 


 Utveckla möjligheter till kulturellt samarbete med Skogsvårdsstyrelsen inom området 
”Skog och kultur”. 


 Den kulturhistoriska inventeringen av speciellt värdefulla byggnader och miljöer som 
under 1975-1978 utförts av Värmlands museum bör under Översiktsplanens giltighetstid 
revideras och aktualiseras.  
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5.4 Kommersiell service 


Mål 


Nationella mål 


I regeringens proposition 1987/88:50 anges övergripande mål för trafikpolitiken i Sverige. 


Invånarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande säker 


och miljöenlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. 


Av de fem nationella målen som angivits i regeringens proposition är det speciellt ett mål som 
berör den kommersiella servicen: 


Tillgänglighet näringslivets och människornas grundläggande transportbehov  skall tillgodoses. 


Kommunala mål 


Mål för den kommersiella servicen finns  i detta kapitel, men finns även medtaget i kapitlet om 
kommunikationer och infrastruktur, markanvändning samt i kapitlet om befolkning och 
näringslivsutveckling. 


Ansvaret för måluppfyllelsen ligger främst på kommunstyrelsen och det tekniska utskottet. 
Även de verksamhetsutövande sektorerna har naturligtvis ett stort ansvar i genomförandet av 
målen, speciellt då tekniska kontorets verksamhetsansvar. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Trafiksystemet ska ge möjlighet att besöka någon av kommunens tätorter 
minst  två gånger per vecka för inköp mm 


Kap 5, Kap 6 


Kommunen skall allmänt verka för en förbättring av kollektivtrafiken 
genom bl.a. förbättrade kollektivtrafiklösningar för arbetspendling och för 
boende på landsbygden. 


Ex. så skall man undersöka möjligheten att starta en snabbusslinje till 
Karlstad samt en ringlinje inom kommunen. 


Kap 6 


Kommunen skall stötta människor som på eget initiativ, genom byalag, 
föreningar eller kooperativ vill starta lanthandel eller liknande inom orter 
där förutsättningar för detta finnes. 


Kap 3, Kap 4 


Den av kommunfullmäktige upprättade och antagna 1991-01-29 
varuförsörjningsplanen (se nedan) som idag till stora delar är inaktuell 
skall revideras och  omarbetas.. 


 


Kap 5 


 


 


I den varuförsörjningsplan som upprättades av kommunfullmäktige 1991-01-29 finns följande 
målsättningar vilka som tidigare nämnts delvis idag är inaktuella. 


Den i kommunen befintliga servicenivån bör så långt som möjligt bibehållas så att en 
tillfredsställande serviceförsörjning för kommunens glesbygdsbefolkning tryggas. 


Avståndet från konsument till fast dagligvarubutik inte bör överstiga 15 km. 


Eventuell negativ utveckling beträffande serviceförsörjningen med tanke på de begränsade 
medel som står till förfogande bör i första hand mötas i strategiska orter. Dessa är Hagfors, 
Ekshärad, Höje, Råda, Edebäck, Gustavsfors, Uddeholm, Bergsäng, Sunnemo, Sörby, 
Mjönäs, Västanberg och Uvanå. 


Ett system som syftar till att behålla  eller förbättra tillgången till dagligvaror för de 
kommuninvånare som bor långt från fast försäljningsställe eller som genom t ex begränsad 
rörlighet har svårt att nå sådant ställe bör finnas.  
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Verksamhetsbeskrivning 
I huvudtätorterna Hagfors och Ekshärad finns det idag ett mycket gott utbud på service i form 
av handel och annan kommersiell service. 


Ex. finns i Hagfors och Ekshärad livsmedels, radio/tv, konfektion, sko, möbel, sportaffärer mm. 
I de båda tätorterna finns även banker, post, vårdcentral, tandläkarmottagning mm. 


Statligt ekonomiskt stöd kan utgå till kommersiell service i glesbygd, förutsatt att kommunen 
planerat varuförsörjningen på ett sätt som gör att behovet av stöd kan bedömas. 


Strategiska orter inom kommunen är Hagfors, Ekshärad, Råda, Gustavsfors, Uddeholm, 
Sunnemo, Sörby och Mjönäs. 


De stödformer som finns är: 


1. Hemsändningsbidrag, som utgår till kommunen. Kommunen lämnar bidrag till butiker som 
bedriver hemsändning av dagligvaror. (Handläggs av socialkontoret) 


2. Investerings- och driftstöd, som utgår till näringsidkare. 


Dagligvaruhandeln har stegvis koncentrerats till de större tätorterna. Det har gett stora 
välsorterade butiker på ett litet antal platser. Servicenivån för de som bor långt från affärerna 
och inte har tillgång till bil har därmed drastiskt försämrats.  


Butikerna på landsbygden bidrar liksom skolorna starkt till att hålla bygden levande. Affären är 
en träffpunkt och ett bygdens nav, med många sekundära funktioner. Ofta finns t ex 
postpaketutlämning, ATG-ombud och systembolagets utlämningsställe i samma anläggning. 


Idag ( 2001-11-27 ) finns det dagligvarubutiker i Hagfors, Ekshärad, Råda, Sörby, Sunnemo , 
Västanberg, Gustavsfors och Uddeholm. Inom den södra delen av kommunen (Mjönäs, Höje, 
Bogerud mm.) åker man ofta till Munkfors för att handla dagligvaror. Under hösten 2001 har 
det tyvärr tillkännagivits att dagligvarubutikerna i Sörby och Västanberg kommer att läggas ner. 


Dagligvarubutiken i Gustavsfors öppnades glädjande nog sommaren 2001 efter att ha varit 
stängd under ett par år. Här var det byalaget i Gustavsfors som tillsammans med en inflyttad 
familj startade rörelsen. Vi får nu hoppas att alla i samhället med dess omgivning ställer upp 
och stöttar sin nyöppnade affär. Det är speciellt viktigt med affären i Gustavsfors då det i den 
nordöstra delen av kommunen i annat fall helt saknat en dagligvarubutik efter det att affären i 
Uvanå stängdes 1998. Under sommarhalvåret besöks denna del av kommunen av många 
turister vilka bör ge ett gott tillskott till omsättningen i den nya affären 


De tyvärr aviserade butiksnedläggningarna i Sörby och Västanberg enligt ovan är även mycket 
kostsamma för kommunen då speciellt äldre människor, som inte själva tar sig till affären blir  
beroende av hemtjänsten för att få sin försörjning med mat och annat. Här bör det ske en 
dialog mellan de boende i orterna, butiksägarna, kommunen och eventuellt länsstyrelsen innan 
beslut om nedläggning tas.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







KAPITEL 5 SAMHÄLLSSERVICE  - SID 14/20 


____________________________________________________________________________ 
Antagandehandling, Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Göran Mårtensson 


  


 


 


5.6 Tillgänglighet  
 


Sveriges riksdag har 2000-05-31 antagit den nationella handlingsplanen för handikappsfrågor. 
Handlingsplanen innebär kraftfulla insatser för att personer med funktionshinder skall få rätt till 
full delaktighet, ett värdigt bemötande och möjligheter att själva bestämma över sina liv. 


I handlingsplanen har man prioriterat tre arbetsområden för de närmaste åren nämligen att se 
till att handikappsperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligare 
samhälle och ett förbättrat bemötande. 


Handlingsplanen berör myndigheter, kommuner, organisationer, transportörer, byggare m.fl. 


 


Mål 


Nationella mål 


en samhällsgemenskap med mångfald som grund 


att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhället  


jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. 


 Som delmål till handlingsplanen har bl.a. angetts följande: 


Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt 
rörelse och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. 


Ett förtydligande skall göras på de krav som finns i Plan- och bygglagen avseende 
tillgänglighet i samband med nybyggnad och ändring av allmänna platser. 


De lokala handikappsorganisationernas möjlighet till samråd i Plan- och bygglagen skall ses 
över. 


Den nationella handlingsplanen täcker in stora delar av de sektorer som finns inom kommunen 
och samhället i övrigt såsom markanvändning, kommunikationer, social service, äldreomsorg, 
skolan mm. 


Kommunala mål 


Mål för tillgängligheten för personer med funktionshinder finns i huvudsak medtagna i detta 
kapitel, men finns även medtagna i kapitel 4, markanvändning samt i kapitel 6 
kommunikationer och infrastruktur. 


Ansvaret för måluppfyllelsen ligger främst på kommunstyrelsen och dess tekniska utskott som 
ägare och förvaltare av kommunala byggnader och allmänna platser. Ett stort ansvar vilar 
även på miljö- och byggnämnden som i sin roll som myndighetsnämnd har att tillse att lagar 
och förordningar vad gäller tillgänglighet mm. uppfylls. De kommunala verksamheterna runt 
dessa nämnder har naturligtvis ett stort ansvar för att i sitt linjearbete tillse att målen uppfylls. 


För att tillgodose och arbeta för riktlinjerna i den nationella handlingsplanen har följande 
kommunala mål angetts: 
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Övergripande mål för Hagfors kommun……  


Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Kommunen skall verka för att de kommunala mål och åtgärder som 
angetts i det under 2001 upprättade och av  kommunfullmäktige antagna 
handikappspolitiska programmet genomförs inom den tidsperiod som 
angetts. Tjänstemän och politiker inom de sektorer som berörs av 
programmet skall få erfoderlig information och utbildning i den mån som 
erfodras. 


Kap 5, 


Vid bygglovprövning i samband med ny och ombyggnader, 
detaljplaneläggning eller i andra frågor som kan beröra de 
funktionshindrade ska yttrande infodras från eller samråd hållas med 
respektive handikappsorganisationer. 


Kap 4 


Tillgängligheten till trafiksystemen skall fortlöpande förbättras och beaktas 
vid all planering. Vid upphandling av infrastruktur, färdmedelstrafik och 
övriga trafiktjänster är detta speciellt viktigt. 


Kap 6 


Kommunen skall verka för att personer med funktionshinder skall ges 
bättre förutsättningar att deltaga i utformandet av den kommunala 
demokratin.  


Kap 5 


För kommunala byggnader till vilka allmännheten skall ha möjlighet att 
besöka skall en handlingsplan för dess tillgänglighet upprättas senast 
2002-12-31. 


 Kap 4, 5 


I samband med om- till- och nybyggnader av allmänna lokaler och 
allmänna platser skall en representant från DHR få deltaga dels vid 
förgranskningen dels vid det eventuella samrådet samt dels vid 
utfärdandet av slutbeviset.  


Vid samrådet skall tillses att den sk. kvalitetsansvarige har kunskap om 
och tagit del av de tillgänglighetskrav som kan ställas med stöd av bl.a. de 
nationella målen och PBL ( Plan- och bygglagen ) 


 


 


Kap 4 
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5.7 Polisiär verksamhet 


Mål 


    Nationellt mål 


Minska brottsligheten och öka tryggheten. 
För att uppnå detta mål har följande sk. effektmål angivits: 


    Effektmål 


att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet 
att förebygga och upptäcka brott 
att se till att den som begår brott identifieras och lagförs. 


Regionala och kommunala mål 


De mål och riktlinjer som riksdag och regering lagt fast skall utgöra utgångspunkt 
för planeringen av polisens verksamhet såväl nationellt, regionalt och lokalt. 
Varje år i december ger regeringen anvisningar för myndigheterna och innehållet 
i regleringsbrevet styr verksamhetsplanerna för myndigheten och enheternas 
handlingsplaner.  
 


    Strategi 


För att nå det övergripande målet krävs att man inom alla verksamhetsområden 
tillämpar ett problemorienterat arbetssätt. 
Grunden för detta arbete skall vara en probleminventering som av varje enhet 
skall leda till en handlingsplan. Av denna skall det framgå hur brott skall förebyggas 
och förhindras samt hur medborgarnas känsla av trygghet skall öka inom ansvarsområdet. 
Detta arbete skall ske i samarbete med föreningar, företag, institutioner och myndigheter i 


samhället. 


 


    Brottsförebyggande arbete 


Att förebygga och hindra att brott och ordningstörningar uppstår, är det som i första 
hand skall eftersträvas. Inom varje verksamhetsområde skall det ägnas resurser åt 
det brottsförebyggande arbetet. Polisen skall vara den ” motor” som driver det  
gemensamma arbetet att förhindra och förebygga brott. 


 


    Närpolisverksamhet 


Fortsätta att utveckla det problemorienterade arbetet och att satsa resurser på det  
brottsförebyggande arbetet där ungdomar i riskzonen skall prioriteras. 
Medverka till samverkan i kommunen genom att driva samarbetsfrågor i Trygghetsrådet och 
att följa kommunens Trygghetsplan. 


     


Personalresurser inom Hagfors närpolisområde 


Inom Närpolisområde Hagfors finns 17 tjänster som närpoliser enligt den omorganisationsplan 
som beslutades och verkställdes från 1 april 1997. 
Antalet grundas på per capitamodellen där principen 1 polis / tusen innevånare 
har varit gällande. 
Medelåldern på polispersonalen är stigande och är år 2000 54 år. 
Administrativ personal är för närvarande 6 st. som har varierande arbetsuppgifter 
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och 2 st.  bedriver  arbetsuppgifter som är gemensamma för fler närpolisområden. 
Det finns 2 st. lokalvårdare varav en har förkortad tid. 


 


    Utsikter för framtiden 


Med tanke på den höga medelåldern och frånvaron av nyrekrytering till polisyrket 
kommer personalläget inom Närpolisområde Hagfors att påverkas negativt i framtiden. 
Inom 5 år har flera av den nuvarande personalen pensionerats och flera har med all 
sannolikhet av olika skäl fått övergå till inre verksamhet. 
Det får till följd att den yttre polisverksamheten måste bedrivas av personal från 
andra Närpolisområden eller av personal med tillfällig placering från centralorten 
Karlstad i myndigheten Värmland. 
Om inte en radikal förändring sker för att rekrytera poliser till polismyndigheten 
Värmland som sedan fördelas efter behov ut på närpolisområden kommer stora  
delar av dagens trygghet och säkerhet i Hagfors kommun att raseras. 
Enligt de medborgarundersökningar och trygghetsmätningar som skett de senaste 
åren så är Hagfors idag en mycket trygg och säker kommun att leva och bo i. 
Den uppfattningen har kommuninnevånarna i Hagfors redovisat i flera undersökningar. 
 


    Polisens medverkan i den kommunala verksamheten 


I samband med omorganisationen har polisen fått till uppgift att vara direkt förankrad 
i respektive kommun. Det är därför viktigt att polisen integreras i den kommunala 
verksamheten och där är Trygghetsrådet en bra och viktig instans för att sammanlänka 
polisen med kommunens förvaltningar. 
Polisen och kommunen i samarbete och samverkan gagnar hela samhället och ger den 
trygghet och säkerhet som varje medborgare har rätt att kräva.     


 


    Verksamhetsplan och handlingsplan 


Verksamhetsplan för polismyndigheten Värmland och handlingsplan för Hagfors 
närpolisområde kommer att finnas tillgängligt på webbsidan www.police.se     


E-mail kan sändas till hagfors@varmland.police.se . 


 


 


 


 



http://www.police.se/

mailto:hagfors@varmland.police.se





KAPITEL 5 SAMHÄLLSSERVICE  - SID 18/20 


____________________________________________________________________________ 
Antagandehandling, Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare: Göran Mårtensson 


  


 


5.8 Sammanställning mål och rekommendationer 
 


5.1 Skolor, utbildning ..................................................................................................... 2 
Hagfors kommuns skolplan: Säker och trygg barnomsorg inom rimligt avstånd till alla som behöver.  
Förskoleklass och grundskola som anpassas till de krav som ungdomar och omvärlden ställer och som ger 
en bra grund för fortsatta studier.  Gymnasieskola, kommunens kunskapscentrum, som är mångsidig och 
flexibel så att bygdens ungdomar så långt möjligt fortsätter sin utbildning vid Älvstrandsgymnasiet.  
Musikskola som utvecklar den musikaliska traditionen i bygden och ökar ..................................................... 2 
samarbetet med grundskolan.  Vuxenutbildning som kan möta samhällets och arbetsmarknadens krav på 
kompetens.  Särskoleverksamhet med tillräckliga resurser för att utveckla varje individ optimalt till ett 
meningsfullt liv. ............................................................................................................................................... 3 


Barn- bildningsnämnden skall upprätta en tre-årsplan där verksamheten i bygdeskolorna bevaras och 


anpassas efter elevantalet. ...................................................................................................................... 3 


5.2 Forskning och högre undervisning ......................................................................... 5 
I anslutning till forskningsstationerna bör anläggning som kan försvåra verksamheten ej tillåtas inom 


angivna områden. Ansökan om bygglov för sådana åtgärder som kan påverka verksamheterna 


underställs respektive huvudman för yttrande........................................................................................ 5 
Stora djurstallar med stora besättningar som kan påverka mätstationens verksamhet bör ej tillåtas i 


dess närhet. ............................................................................................................................................ 5 


5.3 Social service ............................................................................................................ 6 
Kommunala mål för Omsorg och LSS ........................................................................................................ 6 
Omsorg och omvårdnad ska inriktas på att utveckla den enskildes egna resurser. ....................................... 6 
Verksamheten ska grundas på den enskildes självbestämmande, integritet och inflytande. ......................... 6 
Insatserna ska präglas av kontinuitet, helhetssyn, kunskap, respekt och flexibilitet. ..................................... 6 
Alla människors lika värde är och skall vara den grundläggande utgångspunkten i arbetet. ......................... 6 
Uppnå gemenskap, delaktighet och livskvalitet. ............................................................................................. 6 
Kompetensutveckling i personalgrupperna. ................................................................................................... 6 
Kommunala mål för Psykiatrin .................................................................................................................... 7 
Aktiv ADL- träning. .......................................................................................................................................... 7 
Utveckling av den pedagogiska inriktningen inom psykiatrin. ........................................................................ 7 
Tillskapa daglig verksamhet/sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. .................................................. 7 
Kompetensutveckling i personalgrupper. ....................................................................................................... 7 
Kommunala mål för Individ- och familjeomsorgen ................................................................................... 7 
Att verka för att kommuninnevånarna erhåller det stöd och de hjälpinsatser deras situation erfordrar. ......... 7 
Insatserna skall ges sådan utformning att alternativ skapas, som kan komplettera och eller ersätta 
socialtjänstens bistånd. .................................................................................................................................. 7 
Stödet till barnfamiljer skall syfta till att stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar och 
därigenom skapa goda uppväxtbetingelser för barnen. .................................................................................. 7 
Förebygga uppkomsten av sociala problem, missbruk och kriminalitet bland unga. ...................................... 7 
Missbruksvårdens syfte är i första hand att bistå människor som själva inte kan kontrollera sitt bruk av 
droger. ............................................................................................................................................................ 7 
Kompetensutveckling i personalgruppen. ....................................................................................................... 7 
Kommunala mål för äldreomsorgen ........................................................................................................... 7 
Kundmål ........................................................................................................................................................ 7 
Äldreomsorgens verksamhet skall främja ....................................................................................................... 7 
Målinnehåll:..................................................................................................................................................... 7 
 Att personer inom äldreomsorgen känner trygghet, kan leva och bo självständigt. ............................... 7 
 Att god hälso- och sjukvård ges åt dem som bor i särskilt boende och det egna boendet. ................... 7 
 Att vård/omsorg bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet. .......................... 7 
 Att hälso-, sjukvård och omsorg är av god kvalitet. ............................................................................... 7 
Etik och bemötande ...................................................................................................................................... 7 
Målinnehåll:..................................................................................................................................................... 7 
 God etik och ett gott bemötande skall genomsyra äldreomsorgen. Att bli individuellt bemött är 
grunden. ......................................................................................................................................................... 7 
Kompetent personal ..................................................................................................................................... 7 
Målinnehåll:..................................................................................................................................................... 7 
 Äldreomsorgen eftersträvar personal med rätt kompetens och lämplighet. Personalen skall ha 
kompetens motsvarande minst gymnasienivå eller likvärdig. ......................................................................... 7 
Personalvård/arbetsmiljö ............................................................................................................................. 7 
Målinnehåll:..................................................................................................................................................... 7 
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 Arbetsmiljön skall vara utformad så att personalen har möjlighet att utvecklas och känna delaktighet 
på sin arbetsplats. .......................................................................................................................................... 7 
Kommunala mål för rehabiliteringsenheten ............................................................................................... 7 
Rehabilitering ................................................................................................................................................ 7 
 Ansvara för upprätthållande och bibehållande funktioner, fysiska och kognitiva, hos kommunens 
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HAGFORS ÖVERSIKTSPLAN 2000
LÄSANVISNING







FÖRORD


Avsikten med läsanvisningen är att underlätta för den som snabbt vill hitta det viktigaste i det digra 
materialet. Den är disponerad på samma sätt som kapitlena i den fullständiga plantexten. Det är därför lätt 
att söka vidare vid behov. Läsanvisningen pekar även ut de viktigaste förslagen på kommunala målsättningar 
och ställningstagande i varje kapitel, så att en diskussion kring de väsentligaste frågorna kommer igång på ett 
tidigt stadium.


Varje kapitel i plantexten inleds med en sammanställning av övergripande nationella och regionala 
målsättningar. Därefter finns förslag på kommunala övergripande målsättningar, med hänvisningar.  
Föreslagna rekommendationer för varje objekt finns att läsa i samband med att objektet presenteras.


I slutet av varje kapitel sammanställs alla kommunala mål och rekommendationer. På så sätt vill vi tydliggöra 
kommunens ställningstagande.


Översiktsplanens geografiska information och ställningstaganden redovisas på tematiska kartor i 
planbeskrivningen. Till planen hör också en sammanställningskarta i större skala, ”Markanvändning och 
rekommendationskarta”. 


Observera också att i översiktsplanen ingår också två fördjupningar för Uddeholm och Hagfors stad. De 
har en större detaljeringsgrad och har antagits av kommunfullmäktige tidigare (1997-98). Fördjupningarna 
redovisas inte i den nya delen av översiktsplanen.


ÖVERSIKTSPLANEN HAR I UTSTÄLLNINGSHANDLINGARNA DELATS UPP I EN ALLMÄN DEL OCH EN 


FAKTADEL


I den så kallade allmänna delen presenteras de delar av översiktsplanen som är kopplade till 
rekommendations- och markanvändningskartan och som utgör den mer obligatoriska delen av 
översiktsplanen. Här redovisas även de kommunala mål som angivits i planen samt andra delar vilka kan ses 
som intressanta och relevanta för läsaren. 


Vi har gjort denna presentation och sammanställning av översiktsplanen för att göra det lättare för läsaren att 
kunna hitta relevant information som bl.a. är kopplad till plankartan samt för att underlätta revidering av de 
delar som under hand kan bli inaktuella ex. lagtexter.


För sektorerna markanvändning, kulturminnesvård, friluftsliv, naturvård, hushållning med naturresurser och 
miljö, hälsa och säkerhet har beskrivande text, rekommendationer, kartor och i förekommande fall lagrum 
angetts.


I den kompletta översiktsplanedelen som vi benämner faktadelen finns förutom ovanstående information 
även andra sektorer beskrivna på ett mer omfattande sätt. Denna del kan ses som ett sektorsövergripande 
måldokument för den kommunala verksamheten. Här finns även underlagsmaterialet för översiktsplanen 
beskrivet mm. Läsanvisningen är anpassad till kompletta faktadelen 


Det är vår förhoppning att du ska delta aktivt och engagerat i diskussionen.







Mål och strategier,  kapitel 1 4


Hagfors i tid och rum,  kapitel 2 5


Befolkning och näringslivsutveckling,  kapitel 3 6
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Samhällsservice,  kapitel 5 11
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MÅL OCH STRATEGIER,  
KAPITEL 1


Översiktsplanen redovisar kommunala målsättningar och konkreta delmål och rekommendationer. Dessa 
kommunala målsättningar ska ligga i linje med de av riksdagen beslutade nationella målen.  mål. De nyligen 
antagna 15 miljömålen bygger på Sveriges åtagande mot Riokonventionen. Andra nationella mål rör 
demokrati, sysselsättning, jämlikhet där grunden är konventionen om mänskliga rättigheter. Trafik, skola och 
omsorg har nationella mål, ofta inskrivna i lagtext. 


De långsiktiga målen i översiktsplanen ska antagna av kommunens politiker sedan fungera som vägledning 
för kommunens strategier.


Kapitel 1 sammanfattar de mål som formulerats för kommunens utveckling. Målbeskrivning inleds med 
nationella, regionala och andra överkommunala mål (t ex EU-mål), som gäller för Hagfors kommun. 
Därefter redovisas mål som formulerats av kommunen. Här beskrivs även vem  som har ansvaret för att målet 
ska genomföras. Måltexten återkommer sedan i början av varje kapitel. De övergripande målen kan vara av 
tvärsektoriell karaktär som sysselsättning och hållbara utvecklingsmodeller, eller är de målsättningen för de 
olika verksamheterna inom kommunen. 


Målbeskrivningen i kapitel 1 är håller sig på en övergripande nivå. En mer detaljerad målredovisning – nu 
skrivna som rekommendationer -  ges för respektive ämnesområden i översiktsplanens sektororienterade 
kapitel. 


Arbetet med att formulera mål på detta genomgripande sätt är nytt för Hagfors kommun, och utgår från 
viljan att arbeta mer långsiktligt och efter bestämda strategier. Genom ett målrelaterat arbetsätt främjas 
demokrati och ger större möjlighet för kommunmedborgarna att påverka vad som ska prioriterat, samtidigt 
som kommunens arbete blir mer effektivt och genomlyst.


Översiktsplanen har arbetats fram i dialog med ett stort nätverk av verksamma inom kommunen, föreningar 
och näringsliv. Kommunen har delats in i tio geografiska delområden, som motsvarar olika bygder och lokala 
kulturer inom kommunen. Som en del av dialogen har särskilda delområdesbeskrivningar gjorts. Detta 
arbete har drivits olika långt i olika delar av kommunen, bland annat beroende av det lokala engagemanget. 
Delområdesdialogen ingår i underlagsmaterialet för planen och avsikten är att den ska kunna leva vidare 
i nya former även efter planen färdigställts. Delområdesbeskrivningarna kan utvecklas och fungera som 
plattform för lokalt utvecklingsarbete i samarbete med lokala intressenter som bygdeföreningar och 
företagare.


Hagfors kommuns portalmål kan skrivas:


MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING I HAGFORS KOMMUN


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och utvecklas efter 
sina egna förutsättningar i en god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans i 


demokrati, jämlikhet och full sysselsättning.







HAGFORS I TID OCH RUM,  
KAPITEL 2


Med tid och rum menar vi dels var Hagfors befinner sig i tiden, mellan historia och framtid, och Hagfors 
lokalisering i det ”värmländska rummet”, alltså de regionala sambanden, i smått och stort.


Kapitlet innehåller alltså:


- Historisk bakgrund


- Funderingar om framtiden och ett försök att formulera en litterär vision


- Beskrivning av de regionala sambanden, en inledande beskrivning av regionalt samarbete (en större 
redovisning ges i kapitel 3)


HISTORIA


För att förstå vår bygds utveckling är det viktigt att veta vår historia. En kortfattad beskrivning över 
kommunens moderna historia finns här. Hagfors två viktigare tätorter, Hagfors stad och Ekshärad, 
representerar två olika historiska skeenden. 


Medan Klarälvdalen har en uråldrig historia som jordbruksbygd uppstod Hagfors stad som en följd av 
Uddeholmsbolagets etablering av ett nytt järnbruk i slutet av 1800-talet. De små samhällena Sunnemo, 
Gustavfors och Uddeholm har en historia som är mycket äldre än Hagfors, med tyngdpunkt på 1800-talet i de 
små hyttornas tidevarv.


Nuvarande Hagfors kommun bildades den 1:e januari 1974 genom sammanslagning av de fyra kommunerna 
Norra Råda, Ekshärad, Gustav Adolf och Hagfors stad.


Vår äldsta historia, från stenåldern fram till 1600-talet finns kort beskrivet i kap 8, kulturmiljö.


REGIONALT SAMMANHANG


Avsnittet vill ge en sammanfattning av varför det är så viktigt att Hagfors kommun inte isolerar sig utan går 
vidare mot ett regionalt samarbete.


Stöd till utveckling av regionala kommunikationer ligger i linje med EU:s mål för säkerställande av en 
likvärdig infrastruktur. I det regionala tillväxtavtalet för Värmland konstateras ”Kommunikationerna måste 
förbättras, både kollektivtrafiken och vägnätet.”


Värmlands kulturgeografi kan liknas vid en stor hand med utspärrade fingrar. Handflatan ligger vid Vänerns 
strand och fingrarna löper uppåt genom landskapets dalgångar utan att beröra varandra. Bättre samband 
mellan ”fingrarna” skulle ge kommunerna större möjligheter till utbyte och mellankommunalt samarbete. 


Hagfors kommun gränsar till Munkfors, Forshaga, Filipstads, Torsby, Sunne och Karlstads kommuner, 
samt till Malungs kommun i Dalarna. Med Munkfors finns redan ett betydande samarbete på en rad olika 
områden. Näringslivsutveckling, gymnasieskola, räddningstjänst och tekniska verksamheter är exempel på 
samarbetsområden. Flera samarbetsområden håller på att växa fram. Även med Torsby kommun har man 
mycket gemensamt. Torsby kommun omfattar den norra delen av Klarälvdalen. De två kommunerna täcker 
tillsammans tre fjärdedelar av älvens längd. 


En gemensam ansökan om medel för att genom olika projekt verka för en bättre miljö och utveckling utefter 
Klarälven har av kommunerna runt älven inlämnats till staten. ( LIP- projekt ). Detta kan ses som en regional 
samverkan mellan kommunerna med Klarälven som en gemensam resurs.  


FRAMTIDEN


Målbilder eller visioner ger oss möjlighet att stämma av bilden av hur vi vill se framtiden. Det är av stor 
betydelse hur vi vill påverka utvecklingen i Hagfors. Den positiva målbilden är ett samhälle för alla 
medborgare i Hagfors kommun. Näringsliv, sysselsättning, kommunikationer och användningen av mark och 
vatten ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 







BEFOLKNING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING,  
KAPITEL 3


Detta kapitel handlar framförallt om de stora överlevnadsfrågorna sysselsättning och näringsliv. De 
övergripande målsättningarna handlar om arbetet för framtiden, företagsamhet och utbildning.


Kapitlet innehåller en redovisning av:


- Befolkningsutveckling


- Näringsliv och sysselsättning


- Utvecklingsmöjligheter


- Regionalt samarbete


- Mellankommunalt arbete för näringslivsutveckling


- Tillväxtavtal


I kapitlet poängteras hur viktigt det är att skapa framtidstro och förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Viktiga hinder mot utveckling identifieras och förslag till lösningar presenteras. 
Utvecklingsmöjligheter för näringslivet inventeras och det ges förslag till åtgärder. 


MÅL


Hagfors kommunen ska verka för en positiv utveckling av framtidstro. En viktig förutsättning är en ökad 
självtillit, både kollektivt i kommunens olika organisationer och företag, och individuellt, hos varje människa. 
Detta kan göras med hjälp av gemensamma målbilder och visioner för utvecklingen.  Skolan och människor 
i utbildning kan bidra i arbetet


Det är viktigt att skapa ett gott klimat för företagande. Det är viktigt att få en tätare dialog med de små och 
mellanstora företagen. ”Företagsamhet” ska förstås i vid mening. Här räknas det sociala kapitalet in, i form av 
föreningar och organisationer. Här finns också de små orternas möjlighet att utveckla lokal självtillit. Se t ex 
Sunnemo (äldrekooperativ mm), N Råda (Råda 2000), Gustavsfors (affären) - de goda exemplen!


Att höja kunskapsnivån hos kommunens invånare är en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar 
utveckling. Översiktplanen föreslår tre vägar:


•	 genom utveckling inom grund- och gymnasieskolan, 


•	 genom att uppmuntra ungdomar att söka högre utbildning på andra orter och återvänder


•	 genom att kommunen kan locka till sig personer med relevant utbildning.  


BEFOLKNINGSUTVECKLING


Kommunen har en negativ befolkningsutveckling. Antalet invånare har sedan 1990 fram till och med 2000 dvs. under 
11 år  minskat med 1955 personer. Det betyder att befolkningen minskat nära en procent per år. 


En framskrivning av befolkningsutvecklingen för de kommande tio åren visar på fortsatt minskande invånarantal. 
Prognosen pekar på ett dubbelt problem. Den största minskningen sker i åldrarna 15-24 år, samtidigt som antalet 
äldre fortsätter att öka. De unga försvinner från bygden, vilket ger sämre förutsättningar för framtiden. Samtidigt blir 
det allt fler äldre att ta hand om.


UTVECKLINGSMÖJLIGHETER


Översiktplanen beskriver kortfattat näringslivets utvecklingsmöljigheter, och sammanställer målsättningarna. 
Nya arbetstillfällen måste till stor del sökas i nya typer av produktion, både inom tjänstesektorn och inom 
traditionella näringar. En förändring av företagsstrukturen håller på att ske, från att ett litet antal stora 
företag dominerar arbetsmarknaden, i riktning mot ett större inslag av småföretag. En jämförelse av 
näringslivsstrukturen i Hagfors med riket i övrigt visar att tillverkningsindustrin har en ovanligt stor andel. 
Turism och besöksnäring är en växande del i svenskt näringsliv och en betydande utvecklingsmöjlighet för 
Hagforsbygden. De nya småföretagen bygger i hög grad på kreativitet och uppfinningsrikedom för att finna 
nya affärsidéer. 







Det är också viktigt att identifiera hinder och problem. Bristen på kompetent personal är redan ett problem 
för flera företag i Hagforstrakten. Avstånden till större centra kan i viss mån överbryggas med en väl 
utvecklad transportapparat. 


Länsstyrelsen har listat sju profilområden för näringslivsutveckling i Värmland: Fyra av dessa är redan väl 
etablerade i Hagfors: ”Stål- & verkstadsindustrin”, ”Skogen & marken”, ”Besöksnäringen” och ”IT- näringar”. 


Det finns stora möjligheter att utveckla nya näringar baserade på naturens resurser i skog och mark. 
Efterfrågan på mat som odlas lokalt och naturenligt förväntas öka. Flera av jordbruken i kommunen har 
specialiserat sig på ekologiskt jordbruk som producerar kravmärkta livsmedel. En föregångare, såväl inom 
landet som internationellt är Torfolks gård, Västra Skymnäs. Värmland är rikt på biomassa och har stor 
potential för tillväxt inom området bioenergi. Här sker ett fortlöpande utvecklingsarbete för att utnyttja 
råvarorna effektivt och utveckla kompetens och affärsidéer. Man undersöker möjligheter att odla och förädla 
skogsråvara till bränslen som pellets och metanol. 


Naturen är den viktigaste förutsättningen för besöksnäringen. I Hagfors finns stora vidder och vilda vatten. 
Naturen med dess tystnad och spänning är en fantastisk källa till rekreation. För att utveckla turismen 
behöver man åstadkomma en effektiv samordning av såväl information och marknadsföring som utbud av 
arrangemang och infrastruktur. 


Enligt sammanställningar från NUTEK ligger Värmland på sjunde plats i landet vad gäller andelen sysselsatta 
i IT-relaterade tjänsteföretag. North Book i Uddeholm, som sköter biljettbokningen åt flygbolag över hela 
världen. är ett typexempel på hur tjänsteföretag kan etablera sig på landsorten och utföra tjänster via modern 
IT-teknik. 


BETYDELSE FÖR DEN FYSISKA PLANERINGEN


För en positiv och långsiktigt hållbar utveckling är det viktigt att det finns tillräcklig planberedskap i 
form av ändamålsenliga utbyggnadsytor för industri. Det är även av stor betydelse att tillskapa områden, 
gärna strandnära för ett attraktivt boende vilket kan verka som ett ”lockbete” för att få hit värdefulla 
”nyckelpersoner” (se kapitel 4). Det är också viktigt att kommunikationer utvecklas på ett ändamålsenligt sätt 
samt att det finns en väl fungerande service, både offentlig och privat inom kommunen (se kap 5 och6).


Möjligheterna att fortsätta utvecklingen av produktion från skog och mark är viktiga för en långsiktigt hållbar 
utveckling av kommunens näringsliv. Riktiga och rimliga avvägningar måste ske mot andra intressen, såsom 
värden för natur- och friluftsliv, turism mm. 


Översiktsplanen vill betona vikten av att planera för att behålla de kvalitéer som är viktiga för turismen, och 
för att turistnäringen ska ha en fortsatt positiv och långsiktigt hållbar utveckling är det viktigt att beakta 
följande:


• Bevarande av stora oexploaterade områden


• Skötsel, underhåll och bevarande av värdefulla naturmiljöer, fiskevatten, nyckelbiotoper mm.


• Planering av tillgänglighet, transporter mm.


• Eventuell översyn av strandskydd, för att möjliggöra en mer intensiv exploatering på vissa ställen i 
kommunen.


HAGFORS/MUNKFORS REGIONUTVECKLING, HAGFORS NÄRINGSLIVSCENTER AB, TILLVÄXTAVTAL 


Ett samarbetsprojekt, Hagfors/Munkfors Regionutvecklingsprojekt, inleddes 1997 med Munkfors kommun 
för att gemensamt skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av näringsliv och arbetstillfällen i de båda 
kommunerna. Detta projektet avslutades under 2001 efter att ha kommit med många goda utvecklingsideer 
för de båda kommunerna.







Uvån Näringslivscenter AB är ett EU- projekt som löper under tre år där näringslivet, kommunerna och 
länsstyrelsen gemensamt skall arbeta för en bättre och bredare sysselsättning i de båda kommunerna. Som 
ett övergripande mål för projektet finns en strävan att få livskraftiga kommuner med god miljö och en bra 
service för invånarna, god tillgång på arbetsplatser och en långsiktig förbättring av utvecklingsmöjligheterna 
för kommunernas företag. 


Översiktsplanen betonar vikten av att samarbetet mellan kommunerna fördjupas, och breddas. I 
översiktplanen ges en kortfattad beskrivning om det nya med tillväxtavtal och dess målsättningar.  Ett 
regionalt tillväxtavtal för Värmland ska presentera en samordnad plan för att effektivisera den regionala 
näringspolitiken. Meningen är att från ett helhetsperspektiv utforma en rollfördelning för länet och dess 
olika delar, där varje del utvecklas på det mest fördelaktiga sättet utifrån sina speciella förutsättningar. En 
grundförutsättning är att alla delar ska utvecklas.







MARKANVÄNDNING,  
KAPITEL 4


Kapitlet handlar om användning och hushållning med våra mark och vattenområden. Översiktsplanens 
uppgift är bland annat att redovisa kommunens inställning i bebyggelse- och planfrågor. 


Framförallt är det viktigt att utreda förhållanden och förutsättningar för 


• markområden där större förändringar kan väntas eller behöver göras - behov av planeringsinsatser


• områden av strategisk betydelse för framtiden, dvs utbyggnadsområden och områden där 
handlingsfriheten för förändring av markanvändningen bör bevaras - reserver


• områden med värdefulla natur- och kulturmiljöer - behov av bevarandeåtgärder


ÖVERSIKTSPLANERING


I översiktsplanen sammanställs riktlinjer som bör gälla vid den fortsatta och mera detaljerade planeringen. 
Begreppet översiktsplan används i nuvarande svenska planeringssystem i betydelsen kommunomfattande 
översiktsplan. 


KOMMUNENS BEBYGGELSESTRUKTUR


Hagfors stad är kommunens centralort. I praktiken finns dock två centra. Hagfors är centrum för de 
nordöstra och södra delarna medan Ekshärad fungerar som centrum för norr och väster. Uddeholm, Råda, 
Sunnemo, Gustavsfors och Mjönäs är underordnade centra.


Boende på landet och brukande av jorden ger ett levande och öppet landskap. Ett till räckligt 
befolkningsunderlag på landsbygden ger förutsättningar för service: 


Landsbygden har indelats i tre kategorier vad avser förutsättningar för service och kommunikationer. 
Översiktplanen föreslår att kommunen ska styra permanentboende på landsbygden till trafiknära och 
tätortsnära lägen, d.v.s. till områden som ligger i närheten av tätorter, länsvägar eller andra vägar i 
kommunen som nås av kollektivtrafik, skolskjutsar etc. Avsikten är inte att omöjliggöra lokaliseringar i den 
renodlade glesbygden, men definitionen kan underlätta en dialog om de skiftande förutsättningarna för 
service och transporter.


Den tätortsnära landsbygden ligger på gång- eller cykelavstånd från tätort där det finns skola, arbetsplatser 
och service.


Trafiknära landsbygd utgörs av områden med god tillgång till de större vägarna, och helst med någon 
form av kollektiva transporter, skolskjuts eller liknande. Det sammanfaller i hög grad med den levande 
landsbygden med relativt nära mellan hus och gårdar. För denna typ av bebyggelse ordnas service av olika 
slag, t ex skolskjutsar och hemtjänst.  


Inom den renodlade glesbygden är det relativt långt mellan hus och gårdar. Det är svårare att lösa transport- 
och serviceproblem på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Om bebyggelsen är utspridd blir körtiderna för 
skolskjutsar långa. Social omsorg och sjuk- och hälsovård blir svårare att organisera, och kräver mycket 
bilkörande. Omsorgen medför höga driftskostnader.


UTBYGGNADSOMRÅDEN


Det är viktigt att det finns planberedskap och möjlighet att bygga nya hus i anslutning till våra tätorter. I 
planarbetet har vi utvärderat de befintliga utbyggnadsområden som inte bebyggts. En del av dessa kvarstår i 
planen, medan andra bedömts som olämpliga eller ointressanta och tagits bort.







I en tid då bebyggelsetrycket har minskat, har vi börjat se mer till naturkvaliteterna och försöker lyfta fram 
natursköna platser som nya boendemiljöer.


Planen ger uppgift om vilka utbyggnadsområden som ska detaljplaneras. Planen presenterar 10 
utbyggnadsområden, 3 i Hagfors, 2 i Ekshärad, 2 i Råda och ett vardera i Mjönäs, Uddeholm och Sunnemo. 
Tre av dessa är industriområden (Hagfors Vågbacken, Ekshärad Östra Industriområdet samt Råda 
flygplatsen), de andra 7 är bostadsområden.


Strategiska områden är områden som ska reserveras för framtida ändamål. Kommande behov får visa om 
dessa områden ska komma till den användning som skisserats. De strategiska områdena får inte tas i anspråk 
för andra syften, som omöjliggör det planerade. Planen tar fram 10 strategiska områden, varav tre kallas 
Stadsnära lantligt boende (kring Hagfors). Reservation av mark för två industriområden föreslås: Råda 
flygplats och 40 ha väster om 62 vid Bäckåsarna.


DETALJPLANERING


De flesta av kommunens detaljplaner behandlar ytor inom Hagfors stad, och finns listade i den fördjupade 
översiktsplanen för Hagfors stad. Det finns dock ett antal detaljplaner för andra delar av kommunen. Dessa 
redovisas i översiktsplanen. Här görs också en bedömning av behov av nya detaljplaner. Dessa planer behöver 
framställas för att komplettera planberedskapen i kommunen som helhet.


Nya detaljplaner föreslås för 


ο	 Område väster om Bäckåsarna (väster om väg 62), industriområde, ca 40 ha. Utgör ett 
ersättningsområde för det tidigare området vilket nu ianspråktagits för nybyggnad av en travbana.


ο	 Vågbacken, utvidgning av befintliga industriområden norr om väg 246, ca 15 ha


ο	 Råda, södra delen mellan Årosälven och väg 62, ca 5 ha, bostäder.


ο	 Uddeholm, Norra Gärdet.


OMRÅDESBESTÄMMELSER


För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser upprättas. 
Områdesbestämmelser kan innehålla regler för utökning eller minskning av bygglovplikten, tillåten 
byggarea för fritidshus, varsamhetsbestämmelser för byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla eller 
rivningsförbud för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det gäller främst vissa fritidshusområden och 
värdefulla kulturmiljöer. Områdesbestämmelser finns redan upprättade för Brunnberg, Gustavsfors, Gustav 
Adolf, Södra Skoga, Östra Skymnäs, Västra och Östra Tönnet samt för Uddeholms samhälle väster om länsväg 
246, Norra och Södra Gärdet. 


Planen föreslår att nya områdesbestämmelser ska upprättas för ytterligare några områden. Bergsäng, 
söder, Duvenäs, Gräs, Lilla Laggåsen, Loviseberg, Västra Skymnäs, Åleby och Sunnemo Tömte vilka har 
kulturhistoriska värden samt för fritidshusområdena Sättersta och Traneberg där vi vill bevara och skydda 
den småskaliga bebyggelsen från 1950 och 60- talet. 


BOSTADSFÖRSÖRJNING


De nationella målen anger att bostaden ska vara sund, ändamålsenlig, tillgänglig och estetiskt 
tilltalande. Närmiljön ska vara stimulerande, trygg och ekologiskt hållbar. Den fysiska planeringen och 
bostadsplaneringen ska präglas av helhetssyn, integrering av bostäder och verksamheter, närhet och 
tillgodoseende av olika gruppers behov. De tekniska lösningarna ska vara ekologiskt hållbara.


Idag finns cirka 4800 villor och småhus i kommunen och drygt 2500 lägenheter. En fjärdedel av husen och 
nästan hälften av lägenheterna finns i Hagfors stad. Under 1990-talet har bostadsbolagen fått stora problem 
med outhyrda lägenheter. Trots att man rivit flera hyreshus i Hagfors står mer än 200 lägenheter tomma. 


Det  finns dock en viss efterfrågan på nya bostäder, framförallt olika typer av specialbostäder: Små lägenheter 







i central lägen med god tillgänglighet för äldre, billiga ungdomsbostäder (helst i centrala lägen). 


Ett litet antal nya privata bostadshus har också byggts varje år, då oftast utanför tätorterna. Det tätortsnära lantliga 
boendet i natursköna lägen framstår som en viktig form för det framtida byggandet. 







SAMHÄLLSSERVICE,  
KAPITEL 5


Kapitlet handlar primärt om skola, utbildning, social och kulturell verksamhet. Även kommersiell service 
som handel och butiker på landsbygden berörs. I kapitlet redovisas även kommunala mål för den polisiära 
verksamheten samt handikappsfrågor. 


Det kommunala åtagandet inom den sociala sektorn omfattar vård och omsorg, äldrevård & äldreboende, 
hemtjänst, psykiatrisk omvårdnad, individ- och familjeomsorg, ungdomsarbete och insatser för missbrukare.


Målbeskrivningarna i kapitlet är mestadels tagna ur tidigare kommunala måldokument: skolplan och 
socialomsorg.


SKOLA OCH UTBILDNING 
De kommunala målen för skola och utbildning omfattar barnomsorg inom rimligt avstånd till alla som 
behöver. Verksamheten omfattar också förskola, grundskola, gymnasieskola, musikskola, vuxenutbildning 
och särskola. 


Hagfors kommuns ”Skolplan 1998-2001” ger en mer detaljerad beskrivning.


Under år 2000 ska barn och bildningsnämnden utforma en treårsplan där målsättningen är att verksamheten 
( klass 0-3) i bygdeskolorna bevaras och anpassas till elevantalet.


För närvarande pågår ett integrationsarbete med Munkfors kommun för att optimera användandet av såväl 
administrativa  som utbildningsresurser.


DEN SOCIALA SEKTORN 
En målbeskrivning och vision för socialnämndens verksamhet har under 2001 antagits av 
kommunfullmäktige


Socialnämndens ansvarsområde är organiserat i två avdelningar: 


Den ena omfattar individ och familjeomsorg, handikappomsorg med LSS och psykiatri, samt 
konsumentverksamhet. Den sistnämnda drivs i samarbete med Munkfors kommun.


Den andra omfattar äldrevård och äldreboende. Rehabiliteringen är en egen enhet inom äldreomsorgen.


Flera av kommunens byggnader med äldreboende är i behov av ombyggnad och modernisering för att 
anpassas till nuvarande behov och verksamhet. En utredning om detta skall göras under 2002.


KULTURARBETET 
Mål för kulturarbetet är bland annat att bevara värdefull arkitektur, slå vakt om den lokala kulturen, 
vårda och utveckla värdefulla kulturmiljöer. Kommunen ska uppmärksamma minnesmärken i skogen 
kulturminnesmärken i odlingslandskapet.


De ekonomiskt största åtagandena inom kulturarbetet är biblioteket och bokbussen. Ett nära samarbete med, 
och stöd till kulturföreningar är också en viktig del av verksamheten.


Kommunen avser förnya den tidigare under 1975 till 1978 utförda inventeringen av kulturhistoriskt 
intressant och värdefull bebyggelse.


KOMMERSIELL SERVICE 
Kommunen sätter som mål att förbättra kollektivtrafiken och verka för att de som bor på landsbygden ska få 
lättare att besöka kommunens tätorter för inköp ett par gånger i veckan. Kommunen ska också stödja den 
som vill etablera en lanthandel eller liknande. 


Kommunen delar regelbundet ut två typer av ekonomiskt stöd för detta ändamål. Dels finns 
hemsändningsbidrag till butiker för att sända mat till personer som har svårt att ta sig till affären, dels finns 
investerings- och driftstöd, som utgår till handlare, som har en ofördelaktig lokalisering ur kommersiell 
synpunkt.







TILLGÄNGLIGHET 


Sveriges riksdag har 2000-05-31 antagit den nationella handlingsplanen för handikappsfrågor. 
Handlingsplanen innebär kraftfulla insatser för att personer med funktionshinder skall få rätt till full 
delaktighet, ett värdigt bemötande och möjligheter att själva bestämma över sina liv.


I handlingsplanen har man prioriterat tre arbetsområden för de närmaste åren nämligen att se till att 
handikappsperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligare samhälle och ett 
förbättrat bemötande.


Kommunen har under 2001 upprättat ett förslag till ett handikappspolitiskt program för Hagfors kommun. 
Syftet med det handikappspolitiska programmet är att med utgångspunkt från FN: s standardregler om 
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning:


•	 införliva handikappsaspekter i utformningen av den kommunala politiken på alla områden


•	 undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med funktionsnedsättningar att bli fullt 
delaktiga i samhällslivet


POLISIÄR VERKSAMHET


I detta avsnitt vilket upprättats av polismyndigheten beskrivs den verksamhet som bedrivs samt de mål och 
strategier som gäller för denna.


De mål och riktlinjer som riksdag och regering lagt fast skall utgöra utgångspunkt för planeringen av 
polisens verksamhet såväl nationellt, regionalt och lokalt.
Varje år i december ger regeringen anvisningar för myndigheterna och innehållet i regleringsbrevet styr 
verksamhetsplanerna för myndigheten och enheternas handlingsplaner. 


För att nå det övergripande målet krävs att man inom alla verksamhetsområden tillämpar ett 
problemorienterat arbetssätt.
Grunden för detta arbete skall vara en probleminventering som av varje enhet skall leda till en 
handlingsplan. Av denna skall det framgå hur brott skall förebyggas och förhindras samt hur medborgarnas 
känsla av trygghet skall öka inom ansvarsområdet. Detta arbete skall ske i samarbete med föreningar, företag, 
institutioner och myndigheter i samhället.







VÄGAR OCH KOMMUNIKATIONER,  
KAPITEL 6


Kapitlet handlar om behov av bättre kommunikationer och ger förslag på lösningar. Kapitlet handlar även 
om kommunens arbete med att göra trafikmiljön i tätorterna bättre och säkrare. Dessutom  beskrivs arbetet 
med IT-kommunikationerna . 


TRANSPORTSYSTEM


Hagfors kommun har ett perifert läge och en gles bebyggelsestruktur. En effektiv transportapparat 
är viktig för arbetsmarknaden. Enligt Nutek pendlar 500 personer till och från kommunen. Goda 
pendlingsmöjligheter bidrar till en större arbetsmarknad och bättre tillgång till kvalificerad personal. 
Näringslivet är beroende av tunga transporter på landsväg. Det gäller särskilt de stora företagen Uddeholm 
Tooling och Stora Enso. Väg 62 är kommunens pulsåder. Flera vägavsnitt är i stort behov av förbättringar. 
Viktigast är den planerade ”förbifart Höje”. Planer finns också att miljöanpassa genomfarten i Ekshärad och 
anlägga en rondell på den korsande väg 932. För riksväg 62 har kommunerna utefter vägen tillsammans 
med vägverket och konsulten J&W upprättat en så kallad stråkplanering i vilken redovisats olika alternativa 
dragningar av vägen där ombyggnadsbehov föreligger. I planen har även gjorts en prioritering av de 
vägprojekt utefter 62:an som är mest angelägna.


Ingen av de vägar som löper genom kommunen är klassad som riksintresse. Översiktsplanen föreslår att väg 
62 klassas som riksintresse.


PRIVATBILISM


Bilen är en viktig förutsättning för livet i en glest bebyggd kommun som Hagfors. 


Möjligheterna att göra sig oberoende av bilen i en kommun som Hagfors är mycket begränsade, men 
alternativa bränslen och bränslesnål teknik ligger inte långt borta. Som ett led i arbetet mot miljöanpassad 
trafik föreslår översiktsplanen att kommunen ska arbeta aktivt för att ställa om sin egen fordornspark mot 
bränslesnåla bilar och alternativa bränslen.


KOLLEKTIVTRAFIK


Ett nytt resecentrum håller på att anläggas i anslutning till den tidigare järnvägsstationen  i Hagfors. 
Möjligheter att starta en alternativt två nya snabbusslinjer – från Ekshärad via 62:an och från Hagfors visa 
Molkom till Karlstad har utretts tillsammans med Värmlandstrafik. Kommunen ska även verka för att skapa 
en bättre kollektivtrafik mellan de olika småorterna och Hagfors och Ekshärad och en bättre transportservice 
för de äldre.


FLYG


Kommunen har en värdefull resurs i Hagfors flygplats och linjeflyget med dagliga turer till och från 
Stockholm. Nu undersöks även förutsättningarna för en flyglinje till norska Gardemoen.


TELEFON OCH IT


Den snabba utvecklingen av IT-kommunikation öppnar stora möjligheter för ekonomisk utveckling, samt 
ger nya möjligheter att stärka demokrati och medborgarinflytande. Den förutsätter både en målmedveten 
samordning av resursutnyttjandet och betydande investeringar i ledningar och bredband. De nya ekonomiska 
föreutsättningarna för bredband behandlas inte i planen.


UTVECKLINGSMÖJLIGHETER


Det blir allt viktigare att kommunen har effektiva kommunikationer med omvärlden. Kommunen ska verka 
för utbyggnad och effektivisering av kollektivtrafik och IT-förbindelser. Dessa är centrala framtidsfrågor, 
liksom förbättring av vägnätet (se ovan ”kollektivtrafik” och ”transportsystem”).







TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH AVFALLSHANTERING,  
KAPITEL 7


Kapitlet handlar om de tekniska försörjningssystemen: Energi, Vatten och avlopp samt avfallshantering. 
Kapitlet innehåller en detaljerad sammanställning över alla kommunens anläggningar, vilket kan bli tungläst. 
Det fanns ett behov att lätt kunna greppa helheten, och inte behöva gå till många olika källor, därför ser 
kapitlet ut som det gör.


Kapitlet visar även på kommunens intensiva arbete att förändra systemen mot ekologisk hållbarhet.


MÅL


Mål för energiförsörjningen finns i  den nyligen upprättade energiplanen. Det övergripande målet  är 
självklart att vi ska värma kommunen med biobränslen. Dessa mål är nedbrutna till konkreta delmål. Mål för 
vattenförsörjningen pekar på behovet av effektivisering. Mål för avfallshaneringen finns i den kommunala 
avfallsplanen, som är under revidering. Vi ska bli ännu bättre på återbruk och återvinning genom 
lättillgänglig källsortering och genom folkbildningsinsatser 


ENERGI 


Elektricitet


Klarälven och dess biflöde Uvån är utbyggd för kraftproduktion inom hela Hagfors kommun. Sammantaget 
producerar våra vatten kring 700 GWh per år. Inom kommunen använder vi varje år något mindre än 400 
GWh – inklusive Järnverket - så våra vatten levererar drygt 300 GWh till omvärlden!


Klarälven ner till Edebäck inom vår kommun är skyddad från ytterligare vattenkraftföretag genom 
Miljöbalken 4 kap 6 §: Vattenkraftverk samt vatten reglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte 
utföras i Klarälven på älvsträckan mellan Höljes och Edebäck. Det fåtal oreglerade sjöar och vattendrag som 
finns kvar bör lämnas orörda. Här nämns framförallt Grunnan, Svartälvsystemet, Hinnan, Skymma, Noret, 
Götån och övre delen av Musån vilka alla är vattendrag med viss utbyggnadskapacitet, men som bör vara 
oreglerade.


Energi för uppvärmning


Uppvärmning sker till 52% ske med bioenergi. Målsättningen som kommunen antagit är att vi till största 
delen ska värma upp husen i Hagfors kommun med biobränsle – men det ska vara miljöriktig teknik med 
små utsläpp. Den största delen av enskild vedeldning sker i dag med dålig teknik i dubbelpannor. 


Det fliseldade fjärrvärmeverket i Hagfors startades 1995. Hagfors kommun och Uddeholm Tooling har under 
2000 påbörjat ett energisamarbete vilket i korthet går ut på att utnyttja järnverkets spillvärme genom att 
kraftigt bygga ut fjärrvärmenätet i staden. 


I februari 2000 invigdes fjärrvärmeverket på Kyrkheden i Ekshärad. Värmeverket förser större delen av 
Kyrkheden med biovärme.  Även i Råda har man planer på ett mindre fjärrvärmeverk.


Fastbränsleeldning är ett bra alternativ på landsbygden eller utanför områden där fjärrvärme kan vara 
lönsamt. Vedplanen ger riktlinjer för uppvärmning i småhus. Vedplanen antogs av kommunfullmäktige 
1995. I vedplanen står bl.a. att direkteldning utan ackumulatortank inte bör tillåtas efter år 2000 i områden 
med samlad bebyggelse. Kommunen ger bidrag på 7000 kr till installation av pelletbrännare och kaminer till 
småhusägare utanför de områden där fjärrvärme erbjuds. Bidraget ingår i det ekologiska programmet. 


DRICKSVATTEN


I kommunen förekommer tre typer av vattentäkter, bergborrat vatten, grävda brunnar eller spets samt 
ytvattentäkten Stora Ullen. Nästan 80% av kommunens befolkning dricker kommunalt vatten. Kommunen 
har planer på att minska antalet kommunala vattenverk genom att låta vattenföreningar överta vattenverken i 







Norra och Södra Gräs, Skoga samt Anneberg. 


Uppskattningsvis är 400-500 hushåll kopplade till vattenföreningar. Hela 80% av vattenföreningarna 
har bergborrat vatten - men några föreningar har gått samman om en källa eller en grävd täkt. Många 
vattenföreningar är små, några hushåll går samman om en bergborrning.


Planer finns på att Munkfors kommun skall erhålla vatten från Hagfors genom en ny vattenledning från 
Ullenverket ner till Munkfors.


AVLOPP


De största kommunala reningsverken har fortlöpande moderniserats. Övervakning sker idag via ett 
hopkopplat datanät. Reningsverken slits hårt och ett fortlöpande underhåll är nödvändigt. Avloppsreningen 
kan effektiviseras. Genom att  lägga fram en långsiktig ekonomisk plan för arbetet med renovering av 
avloppsnätet i syfte att minska inläckage till reningsverken av ovidkommande vatten samt att se på nya 
tekniska lösningar i de små reningsverken kan framtidens krav mötas.


Gemensamma icke-kommunala avloppsanläggningar kan vara en bra lösning vid Mangstorp, vid fritidsbyarna 
Ås och Edet samt i andra områden där husen ligger nära varandra. Plats bör reserveras för detta. Många 
enskilda avloppsanläggningar är gamla. Ingen modern småskalig biologisk rening har införts i kommunen 
ännu. Ingen har urinseparering, och det är endast en lantbrukare som själv tar hand om sitt slam. Sedan 
1990 byggs 63 % av anläggningar som markbäddar, vilka har en kort hållbarhetstid. Ny teknik håller på att tas 
fram nationellt för småskaliga avloppslösningar.


I Hagfors kommun finns en lokal slamgrupp bestående av LRF, slamentreprenörer, kommunen och 
naturskyddsföreningen. Slamgruppen har som målsättning att få ut kvalitetssäkrat slam i kretsloppet. 
Kommunen har utarbetat ett förslag för avsättning av markområden kring reningsverken som är så stora 
att en lokal slambehandling kan ske där. Kommunen genomför under år 2000 en utredning om bästa 
behandlingsmetoder för slamomhändertagande.


AVFALLSHANTERING


Vi är mitt uppe i arbetet att utforma en ny avfallsplan. Kommunen deltar även i den regionala utredningen 
om gemensamma lösningar inför framtiden. Problemen är Hur ska vi arbeta för att få ut slammet i 
kretsloppet? Kan vi elda en utsorterad brännbar avfallsfraktion här hemma i en ny biobränslepanna? Hur 
ska vi arbeta för att öka källsorteringen? Hur ska vi ta hand om den organiska fraktionen i vårt avfall på bästa 
sätt? Den regionala avfallsutredningen föreslår att Holkesmossen ska vara en centraldeponi. Det innebär 
att Holkesmossen ska ta emot icke brännbart avfall från region Klarälvdalen. Kompostering eller annan 
behandling av den organiska fraktionen av hushållsavfallet kan ske på Holkesmossen. Här ska även finnas 
möjlighet att ta emot oljeskadad jord och avfall från oljecisterner. En mycket noggrann sortering ska ske av 
industriavfallet. Ännu är detta planer.


Holkesmossens avfallsanläggning används för sortering och behandling av kommunens avfall. Tillstånd 
finns för deponering av 24 000 ton avfall/år till utgången av år 2000. Vi söker nu nytt tillstånd för 
verksamheten. Även på Kyrkheden finns en sorteringsstationer för alla typer av restprodukter. Kommunens 
11 återvinningsstationer ligger idag centralt belägna vid affärer.


Sophämtning sker ute i kommunen med varannan veckointervall. Endast hyreshus har tätare tömning. En ny 
renhållningsordningen som gäller från 1 jan 2000 gynnar källsortering genom att ge ökade möjligheter till 
reducerad hämtningsavgift då man själv ombesörjer viss bortfraktning av källsorterade sopor. Detta kommer 
framförallt hyresgästerna tillgodo.. 


Under 2000 och 2001 har vi inom ramen för det ekologiska programmet hjälpt till att införa källsortering 
i många bostadsområden. Hagforshem AB, Riksbyggen och flera bostadsrättsföreningar har nu infört 
källsortering i alla sina bostadsområden. Alla kommunala fastigheter och verksamheter har även infört detta. 
Företagarna, som är dåliga på källsortering, har uppmuntrats genom besök och information under 2000-
2001.







KULTURMILJÖVÅRD,  
KAPITEL 8


Kapitlet beskriver kommunens planer för att bevara och utveckla områden som har en särskild högt 
kulturmiljövärde. Översiktplanen ger anvisningar hur man bör gå tillväga för att skydda och bevara dessa. 
I kapitlets inledning finns som vanligt de övergripande nationella och kommunala målsättningarna. 
Rekommendationer för varje objekt finns att läsa i samband med att objektet presenteras.


Inom kommunen finns åtskilliga bevis på människors verksamheter och bosättningar alltsedan de första 
människorna kom hit efter istiden. En mycket intressant och läsvärd beskrivning över kommunens äldsta 
historia från stenålder till vikingatid, skriven av arkeolog Susanne Axelsson finns i kapitlet.


Efter beskrivningen av Hagfors tidiga historia, följer en uppräkning av kommunens viktigaste 
kulturmiljöer. Här ges bl.a. rekommendationer hur några av dessa skall skyddas genom upprättande av 
områdesbestämmelser


I kapitlet redovisas även beaktansvärda byggnader, industri- och gruvmiljöer, värdefulla fornlämningar och 
andra kulturminnen i skogen.


MÅL 
Fornlämningar, historiska miljöer och beaktansvärda byggnader är vårt kulturarv. De utgör en omistlig 
källa till kunskap om vår historia. Ofta är de också påtagliga tillskott i vår miljö, som ger näring åt vår kultur 
och utveckling. De kan inte återfås om de går förlorade. Ändå har vi inte resurser att ta hand om denna 
kulturskatt på ett betryggande sätt. Flera byggnader och anläggningar har gått förlorade genom bränder, 
förfall och förvanskning. Kunskap och medvetenhet om kulturarvets betydelse är nödvändiga för att vi ska 
kunna förvalta arvet på bästa möjliga sätt.


Översiktplanen vill ändra på detta och beskriver i de övergripande målsättningarna och 
rekommendationerna hur ”Vi ska bli en kommun där kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kulturminnen 
och miljöer tas tillvara på så sätt att deras värden blir kända och därmed ingår i befolkningens kulturarv på 
ett aktivt sätt”. 


KULTURMILJÖER 
Bygglagreformen, PBL och MB, decentraliserar i stor utsträckning ansvaret för planering och byggande till 
kommuner och enskilda och medför ett flexibelt system för ökad delaktighet i uppgiften med att ta tillvara 
kulturvärdena i den byggda miljön och kulturlandskapet. Översiktsplanen pekar ut 28 områden inom 
kommunen där kulturvärdet bedöms vara högt.. Dessa beskrivs närmare i planen, och rekommendationer 
ges för de flesta av dessa områden.


Det finns två objekt inom Hagfors kommun, Uddeholms herrgård och Bessemerverket med blåsmaskinrum 
inom Hagfors Järnverk  som kallas ”byggnadsminnen” och omfattas av skydd enligt kulturminneslagen. 
Kyrkobyggnader och kyrkogårdar i Hagfors, Norra Råda, Sunnemo, Ekshärad och Gustav Adolf omfattas 
också av kulturminneslagen.


Det finns ett stort antal beaktansvärda byggnader inom Hagfors kommun. En inventering gjordes 1975-78 
av Värmlands Museum. Dessa byggnader har ett mycket svagare skydd i lagstiftningen än byggnadsminnen. 
För närvarande finns det små möjligheter att erhålla statliga medel för dessa byggnaders bevarande. Flera 
byggnader har gått förlorade sedan inventeringen genom brand eller rivning.


Översiktsplanen föreslår att en uppdatering av inventeringen görs och att den läggs in i kommunens 
framtida GIS-system.


FORNLÄMNINGAR 
Alla registrerade fornlämningar finns i fornminnesregistret till den ekonomiska kartan. Registret finns 
sedan sommaren 2000 i kommunens GIS-system. I översiktplanen beskrivs typerna av fornlämningar, och 
temakartor finns.







KULTURMINNEN I SKOGEN


Skogsvårdsstyrelsen har under 1997- 99 gjort en mycket ambitiös och omfattande inventering av 
kulturminnen i skogen. Dessa mycket intressanta fynd vilka finns redovisade i en kulturminnespärm finns 
även inlagda i kommunens Gis- system.







HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER,  
KAPITEL 9


Kapitlet är centralt för kommunens arbetet för ett ekologiskt hållbarts samhälle. Hushållning innebär 
hållbarhet och kretslopp. Landskapet bör betraktas som en levande helhet där långsiktig produktion av 
livsmedel och råvaror förenas med biologisk mångformighet och hänsyn till människans behov av en rik 
livsmiljö. Naturresurserna utnyttjas i de agrara näringarna som fiske, skogsbruk och jordbruk. Kapitlet ger 
därför en genomlysning av våra naturresurser, visar en målbild, sammanställer hotbilden och ger exempel på 
vägar fram mot målet.


Kapitlet behandlar:


Arbetet för ett uthålligt samhälle (Agenda 21)


Vatten


Skog


Odlingsmarken


Täktverksamhet 


MÅL


DET UTHÅLLIGA SAMHÄLLET


De 15 nationella miljömålen beskrivs kortfattat i översiktsplanen. Våra övergripande mål ska alla vara riktade 
mot dessa övergipande miljömål. Ett hållbart Sverige är ett program som innebär att alla kommuner ska 
presentera en plan för vägen mot det uthålliga samhället – en Agenda21-plan. Den ska vara brett förankrad 
och ha till syfte att beskriva kommunens målsättningar för att bidraga till den ekologiska utvecklingen. 
Hållbarhet bygger på tre principer: 


1. En hållbar försörjning innebär att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga måste säkras. Vi 
ska hushålla med icke förnyelsebara resurser och kontinuerligt sträva efter att utveckla förnyelsebara 
ersättningar. 


2. Användningen av energi och andra naturresurser ska bli mycket effektivare än den är idag. 
Samhällsplanering, teknikutveckling och investeringar ska därför också inriktas på resurssnåla processer 
och produkter.


3. Utsläppen av föroreningar ska inte skada människans hälsa eller överskrida naturens förmåga att ta emot 
eller bryta ner dem. Den biologiska mångfalden ska bevaras och värdefulla kulturmiljöer skyddas. 
 


Kommunala övergripande mål


Det övergripande målsättningarna innebär ett försiktigt utnyttjande av kommunens ändliga resurser med en 
successiv övergång till förnyelsebara resurser. Kommunens arbete med detta kallas i ”folkmun” det ekologiska 
programmet. Ansvaret för förverkligande av målen åligger de som bedriver verksamheter som påverkar 
naturresurserna. Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig. 


Ett Hållbart Värmland är ett nätverk där stödjande organisationer verkar för en hållbar utveckling i 
Värmland. Hagfors kommun är med i processen. I kapitel 9 finns en kort redogörelse för uppläggning 
och konkret innehåll för pågående miljöarbete i Hagfors kommun. Sammanställningen visar att 
miljöarbetet pågår i alla sektorer. Arbetet med investeringsprogrammet för ekologisk omställning – LIP- 
pågår mellan 1999-2002 och har inneburit ett helt nytt sätt för kommunen att arbeta brett och med 
nya samverkanspartners samt lyft miljöarbetet flera trappsteg! Hagfors kommun har beslutat att införa 
miljöledningssystem i all verksamhet. Det hjälper oss att utröna effekterna av vårt arbete samt skapar 
trovärdighet för den fortsatta processen. 







Miljöinventeringen/utredningen blev för den tekniska enhetens verksamheter klar i juni månad 2000. 
Miljöinventeringsarbetet för de andra kommunala enheternas verksamheter hoppas vi kommer att påbörjas 
under 2002, vilket är nödvändigt om vi skall införa ett miljöledningssystem enligt ovan.


Översiktplanen föreslår att de övergripande målsättningarna i detta kapitlet och kommunens arbete med 
genomförande av dessa antas som kommunens Agenda21program.


VATTEN


Rent vatten är en grundförutsättning för livet på jorden. Vatten är en naturresurs ur många aspekter. Vatten 
behandlas i denna översiktsplan på flera ställen. Om dricksvatten kan man läsa i kap 7, Teknisk försörjning, 
om vatten som naturresurs i kapitel 9 och som biotop i kap 10, Naturvård och som rekreationskälla i kap 11, 
Turism . Vatten som recipient, kontrollprogram och ur föroreningssynpunkt känsliga vattenområden finns i 
kap 12, Miljö, hälsa och säkerhet, där det även står om Klarälven och översvämningsområden. Strandskydd 
har fått en egen avdelning i kapitel 9.


Grundvatten av god kvalitet är ett av de nationella miljömålen. Levande sjöar och vattendrag ett annat. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas. Hotet mot 
naturresursen vatten behandlas utförligt i kap 9.


VATTENREGLERING


Det finns 115 dammbyggnationer i kommunen. Av dessa är endast 37 större sjöar som regleras för 
kraftproduktion. Dessutom finns kraftverksdammarna i Klarälven, Lovisebergsälven, Tranebergsälven, 
Laggälven, Knoälven och Uvån. Drygt 20 dammar saknar dom för kraftproduktion. Bland dessa kan nämnas 
Gröcken, Busken, Sången, Sikforsdammen, Starrkärrsdammen, Skärgen samt alla gränssjöar till Filipstads 
kommun i Svartåsystemet. Tidsbegränsade domar för kraft som inte förnyats finns för Kvarnsjön och 
sjösystemet Älgsjön, Lankan, Rejtika och Hyttjärn vid Uddeholmshyttan. De sistnämnda sjöarna däms inte 
längre, utan dammarna står öppna men utgör vandringshinder. 


Det har under senaste åren skett en förändringar i attityder och marknadsförutsättningar vilket gör att det 
finns stora möjligheter att bygga bort regleringen i de mindre systemen. Översiktsplanen gör därför en 
ordentligt genomlysning av dammar, regleringsförhållande och potential för fiskevatten. 


STRANDSKYDD 


För Hagfors kommun gäller generellt strandskydd intill 100 m vilket omfattar alla sjöar och tjärnar som är 
upptagna på den topografiska kartan i skala 1:50 000 (gröna kartan). Även större vattendrag omfattas av 
ovanstående strandskyddsbestämmelser. Utökat strandskydd, 150 -200 m gäller för ett antal större sjöar ( 
belägna i tidigare Hagfors och Råda kommuner ). Översiktsplanen diskuterar strandskyddet, och ger förslag 
på hur kommunen bör hantera dispensansökningar samt runt vilka sjöar man bör göra en översyn. 


SKOGSBRUK


Den viktigaste naturresursen i vår kommun är skogen. Vi har ungefär 145 000 ha  skogsmark, drygt 71 % 
av kommunens yta. Merparten av skogsarealen ägs av Stora Enso. Endast 8 % av skogsmarken är privat. 
Skogsbruket ska bedrivas så att skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls och att skogens 
naturtyper skyddas. Förutsättningen för det är att skogen brukas så att den biologiska mångfalden bevaras 
samtidigt som man inte rubbar balansen för markkemin i skogsmarken. Skogen ska ge alla möjligheter 
till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. Minst 5% av den produktiva skogen bör lämnas för 
fri utveckling och avsättas som reservat för att vi ska nå målsättningen. Då förutsätts att skogsbrukets 
miljöhänsyn radikalt förbättras jämfört med skogsbruket på 80-talet. Ett sätt att hjälpa skogsbrukarna att nå 
målet är att miljöcertifiera sitt skogsbruk. 







Bränsle får tas ur skogen på ett sådant sätt att skogsmarkens långsiktiga förmåga till produktion inte ska 
äventyras. Därför får inte viktiga näringsämnen ensidigt tas ur skogen. För att efterlikna skogens naturliga 
föryngringsprocesser bör askan från biobränsleverken återföras till skogsmarken. 


FRAMTIDA SKOGSBRUK


Ett landskapsekologiskt perspektiv på skogsbruket innebär i korthet att ett nätverk av biologiskt speciellt 
värdefulla skogsområden binds samman av spridningskorridorer (tex. genom generöst sparad skog efter 
våtmark, sjöar och vattendrag) men även att en hållbar åldersfördelning av skogen eftersträvas i landskapet. 
Stora Enso beräknar vara klara med arbetet med att planera sitt skogsbruk efter denna princip år 2002. 
Kommunen bör verka för att en landskapsekologisk skogsplanering och ”gröna skogsbruksplaner” genomförs 
i hela kommunen. 


JORDBRUK


Jordbruksarealen är koncentrerad till Klarälvdalen, Sunnemodalen och Västanberg-Skoga-Lakenebygden. 


Jordbruksmarken har förändrats kraftigt under senare hälften av 1900-talet. Arealen åker och hagmark har 
kraftigt  minskat. Långsiktigt hållbar produktion av livsmedel har varit grundförutsättningen för alla kulturer 
under mänsklighetens varande på jorden. Det är fortfarande den helt centrala frågan för människans 
överlevnad, även om vi i vårt högteknologiska samhälle tenderar att undervärdera detta grundläggande 
faktum. Det finns en stark vilja att behålla ett livskraftigt jordbruk i hela landet. 


Nedläggningen av jordbruksmark genom skogsplantering eller igenväxning är det största hotet mot 
jordbrukets långsiktliga produktionsförmåga. Bristen på djur speciellt i skogslandskapet är ett stort hot mot 
kulturlandskapet.


Det vore önskvärt om man kunde skapa större och bärkraftigare jordbruksfastigheter med större arealer. En 
jordbruksfastighet med stora egna eller arrenderade marker är en förutsättning för ett lönsamt jordbruk ex. 
för köttproduktion. God lönsamhet innebär att möjligheten finns att investera i riktiga och ändamålsenliga 
ekonomibyggnader.


En trefaldig nationell resurs


1. Ur ett EU-perspektiv är kommunens odlingsmark giftfri och mycket lämplig för ett ekologiskt 
jordbruk. I vår kommun har förhållandevis lite mark brukats intensivt  under 1900-talet med 
konstgödning och bekämpningsmedel. Därför är vår jord mycket lite förorenad av kadmium eller 
bekämpningsmedelsrester. Man har satt upp ett nationellt mål att 10% av jordbruksmarken ska brukas 
på ett ekologiskt sätt år 2000. I vår kommun är siffran 14 %. Här kan vi lätt visa framfötterna!


2. Vår odlingsmark är även en nationell resurs genom våra gamla ängs- och hagmarker. Det är i 
skogslandskapet som man längst bedrev ett ålderdomligt brukande av fodermarker. Vi har många 
oaser av torpmark i skogen som med rätt skötsel kan blomma igen  och återskapa den rika ängs- och 
hagmarksfloran från seklets början. Samtidigt skapas mångformigt och levande skogslandskap till 
fromma för sommartorpare och kommuninnevånare. Sommaruthyrda köttdjur på bete kan vara en bra 
lösning. Se även kap 10, Naturvård, Det odlade landskapet.


3. Sist men inte minst är det öppna landskapet runt våra större sjöar och i Klarälvens dalgång en resurs som 
inte får växa igen. Ett vackert och öppet landskap är en mycket stor tillgång för kommunen. Klarälvdalen 
och Sunnemodalen är av riksintresse för naturvården respektive av länsintresse för friluftslivet. Stora 
ansträngningar bör därför göras för att hålla landskapet öppet. Den ökning av hagmark och annan 
odlingsmark som vi sett de senaste åren är positivt och bör fortsätta.


 
GRUS- OCH BERGTÄKTER


NATURGRUS


Tyngdpunkten är uttag av naturgrusförekomster längs med våra rullstensåsar och randdeltan. I dag är sex 







naturgrustäkter i bruk som har tillstånd. Dessutom finns många husbehovstäkter. Den nya miljöbalken 
tillåter inte husbehovstäkter på samma sätt som tidigare. I syfte att förhindra större husbehovstäkter i 
riksintresseområdet Klarälvdalen samt i de områden som kommunen utpekat som geologisk särskilt 
intressanta föreslår översiktsplanen att utökad tillståndsplikt gäller för dessa områden.


BERGTÄKT


De geologiska och planmässiga förutsättningarna för bergtäkter bedöms vara goda i vår kommun. Lokala 
problem kan dock inte uteslutas. I Hagfors kommun har vi fyra bergtäkter, alla öster om Klarälven, i 
granitområdet.


TORVTÄKT


Torv är en förnyelsebar naturresurs, men den bildas mycket långsamt. Man har beräknat att mindre än 0,5 
cm torv bildas på 10 år i en mosse i vårt klimat. Torv finns i våtmarker som har en viktig hydrologisk funktion. 
Torv kan användas som bränsle, men även som jordförbättringsmedel, gärna efter att först ha använts som 
stallströt. Översiktplanen föreslår att torvtäkt inte bör tillåtas till energiutvinningsändamål







NATURVÅRD,  
KAPITEL 10


Kapitlet om naturvård är ett mycket viktigt kapitel i översiktsplaneringen. I den fysiska planeringen är 
det viktigt att på ett tidigt stadium skydda och förstärka den biologiska mångfalden. Både i skogs- och 
odlingslandskapet gäller det att bevara och utveckla värdekärnor. Dessa värdekärnor är i denna översiktsplan 
utpekade som områden med särskilda naturvärden. 


I arbetet med översiktsplanen har en omfattande sammanställning av det material som finns kring 
naturvården gjorts. Naturen som en värdefull resurs för utvecklingen av Hagfors kommun kommer fram 
i flera kapitel i denna översiktsplan. Översiktplanen föreslår att dessa viljeyttringar bör arbetas in i en 
kommande naturvårdsplanen.  


I Kapitel 10 ges en översiktig beskrivning av hur de olika naturtyperna i vår kommun har utvecklats. Därefter 
beskrivs våra riksintresse och läns/kommunintresseområden där även rekommendationer för kommande 
skyddsarbete inom dessa områden finns angivna. Översiktsplanen pekar ut tre stora oexploaterade områden 
där vi föreslår ett skydd för exploatering. I kapitlet anges och beskrivs även för varje naturtyp områden med 
särskilda naturvärden och rekommendationer. Detta gäller vatten, skog, våtmark, odlingslandskapet samt 
geologiskt värdefulla omdåden.


MÅL


De övergripande mål för arbetet med naturvården handlar om att vi aktivt ska tillvarata resursen riksintresset 
Klarälvens geologi. Flera av de övergripande målen berör skydd av våtmarker och skogsområden. De 
värdefullaste vattendragen pekas ut. För odlingslandskapet  föreslår vi att kommunen ska verka för att några 
av våra mest värdefulla ängs- och hagmarker i skogslandskapet, som Brunnberg, bevaras.


RIKSINTRESSEOMRÅDEN


Inom kommunen finns 10 utpekade områden riksintressanta för naturvården. Det europeiska arbetet med 
att skydda värdefulla biotoper för framtiden är inne i sin slutfas. Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärde 
områden i Europa. I Hagfors kommun har av naturvårdsverket föreslagits att 12 områden skall ingå i Natura 
2000 områden. Av dessa har två områden hittills godkänts av miljödepartementet.


Vi måste lära oss dra nytta av våra riksintressens värde, utveckla dem och skydda dem. En kommande 
naturvårdsplan bör utreda detta, men redan nu bör initiativ tas från kommunen för att arbeta med 
utveckling av fisket och skydd av de geologiskt mest värdefulla partierna samt marknadsförning av 
Klarälvdalen. Projektet måste drivas i regional samverkan, med Klarälvskommuner och länsstyrelse och 
gärna universitetet i Karlstad. Ett s.k. LIP- projekt enligt ovan har under 2000- 2001utarbetats tillsammans 
av kommunerna utefter Klarälven och länsstyrelsen. I detta miljörelaterade projekt för vilket delfinansiering 
sökts från staten har ett antal projekt beskrivits vars syfte bl.a. är att förbättra och värna om miljön inom 
Klarälvens utbredningsområde.


STORA OEXPLOATERADE OMRÅDEN


Inom Hagfors kommun finns stora obebodda områden, som ej eller i ringa omfattning exploaterats av 
sommarstugor eller andra mänskliga aktiviteter utom skogsbruk och skogsbilvägar. Dessa områden har 
ett stort värde i sin vildmarkskaraktär för Hagfors kommun och Sverige som helhet. I den nya form av 
äventyrsturism med guidade vildmarksturer som i dag utvecklas i Europa är dessa områden värdefulla även 
som en framtida naturturismresurs.


I översiktsplanen föreslås att de tre områdena Fräkensjömyrarna, Älgsjön-Havsjöarna, och Åstjärn rubriceras 
som sk. stora oexploaterade områden. Dessa områden omfattas av skydd enligt miljöbalken 3 kap. 2 §. 
Fräkensjömyrarna har även under 2001 blivit ett naturreservat.







VATTEN


Sjöar har klassificerats efter fiskbestånd samt i viss mån efter sjöfågel, då detta varit känt och av intresse 
för natur och turism i kommunen. Vattendrag med reproducerande öringstammar har inventerats. 
Biotopvårdande insatser har endast förekommit i några få älvar och bör kunna intensifieras. Kalkning av 
försurade sjöar och vattendrag i Hagfors kommun genomförs enligt en kalkningsplan med länsstyrelsen som 
huvudman. 


60 vattendrag och 53 sjöar har i översiktsplanen fått status av naturklassat område. Här föreslås att 
naturvårdsarbetet och fiskevårdsarbetet bör samordnas och intensifieras för att skapa livskraftiga 
ursprungliga fiskstammar i kommunens högst prioriterade sjöar och vattendrag. Restaureringsarbete måste 
samordnas med arbetet att omarbeta regleringen av en del vatten.


VÅTMARK


Skogslandskapet i vår kommun består av en mosaik av sjöar, skog och våtmarker. Där terrängen inte är så 
kuperad finns stora myrområden. Våtmarkerna har en viktig uppgift i naturen. De fungerar som buffert 
mot häftiga regn och kan sedan ge ifrån sig vatten under perioder av torka. Våtmarkerna fungerar även som 
naturliga renare av vatten då de fångar upp många ämnen genom filtreringen som sker i våtmarken. 


I översiktplanen pekas 30 våtmarker (myrar, mossar och kärr) ut med högt naturvärde. Ett varaktigt skydd 
föreslås upprättas för Fräkensjömyrarna, Råda Stormosse, Skogamossen, Stormossen Ost Grasmangen, 
Träjmossen och Stormyren vid Kölan. Våtmarker (gamla älvfåror, korvsjöar) av högt värde finns även i 
Klarälven: Kropphea, Västra och Östra Tönnettjärn, Bergsängstjärn och Lillälvens våtmarker. Översiktsplanen 
föreslår att dessa ska ingå i satsningen på Klarälven som en del av att tydliggöra Klarälvens naturvärden.


SKOGSMARK


Den viktigaste naturresursen i vår kommun är skogen. Vi har ungefär 145 000 ha produktiv skogsmark, 
drygt 70 % av kommunens yta. Tyvärr har vi inga rester av äkta urskog kvar i vår kommun, men vi kan göra 
oss en föreställning av hur skog som fått sköta sig själv ser ut om vi besöker det fåtal naturskogar som finns 
kvar. Örbäcksravinen invid Mana alldeles intill Hagfors stad är ett fint exempel på en sådan naturskog. Det 
värdefulla skogsområdet Nordsjöskogen blev under 2001 klassat som naturreservat. 


De större sammanhängande värdefulla skogsområdena är bestånd av naturskog, gammalskog, bestånd 
med stort lövinslag och riktigt gamla träd. I översiktsplanen finns hela 88 skogsområden (4250 ha) klassad 
som skyddsvärd skog med höga naturvärden enligt Miljöbalken, vilket är 3% av kommunens skogsareal. En 
samordning med skogsvårdsstyrelsen och Stora har skett vid utmärkandet av dessa områden, men arbetet 
är inte klart ännu. Översiktplanens områden kommer därför att behövas revideras när Storas inventering är 
klar.


En nyckelbiotop är ett område som hyser en del arter vilka indikerar – är nycklar – till att här finns ett 
naturområde som är tämligen orört av mänsklig påverkan. I kommunen fanns år 2000, 145 registrerade 
nyckelbiotoper som omfattar 299 ha. Stora Enso är ännu inte helt klara med sin inventering men planerar att 
vara det under 2002.


Nordsjöskogen vilken är en värdefull ”gammelskog” med många värdefulla nyckelbiotoper blev under 2001 
klassat som naturvårdsområde. 


DET ODLADE LANDSKAPET 


Modern jordbruksteknik och djurhållning har på kort tid förändrat jordbrukslandskapet på ett drastiskt sätt. 
Landskapet påverkas genom nedläggning av jordbruksmark samt igenväxning och skogsplantering. Trots 
detta finns i Hagfors kommun rester av det gamla odlingslandskapet som har ett nationellt värde. Detta beror 
på att de gamla brukningsmetoderna sent försvunnit i vår kommun jämfört med andra delar av Sverige. 
Dessa ängs- och hagmarker är värdefulla.


Små nyckelbiotoper som åkerholmar, källor, småvatten, odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark 







ska alltid skyddas och bevaras. För detta ges inget extra stöd, och en avgränsning behöver inte göras av 
myndigheten. Idag finns ingen förteckning över dessa biotoper i Hagfors kommun. 


Naturliga ängar, naturbetesmarker, naturliga bäckfåror och ras- eller bergsbranter i odlingslandskapet är 
större nyckelbiotoper. Länsstyrelsen fattar beslut om inrättandet. Idag finns inget beslut om en biotop av 
detta slag i Hagfors kommun, men vi har 60-tal objekt som med rätt skötsel kan återta ängs- och hagmarkens 
artrika flora. Se kap 10!


GEOLOGISKA BILDNINGAR OCH TERRÄNGFORMER


Klarälvdalen och Sunnemodalen är av riksintresse för sin unika geologi. Halgådeltat med Vångan är ett 
mycket illustrativt exempel på kvartärgeologiska skeenden (efter istiden). De möjligheter Halgådeltat 
erbjuder borde kunna vidareutvecklas. I översiktsplanen finns listade 33 geologiska områden med högt 
naturvärden enligt Miljöbalken.







FRILUFTSLIV OCH TURISM,  
KAPITEL 11


Avsnittet i kapitlet vilket berör friluftsliv ska i första hand säkerställa det rörliga friluftslivets behov och 
markanspråk. Översiktplanen försöker även göra en mer heltäckande inventering av friluftslivets behov, och 
gör därmed en sammanställning av fiskevårds- och jaktvårdsområdenas intressen.


Turism är en viktig del av kommunens framtid och berörs på många ställen i översiktsplanen. I detta kapitel 
görs en mer heltäckande beskrivning av de objekt som innebär utvecklingsmöjligheter för turismen. 


FRILUFTSLIV


KOMMUNALA MÅL


Kommunala mål med anknytning till friluftsliv berör främst de kommunala fasta idrottsanläggningarna. 


Områden med intresse för friluftslivet 


RIKS- OCH LÄNSINTRESSE: KLARÄLVDALEN OCH SUNNEMODALEN


Klarälvdalen utgör riksintresseområden för friluftsliv och naturvård. Sunnemodalen är av länsintresse för 
friluftslivet och av riksintresse för naturvård. Intresseaspekter: Naturstudier, flottfärder, kanoting, sportfiske, 
vandring, strövande, cykling och bad är de viktigaste. Områdena kringgärdas av en del bestämmelser och 
rekommendationer som ska säkerställa deras värde. 


STRÖVOMRÅDEN OCH SKOLNATUR


Utöver de stora sammanhängande områdena Klarälvdalen och Sunnemodalen redovisas i översiktsplanen 
tio strövområden där friluftslivets intressen särskilt bör beaktas. De viktigaste rekreationsområdena är våra 
tätortsnära skogar och motionsområden, men även många sjöar och älvsträckor är frekvent besökta av 
kommunens medborgare. Listan över friluftsaktiviteter kan göras lång med kanoting, flottfärd på Klarälven, 
skidåkning, skoteråkning, båtliv, fiske, motorsport mm. 


I begreppet skolnatur finns de naturytor i skolornas närområde som används för lek-, sport- och pedagogiska 
aktiviteter. Ett skydd har skapats kring dem på så vis att avverkning och skötsel av området ska ske i samverkan 
med skolans personal och elever. Flera skolor har tecknat ”skogen-i-skolan” avtal med markägare.


FRITIDSFISKE


I kommunen finns ett 20-tal fiskevårdsområden. Dessutom finns ett antal sportfiskeföreningar och flera 
put-and-take vatten. Fiskevårdsområdena utgör tillsammans en kommunkrets, och driver ett aktiv arbete 
för bättre vattenmiljö och moderna regler för vattenreglering och fisket. Fiskevårdsområdena ombesörjer 
utsättning av fisk för att förbättra fiskbestånden. Gösbeståndet t.ex. har förbättrats genom inplantering i 
Rådasjön, Deglunden och Busjön. Under de senare åren har intresset för restaurering av vattendrag ökat 
med syfte att förbättra biotopen för öring. Ett stort antal fiskeplatser har under senare år iordningställts inom 
kommunen. Ett antal av dessa är även anpassade för personer med nedsatt rörlighet. 


JAKT 


Kommunen är indelad i flera jaktvårdsområden och utgör tillsammans en krets. Övriga jaktvårdsområden 
tillhör Stora Enso AB. Inom jaktvårdsområden bedrivs viltvård, t ex genom viss utfodring av rådjur och 
uppsättning av saltstenar för älg. Jaktvårdsområdena är delvis engagerade i vilträkningsprojekt, såsom 
rovdjursinventeringen på vintern, driver egna älgslakterier, genomför jaktstigar och viltmålskjutbanor, 
utbildar jägare till jägarexamen mm. Många utländska jägare är med i jaktlagen eller jagar själva, vilket ger 
jaktvårdsområdena betydande inkomster.


TURISM


Turismens utvecklingsmöjligheter beskrivs även i kapitel 3 Befolkning och näringslivsutveckling. Där görs 







redovisningen framförallt i ett näringslivsperspektiv. 


KOMMUNALA MÅL


Kommunala mål med anknytning till turism finns även medtagna på andra ställen i översiktsplanen 
nämligen i kapitlet om Befolkning och näringsliv, Kulturvård, Hushållning med naturresurser samt i kapitlet 
om Naturvård. De övergripande målen är många och ibland lite ”luddiga” – ett betydande problem är 
att det inte finns någon given ”ägare” av målen, utan man pratar i största allmänhet om utveckling och 
marknadsföring. Kommunens arbete för att förbättra turismnäringen bör struktureras bättre. Tanken är att 
bl.a. turistfrågorna skall behandlas och marknadsföras gemensamt för hela länet genom det nya regionala 
förbundet som skapades 2001. Det måste vara helt rätt att se turismen ur hela länets perspektiv där man 
marknadsför Värmland som ett intressant turistmål med olika evenemang och sevärdheter.


KULTURTURISM


I kommunen finns ett antal attraktioner i form av museer och anläggningar som på olika sätt speglar natur, 
historia och kultur: Hagfors Rovdjurscenter, Nygård, Hagfors industri- och järnvägsmuseum, Stjärnsfors 
smedjan och Vadmalstampen är goda exempel på detta. Inom kommunen finns även ett flertal intressanta 
herrgårdar och hembygdsgårdar.


I översiktsplanen kapitel 8 redovisas ett trettiotal kulturhistoriskt intressanta miljöer. Tre av de mest värdefulla 
byggnaderna är Uddeholms herrgård, Hamra vadmalsstamp och Bessemerverket i Hagfors järnverk av vilka 
Uddeholms herrgård och Bessemerverket är klassificerade som byggnadsminnen. 


NATURTURISM


Naturen är den viktigaste förutsättningen för besöksnäringen. I Hagfors kommun finns stora vidder och 
vilda vatten. Naturen med dess tystnad och spänning är en fantastisk källa till rekreation. De viktigaste 
kategorierna för turistnäringen är naturupplevelser sommartid, framförallt under skollovstider. Exempel 
på friluftsaktiviteter som kan bedrivas i vår vackra natur är sportfiske, jakt, naturvandringar, bärplockning 
och  vintertid skidåkning. I begreppet naturturism ligger att turismen sker under former som inte försliter 
naturmiljön utan ger en långsiktig hållbarhet. Guider leder turister och grupper av skolelever i naturen på 
kortare och längre naturexkursioner. I kommunen har under 1999 skapats ett rovdjurscenter vid Nygård i 
Ekshärad med stöd av EU-bidrag. En grundläggande tanke i projektet är naturturism. Det innebär att man 
säljer naturupplevelser tillsammans med kunniga guider. 


BOENDE OCH MAT


Inom kommunen finns det ett gott utbud på campingplatser, stugbyar, hotell och restauranger. Många är 
naturskönt belägna och håller en god standard. Det finns även ett gott utbud av mindre matställen och 
kaféer.


Översiktsplanen föreslår att kommunen bör verka för en ökad samordning och en effektiv marknadsföring 
av turismen och dess infrastruktur. Kommunen bör tillförsäkra sig om en god beredskap av detaljplaner för 
fritidshusområden.







 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET, 
KAPITEL 12 


Kapitel 12 handlar om arbetet för att skydda miljön från industriell påverkan, arbetet för förbättring av 
folkhälsan, räddningstjänstens uppgifter och ansvar samt arbetet för skydd och säkerhet i ex. översvämnings 
och rasutsatta områden Kapitlet handlar inte om miljöfrågor som ekologisk hållbarhet och biologisk 
mångfald (se kap 9 och 10) och inte heller om hälso -och vårdarbetet som den bedrivs i äldreomsorgen och 
skolarbetet. (se kap 6).


MILJÖ


I översiktsplanen ska redovisas de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. 4 kap 1 § PBL


MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 


Elva anläggningar har genomgått prövning av Länsstyrelsen eller Koncessionsnämnden (motsvarar 
miljödomstol). Verksamhetens miljöpåverkan beskrivs varje år i miljörapport som finns tillgänglig på 
miljöskyddsavdelningen.


I kommunen finns ett 70-tal verksamheter som omfattas av miljöbalkens anmälningsplikt. Dessa finns 
utförligt dokumenterade på miljöskyddskontoret. Om avloppsreningsverk och källsorteringsanläggningar 
står att läsa i kap 7. Grus- och bergtäkter finns i kap 9 Naturresurser.


FÖRORENAD MARK


Områden som är särskilt känsliga för störningar hamnar under Miljöbalken 3 kap 3 §: ekologiskt särskilt 
känsliga områden. Här gäller särskilda hänsynsregler då marken inte får brukas på sådant sätt att balansen 
störs och skador uppstår. Gamla soptippar, träimpregneringsverksamhet, nedlagda mackar har alla 
inventerats och registrerats. Förorenad mark antas finnas vid alla kommunens skjutbanor. Bly finns i 
skjutbanornas sandvallar. Översiktplanen föreslår att  kommunen ska informera om att begränsningar i 
markanvändning kan föreligga vid dessa områden.


FASTA VERKSAMHETER SOM INNEBÄR BULLERSTÖRNINGAR


Tystnad är en bristvara i många delar av Europa och kan, förutom hälsa för lokalbefolkningen, innebära ett 
försäljningsargument för vildmarksturism. Översiktplanen pekar ut områden för det rörliga friluftslivet i kap 
11 Turism och friluftsliv. där bullernivån ej bär överstiga rekommenderat värde. 


KRAFTLEDNINGAR


Kommunen genomkorsas av flera kraftledningar. Den största är en 400 kV ledning Storfinnforsen-
Stenkullen.  Det finns också tre stycken 130 kV ledningar. Byggnader där människor ska uppehålla sig 
stadigvarande bör ej uppföras inom 100 meter från kraftledningar, som är strömförande med 50 kV eller 
mera. 


OMRÅDEN SOM ÄR SÄRSKILT KÄNSLIGA FÖR STÖRNINGAR


Områden som är särskilt känsliga för störningar hamnar under Miljöbalken 3 kap 3 §: ekologiskt särskilt 
känsliga områden. Här gäller särskilda hänsynsregler så att marken inte får brukas på sådant sätt att balansen 
störs, och skador uppstår.


FÖRSURNINGSKÄNSLIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN


Generellt gäller att hela kommunens markyta över högsta kustlinjen (ca 200 meter över havet) är 
försurningskänslig. Undantag är omgivningarna kring Lakenesjön där vissa stråk av hyperitberggrund 
finns. Kalkning görs av praktiskt taget alla vattendrag och sjöar över högsta kustlinjen. Den största delen av 
kalkningen sker genom helikopter och båt. Dessutom finns tre kalkdoserare i kommunen som varit i bruk 







med smärre avbrott sedan 10 år tillbaka. Översiktplanen föreslår att kalkningen ska fortsätta i oförminskad 
omfattning tills dess den inte längre behövs. Ingen våtmarkskalkning ska i princip utföras.


VATTENOMRÅDEN KÄNSLIGA FÖR MUDDRING 


Klarälvens Vattenvårdsförbund utför undersökningar i Klarälvens avrinningsområde. Här ingår 
undersökningar av sediment i några av kommunens sjöar. Analyserna utförs på tungmetaller. Alla 
muddringsarbeten omfattas i princip av tillståndsplikt enligt kapitel 11 i Miljöbalken och får inte företas utan 
föregående undersökning, som visar att arbetena kan utföras utan negativa miljökonsekvenser.


OMRÅDEN AV BETYDELSE FÖR KRETSLOPPSLÖSNINGAR


I översiktplanen avsätts områden för kretsloppslösningar.* Ekologiska reningsanläggningar är ofta 
ytkrävande anläggningar. För vattenreningsanläggningar, slambehandling, komposteringsytor och 
för återvinningscentraler behövs ytor avsatta. Se mer om detta under kap 7, Teknisk försörjning och 
avfallshantering. Även ett nytt företagsneutralt område för hantering av massor som asfalt, betong m.m. 
föreslås avsättas samt nya områden för biobränsleupplag.


HÄLSA


HÄLSOPOLITISK PLAN


Kommunfullmäktige har 1995 tillsammans med Värmlands Landsting, norra sjukvårdsdistriktet antagit en 
hälsopolitisk plan. Planens ledstjärna är att en god hälsa är kopplat till goda livsmiljöer, jämlikhet och arbete. 


INOMHUSMILJÖ


Radon förekommer i alla jordarter där uranmineral finns. Rullstensåsar, t.ex.  Mana, har mer radon i 
markluften än tätare mark som lera.  Radongas är lösligt i vatten och finns alltid i bergborrat vatten. I 
Hagfors kommun finns ytterst sällan radon i källor och aldrig i ytvatten. Markstrålning finns i mindre 
omfattning vid Knappåsen (Torium). En mer noggrann kartering av markradon behövs inte göras.


Radon i dricksvatten förekommer i bergborrade brunnar över hela kommunen. Kommunen har gjort 
omfattande mätningar av radon i dricksvatten se kap. 7


Miljöskyddsavdelningen har arbetat efter en radonplan även för inomhusluft som fastställts av nämnden 1993 
och utvärderats 1998. Nämnden antog då nya målsättningar.  Radon i inomhusluft förekommer i Hagfors 
kommun uteslutande i hus byggda av radonhaltig blåbetong. Kvar i kommunen finns endast ett fåtal småhus 
som idag har uppmätta halter av radon i inomhusluften som överskrider gränsvärdet.


Vid ianspråktagande av ny mark vilken avses detaljplaneläggas för bostadsändamål skall alltid en 
markradonmätning göras. Byggnation på rullstensåsar ska föregås av markradon mätning. Vatten från nya 
djupborrade brunnar bör alltid radontestas. Gratis radonmätning för barnfamiljer med egna bergborrade 
brunnar bör fortsätta.


RENA JORDAR OCH RENA SJÖAR GER GIFTFRI MAT


Det är viktigt för framtiden att kommunen värnar om den resurs som vår jordbruksmark utgör. I vår 
kommun har vi inga problem med förhöjda kadmiumhalter eller bekämpningsmedelsrester i matjorden. 
Vår jordbruksmark passar därför ypperligt till produktion av ekologiskt odlade grönsaker och ekologiskt 
uppfödda djur. Undersökningar som miljöskyddsavdelningen har genomfört över kvicksilver i fisk från 
kommunens sjöar och Hagforsbors påverkan av kvicksilver från denna fisk visar att det inte finns någon risk 
att konsumera fisken annat än undantagsvis. Insjöfisk är en bra föda, och en viktig resurs för kommunens 
invånare.







SÄKERHET


I det följande redovisas de viktigaste kända säkerhetsriskerna i kommunen, och vilken beredskap, som 
finns inför dessa risker, samt rekommendationer för hur skyddet kan förbättras med ytterligare åtgärder. 
Beskrivningen bygger på räddningstjänstens bedömningar.


RISKOMRÅDEN FÖR ÖVERSVÄMNINGAR


Stora delar av strandnära ytor längs Klarälven hotas varje år av översvämningar. En del av dessa 
ytor är olämpliga för byggnadsändamål, och i synnerhet för bostäder. Boende och verksamma i 
översvämningsdrabbade områden har i alla år försökt skydda sin mark genom byggnation av vallar. 
Invallningarna ger ett bättre skydd lokalt, men ökar översvämningarna på andra håll, eftersom 
översvämningsområdena fungerar som utjämningsmagasin. Trots detta föreslår översiktplanen att 
arbetet med att bygga invallningar ska intensifieras. Invallningsåtgärder kan leda till omprövning av 
områdets lämplighet för bebyggelse. Innan ett invallningsföretag sätts i verket bör en bedömning göras av 
konsekvenser uppströms och nedströms,.


Boverket har under 1997 gjort en utredning angående översvämningsrisker i Klarälvdalen. I Boverkets 
rapport har riskområdena graderats i tre nivåer enligt följande:


•	 Röd nivå inom vilka områden man bör överväga totalt förbud av samhällsviktig bebyggelse, 
miljöfarlig bebyggelse och viss betydelsefull infrastruktur. Även lokalisering av bostadsbebyggelse 
bör undvikas.


•	 Gul nivå inom vilka områden bebyggelse och annan markanvändning måste föregås av en 
riskanalys. Riskanalysen ska ange vilka krav på översvämningsförebyggande åtgärder som ska 
krävas.


•	 Grön nivå inom vilka områden sannolikheten för en översvämning är mycket liten.


Vid diskussioner med i första hand Torsby kommun har vi kommit fram till att vattennivån vid det så 
kallade 100-årsflödet är lämpligt att använda som dimensionerande flöde för klassificeringen av riskzoner 
och bebyggelseplanering. Birka Energi och SMHI har gjort överslagsberäkningar på vattennivån och vilka 
områden som skulle kunna drabbas av översvämningar vid ett 100-årsflöde.


EROSION OCH RASRISKER


Klarälvens meanderlopp orsakar en naturlig och kontinuerligt fortlöpande erosion/deposition som påverkar 
markens stabilitet i anslutning till dessa områden. Klarälvdalen är av riksintresse för sin levande geologiska 
process.  På flera håll har erosionsskydd byggts, mestadels bestående av sprängsten med tätningsmassor. 
Erosions- och rasrisker finns också vid Uvån samt vid vissa sjöar och områden med skiftande jordlagerföljd 
som Rådasjön (lerskikt). Alla dessa områden är ännu ej identifierade. Översiktplanen föreslår att detta ska 
ske.


OMRÅDEN DÄR FARLIGA ÄMNEN HANTERAS


Dessa områden är industriområden, drivmedelupplag och verkstäder samt Vägar med transporter av 
farligt gods. Väg 240 ska undvikas för transporter av farligt gods. För transporter inom Hagfors stad finns 
rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen för Hagfors stad. Kommunen bör fastställa riktlinjer 
gällande vägvalsstyrningar för transporter av farligt gods i de fall detta inte redan gjorts.


Beredskap och räddningstjänst 


För kommunen har i enlighet med Räddningstjänstlagen en räddningstjänstplan upprättats. Nu föreliggande 
räddningstjänstplan gäller from 2000-12-13. I räddningstjänstplanen redovisas en riskinventering. Den 
behandlar objekt och anläggningar som utgör risker i kommunen. 


Hagfors kommun har tillsammans med Munkfors kommun 2000-07-01 bildat ett gemensamt 
kommunalförbund inom vilket räddningstjänsten bedrivs för de båda kommunerna. Förbundet har nu 
verkat i ett och ett halvt år och det har efter vissa ”inkörningsproblem” fungerat bra.







TOTALFÖRSVAR,  
KAPITEL 13


Kapitlet beskriver kommunens planer för områden av betydelse för totalförsvaret.


I kapitlet redovisas kommunens beredskapsplanläggning med bl.a. de inriktnings och effektmål som 
kommunen angett för denna. Även de nationella och regionala målen för total- och civilförsvaret redovisas. 
Till det civila försvaret hör bl.a. att det inom delar av kommunen skall finnas skyddsrum och ett så kallat 
grundskydd ( skyddade utrymmen ) vilket redovisas och beskrivs i kapitlet.  


Utöver den redovisning som sker i översiktsplanen finns intresseområden som av säkerhetsskäl 
inte kan redovisas i kartmaterialet. Kännedom om berörda områdens lokalisering finns hos 
kommunen och länsstyrelsen.  Försvarsintresset är i sådana områden inriktat mot att följa olika 
markanvändningsförändringar. I de fall försvarets intressen berörs i plan- och bygglovärenden sker en 
särskild bedömning av miljö- och byggnämnden. Om nämnden fattar beslut som inte är i överensstämmelse 
med försvarets intressen kan beslutet överprövas av länsstyrelsen.


KONSEKVENSBESKRIVNING,  
KAPITEL 14


Kapitlet innehåller konsekvensbeskrivning av två av översiktplanens kapitel: Kap 4, Markanvändning, samt 
kap 6 Kommunikationer. Övriga kapitel saknar en sammanhållen konsekvensbedömning. 


För att kunna bedöma och belysa olika effekter av översiktsplaneförslaget har för olika kategorier av 
områden gjorts en enkel analys/bedömning/sammanfattning. Närmare analyser får göras i samband med 
detaljplaneläggning, enklare planutredningar eller enskilda bygglovprövningar. Kriterier som vägts in i 
beskrivningen är de olika kategorierna och delområdenas påverkan på natur, miljö, kultur, friluftsliv etc. 
Även andra faktorer såsom syftet med markanvändningen, tekniska förutsättningar, kommunalekonomiska 
förutsättningar, kommunikationer, infrastruktur, ekologisk hållbar utveckling, risker etc. har bedömts och 
beskrivits.


UNDERLAGSMATERIAL,  
KAPITEL 15


Kapitlet innehåller listor över det skriftliga underlagsmaterial som kommit till användning vid framtagandet 
av översiktplanen. 


Dessutom finns här listor på de GIS-skikt som upprättats i samband med att översiktplanen arbetats fram.


Här finns även hänvisningar till annat material som finns i kommunens datasystem, främst beskrivning 
av naturvårdsobjekt (databas Naturvård, Accessdatabas), miljöskyddsavdelningens digitala material om 
tillsynsobjekten samt kommunens databas för införandet av miljöledningssystem (databas Miljöledning, 
Access)







BYGDEOMRÅDEN, 
KAPITEL 16


När översiktsplanearbetet påbörjades gjordes en indelning av kommunen i tio delområden. De viktigaste 
skälen var:


1. Poängtera att kommunen består av olika delar med olika förutsättningar, och att varje del måste utvecklas 
ur sina egna förutsättningar.


2. Skapa en bred kontaktyta mot de boende i kommunens olika delar, en planarbetets demokratimodell


3. Utveckla en metod för att åstadkomma en detaljerad inventering och behandling av kommunens olika 
delar.


Inventeringen av delområdena syftade till stor del att beskriva situationen i varje delområde så som den 
upplevs av de boende och verksamma i området. Ett kontaktnät bestående av byalag, föreningar och 
organisationer i kommunens olika delar användes för att nå ut till så många som möjligt. 


ENKÄT OCH DIALOG MED DE BOENDE OCH VERKSAMMA I KOMMUNANS BYGDER


Under 1997 och 1998 distribuerades ett brev med enkätfrågor till ett par hundra föreningar och enskilda 
i kommundelarna. Informations- och diskussionsmöten anordnades i flera av kommunens bygdegårdar. 
På några håll organiserades lokala studiecirklar för att studera utvecklings- och överlevnadsfrågorna på 
bygdenivå.


Tolv byar inkom med svar på enkäten. Tonen i enkätsvaren skiftar mellan pessimism, försiktig optimism, 
tillförsikt och framtidstro. Enkätsvaren gav vittnesbörd om ett starkt engagemang för bygdens fortlevnad och 
utveckling, såväl ekonomiskt som kulturellt. 


SEKTORER SOM BEHANDLAS I BYGDEAVSNITTEN


Bygdeavsnitten tar upp följande rubriker för alla bygder:
•	 Historik
•	 Befolkning och verksamheter
•	 Bebyggelse och tätorter
•	 Kulturmiljö
•	 Naturresurser
•	 Friluftsliv och turism
•	 Riskområden
•	 Sammanfattning


Under rubriken sammanfattning ger plangruppen sin syn på bygdeområdets potential. Detta ska ses som ett 
debattinlägg och kan förhoppningsvis vara utgångspunkt till en fruktbar dialog mellan bygdens befolkning 
och kommunen.


Tanken är att de nu i översiktsplanen kortfattat redovisade bygdeområderna skall vara en startpunkt för ett 
framtida arbete ute i bygderna där de boende med sina byalag, föreningar mm. skall få möjlighet att påverka 
sin bygds framtid.
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6.  Kommunikationer och 
infrastruktur 


Innehåll: 


6.1 Mål _____________________________________________________________________ 2 
Nationella mål ________________________________________________________________________ 2 


Övergripande mål för trafikpolitiken _____________________________________________________ 5 
Nollvisionen _______________________________________________________________________ 5 
Regionala mål _____________________________________________________________________ 6 
Kommunala övergripande mål _________________________________________________________ 6 


6.2 Transportsystem _________________________________________________________ 7 
Utformningen av transportsystem. ________________________________________________________ 7 


6.3 Vägtrafik ________________________________________________________________ 7 
Viktiga vägar och förbättringsbehov _____________________________________________________ 7 
Nyligen utförda vägprojekt ____________________________________________________________ 8 
Planerade vägprojekt ________________________________________________________________ 8 
Upprättandet av en nationell vägdatabas _________________________________________________ 8 


Riksintresse _________________________________________________________________________ 9 
Enskilda vägar ____________________________________________________________________ 10 
Lagkrav/bestämmelser ______________________________________________________________ 10 


Privatbilism _________________________________________________________________________ 11 
Pendling _________________________________________________________________________ 11 
Minskat beroende av motoriserade transporter ___________________________________________ 11 


Kollektivtrafik ________________________________________________________________________ 12 
Resecentrum i Hagfors stad __________________________________________________________ 12 
Regional trafik ____________________________________________________________________ 12 
Lokala busslinjer ___________________________________________________________________ 13 


6.4 Järnvägar ______________________________________________________________ 14 


6.5 Flyg ___________________________________________________________________ 14 


6.6 Telefon och IT __________________________________________________________ 15 
IT i skolan ________________________________________________________________________ 15 
EU - projektet ”Milstolpen” ___________________________________________________________ 15 
IT- infrastrukturprogram. _____________________________________________________________ 15 


6.7 Mål och rekommendationer, sammanställning _______________________________ 17 
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6.1 Mål 


Nationella mål 
Flera nationella mål sätter ramar för hur transporterna kan utvecklas. Det gäller t.ex. målet att 
utsläppen av koldioxid till år 2010 skall ha stabiliserats på 1990-års nivå. För att uppnå 
långsiktig hållbarhet måste i första hand nyttjandet av fossila bränslen minskas och 
transportlösningar med låg energiförbrukning och alternativa bränslen prioriteras. Flera av de 
nationella miljömål som riksdagen antagit berör transporter. 


De viktigaste delmålen finns under Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö 


Begränsad klimatpåverkan (SOU 2000:23) 


Det långsiktiga målet att koncentrationen i atmosfären av klimatpåverkande gaser ska 
stabiliseras på en nivå som bedöms inte påverka klimatet. Det innebär att utsläppen av dessa 
gaser ska halveras. Tre etappmål finns:2005 För Sveriges del ska utsläppen då ligga 
oförändrade på 1990-års nivå 2008-2012 Utsläppen ska minska med 2 %. 2050 utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 50 % jämfört med 1990 för att därefter ytterligare minska till 
550 ppm koldioxidekvivalenter.  


Transporterna svarar för cirka 40 %, av koldioxidutsläppen i Sverige, varav 2/3-delar kommer 
från vägtrafik. Utsläppen har ökat med 5 % från 1990. Fram till år 2010 uppskattas ökningen 
bli cirka 10 % om inga ytterligare åtgärder vidtas. Bedömningarna baseras på trafikprognoser 
från 1998 och att nya personbilars specifika koldioxidutsläpp minskar med 25 % till år 2008.  


Klimatkommitténs bedömning: En strategi för minskade utsläpp av koldioxid från transporter 
bör utgå från transportsystemets samlade miljöproblem.  


En omställning till ökad användning av förnyelsebara drivmedel i transportsektorn kommer att 
behövas på sikt. I dag är höga produktionskostnader ett hinder för ökad användning av 
biodrivmedel. Långsiktigt statligt stöd till forskning och utveckling för produktionsteknik av 
biodrivmedel bör därför lämnas.  


Bränslepriset är centralt vid en begränsning av trafikens koldioxidutsläpp. Viktiga åtgärder för 
att begränsa användning av fossila bränslen är ökad bränsleeffektivitet för nya bilar och 
information till köpare att välja en bränslesnål bil.  


Kommittén föreslår prövningar av dels att en försäljningsskatt för nya bilar, dels att den årliga 
fordonsskatten för nya personbilar differentieras efter bilarnas utsläpp av koldioxid. 
Miljöstyrande trängselavgifter i tätorter är viktiga för att begränsa storstädernas trafikproblem. 


Inom transportsektorn är förutsättningarna för att åstadkomma utsläppsminskningar också 
beroende av internationella överenskommelser och förändringar av internationella 
regelsystem. Sverige ska agera på ett sådant sätt att internationella förutsättningar skapas för 
ett aktivt genomförande av klimatpolitiken. 


Inom transportpolitiken finns mål som i huvudsak sammanfaller med det nationella 
koldioxidmålet. Målet för transportsektorn sträcker sig till år 2010, vilket är en skillnad jämfört 
med det nationella målet. För trafiksektorn finns ett underlag som har tagits fram efter ett 
omfattande utredningsarbete som tidigare har genomförts. Detta har bl.a. utmynnat i ett 
koldioxidmål för transportsektorn. 


Det är väsentligt att stimulera det lokala engagemanget. Detta kan ske genom information, 
utbildning och olika typer av samarbetsprojekt. Syftet är att åstadkomma att alla i sina 
transportbeslut tar större hänsyn till klimatpåverkan. Kommittén har bedömt att det är särskilt 
viktigt att klimatfrågan i högre utsträckning uppmärksammas på alla samhällsnivåer för att mål 
på kort och lång sikt ska kunna nås. Staten bör i ökad utsträckning stödja lokala projekt som 
syftar till att minska utsläpp av växthusgaser och/eller effektivisera energianvändningen. 
Kommittén har av denna anledning föreslagit att stöd för lokala klimatprogram (KLIMP) bör 
utformas med syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att reducera växthusgasutsläppen 
och minska energianvändningen. 
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God bebyggd miljö (SOU 2000:52) 


Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i 
stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i 
övrigt är störande för miljön.  


Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna 
för säker gång- och cykeltrafik är goda.  


Förslag till etappmål:  


Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier för 
en utveckling av trafiksystemet som anger hur miljöanpassade och resurssnåla transportsätt 
ska stärkas och fossilbränsledrivna transporter minskas, 


Åtgärder: 


För att utveckla ett miljöanpassat och resurssnålt trafiksystem måste kollektivtrafikens 
infrastruktur byggs ut så att behovet av biltrafik minskar.  


Trafiken är den främsta störningskällan när det gäller buller. Ett utvidgat rikstäckande 
handlingsprogram för trafikbuller bör därför tas fram och utvidgas med utvecklade riktvärden 
för olika miljöer. Ett sådant program bör samordnas med ett rikstäckande handlingsprogram 
även för annat buller. Ett fortsatt arbete med att minska bullret vid källan, t.ex. genom åtgärder 
på fordon, däck och vägbeläggningar samt genom flyttning av trafik är viktigt. Därutöver 
behövs teknikutveckling och möjligheter att ställa bullerkrav på fordon, maskiner, byggnader 
m.m.  


Styrmedel: 


För att nå målet och komma till rätta med bullerstörningar anser kommittén att möjligheten till 
miljörelaterade vägavgifter och miljözoner även för personbilar bör utvärderas. Miljörelaterade 
bulleravgifter på däck kan vara en annan åtgärd. Tystare och miljövänligare körsätt är ännu en 
– och här behövs utbildningsinsatser. Riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller och annat 
buller i olika miljöer behöver utvecklas. Naturvårdsverket bör ges ett tydligt samordnings- och 
uppföljningsansvar på bullerområdet. Trafikverken och försvarsmakten bör ges ett fortsatt 
tydligt sektorsansvar i arbetet med bullersanering i befintlig miljö i samarbete med bl.a. 
regioner och kommuner.  


Ren luft och Bara naturlig försurning (SOU 2000:52) 


Förslag till etappmål Ren luft: 


1. Halterna för svaveldioxid och kvävedioxid, enligt tabell, är i huvudsak uppnådda i samtliga 
kommuner redan år 2005 respektive år 2010. 


2. Halten av marknära ozon överskrider inte 120 mikrogram/m 3 som 8-timmarsmedelvärde, i samtliga 
kommuner år 2010. 


3. År 2010 har utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige, exklusive metan, minskat med minst 
55 procent från 1995 års nivå till 220 000 ton 


4. Senast år 2005 ska ett etappmål för partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM 2,5) fastställas. Vid 
samma tidpunkt ska också en första revidering ske av generationsmålen för luftkvalitet. 


Förslag till etappmål Bara naturlig försurning: 


5. År 2010 är högst 5 procent av antalet sjöar respektive 15 procent av sträckan rinnande vatten i 
landet drabbad av försurning som orsakats av människan. 


6. Före år 2010 är trenden mot ökad försurning bruten i områden som försurats av människan och en 
återhämtning har påbörjats. 


7. År 2010 har utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft minskat med minst 25 procent från 1995 års 
nivå till 72 000 ton. 


8. År 2010 har utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft minskat med minst 55 procent från 1995 års 
nivå till 155 000 ton. 


Ökad risk för cancer, sjukdomar på hjärta och lungor, besvär för allergiker och astmatiker är 
bara några exempel på hälsoeffekter som utsläpp av luftföroreningar orsakar, framför allt i 
tätorterna. Förhöjda halter av ozon på landsbygden ger minskade skördar och minskad tillväxt 
för växter. Förhöjda halter av ozon, men också svaveldioxid och kvävedioxid i tätorter bryter 
successivt ner kulturföremål och material.  
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Luftkvaliteten i tätorterna har förbättrats under de senaste decennierna; svavelhalterna ligger 
långt under miljökvalitetsnormen och även kvävedioxidhalterna har minskat. Däremot är 
halterna av ozon, partiklar och cancerframkallande ämnen fortfarande för höga.  


Ett problem är att man i dag vet för lite om hur partikelutsläppen påverkar hälsan, men flera 
studier talar för att halten av och antalet mindre partiklar (PM 2,5 – mindre än 2,5 mikrometer) 
påverkar hälsan negativt. Det saknas tillräcklig kunskap för att fastställa ett långsiktigt mål för 
mindre partiklar.  


Även om luftkvaliteten förbättrats i takt med minskade utsläpp, behövs fler åtgärder för att 
uppnå generationsmålen för luftkvaliteten. Utsläppen från småskalig vedeldning måste minska 
liksom från transporter och arbetsmaskiner. Åtgärder på lokal nivå blir viktiga, särskilt när det 
gäller begränsning av kväveoxidutsläpp, partiklar och cancerframkallande ämnen. Forskning 
och utveckling för att klarlägga samband med hälsorisker och allergier är viktiga. 


Försurade sjöar och vattendrag, surt grundvatten, ökad surhet i skogs- och jordbruksmark – 
det är konsekvenserna av nedfall av försurande ämnen. Därtill kommer hälsorisker och skador 
på t.ex. byggnader och andra delar av kulturarvet. Nedfallet härrör från en mängd olika källor, 
t.ex. vägtrafik och transporter, industri, jordbruk och arbetsmaskiner. 


Nedfallet av försurande ämnen kommer till 80–90 procent från kontinenten men de svenska 
utsläppen påverkar också andra länder. 


Åtgärder: 


Åtgärder måste vidtas när det gäller trafikens omfattning, lokalisering och bedrivande. Det kan 
handla om t.ex. hastighetsbegränsning, jämnare körmönster, bättre samordning och 
effektivitet i godstransporterna, mer cykel- och spårbunden trafik. En fortsatt teknisk utveckling 
av fordon för lägre utsläpp, renare drivmedel och på sikt andra drivsystem är en annan 
nödvändighet. 


Utsläppen av bensen och andra cancerframkallande ämnen kan minskas genom flera 
åtgärder, t.ex. effektivare katalysatorteknik, renare bränslen och skydd mot avdunstning av 
bensin. Nya avgaskrav för kallstart vid kall temperatur från 2002 beräknas halvera bl. a 
bensenutsläppen. 


För alla typer av dieseldrivna och bensindrivna arbetsmaskiner, liksom arbetsredskap 
(snöskotrar, motorsågar, gräsklippare) krävs förbättringar, dels genom skärpta avgaskrav på 
nya maskiner, dels genom eftermontering av reningsutrustning på befintliga. 


Styrmedel: 


Dagens beskattningssystem för bränslen, elenergi och drivmedel har brister. Reglerna för 
beskattning varierar mellan å ena sidan el- och värmeproduktion och å andra sidan mellan 
tillverkningsindustrin och fjärrvärme/hushållssektorn. Det finns en tendens att bränslen flyttas 
mellan sektorer eller användningsområden och att potentialen för en rationell 
energianvändning eller teknikutveckling inte utnyttjas. 


Användningen av ekonomiska styrmedel är en viktig del för att nå ekologisk hållbar utveckling. 
Viktiga aspekter då man utformar styrmedlen är att de ska stimulera till teknisk utveckling, 
effektivisering och snabba på utbytet av gammal teknik. Inom flera områden behöver 
styreffekten stärkas, t ex: 


 Den samlade energibeskattningen måste ses över för att miljömålen ska uppnås. 


 Kommuner bör ges möjlighet att införa vägavgifter. 


 Sedan kväveoxidavgiften infördes har utsläppen minskat kraftigt, och det finns därför skäl att se över 
vilka nya branscher skulle kunna omfattas av avgiften. Avgiften har varit oförändrad från starten och 
dess nivå bör därför ses över så att etappmålen för kväveoxiden kan klaras. 


 Fordons- och försäljningsskatter bör ses över med syfte att stärka den sammantagna styrningen mot 
både användning av fordon och av bränslen som ger betydligt lägre utsläpp än de som uppfyller 
obligatoriska krav. Det är viktigt att styrmedel inte motverkar varandras syften. Det bör också 
utredas hur man kan utforma ekonomiska styrmedel som kan kopplas till miljöklassning av 
arbetsmaskiner. 


 Den rörliga kostnaden för den dieseldrivna tunga trafiken måste snarast anpassas så att det blir en 
effektiv miljöstyrning. Sverige bör arbeta aktivt inom EU för att ändra EG-lagstiftningen så att den 
möjliggör införande av ett från miljösynpunkt effektivt kilometerskattesystem.  


 Sverige bör aktivt driva att autooil-direktivet ändras för att möjliggöra ökad inblandning av förnybara 
drivmedel. 


 Det är viktigt att förstärka de förnybara drivmedlens konkurrenskraft i förhållande till fossila bränslen. 
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Övergripande mål för trafikpolitiken 


I regeringens proposition 1987/88:50 anges övergripande mål för trafikpolitiken i Sverige. 
Invånarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande säker 
och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. 


Det övergripande målet vidareutvecklas till delmål för transportsystemens utveckling: 


1. Tillgänglighet   näringslivets och människornas grundläggande transportbehov skall 
tillgodoses. 


2. Effektivitet  bidra till ett effektivt resursutnyttjande i landet som helhet. 


3. Säkerhet   motsvara högt ställda krav på säkerhet i trafiken. 


4. Miljö   främja god miljö och hushållning med naturresurser. 


5. Regional balans  bidra till regional balans. 


Nollvisionen  


Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är bilden av en önskad 
framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Nollvisionen utgår från att olyckor 
inte alltid kan förhindras, eftersom människor ibland gör misstag. Vägar, gator och fordon 
måste därför utformas så att misstagen inte leder till döden eller allvarliga personskador. I 
oktober 1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska gälla för vägtrafiken i Sverige.  
 


Policydokument 


VÄGVERKETS MILJÖPOLICY(Beteckning 1998:2 Beslutsdatum 1998-08-11) 


Vägtransportsystemet skall utvecklas så att miljö, hälsa och välfärd inte äventyras nu eller 
i framtiden. Vägverkets miljöpolicy lägger grunden för att vägtransportsystemet inklusive 
vår egen verksamhet utvecklas mot en acceptabel klimatpåverkan, en hållbar 
energiförsörjning, hållbara utsläpp av föroreningar, acceptabla bullernivåer, en hållbar 
hushållning med naturresurser samt en infrastruktur anpassad till natur och kulturmiljön 


Syfte 


Vägtransportsystemet skall utvecklas så att miljö, hälsa och välfärd inte äventyras nu eller i 
framtiden. Vägverkets miljöpolicy lägger grunden för att vägtransportsystemet inklusive egen 
verksamhet utvecklas mot en acceptabel klimatpåverkan, en hållbar energiförsörjning, 
hållbara utsläpp av föroreningar, acceptabla bullernivåer, en hållbar hushållning med 
naturresurser samt en infrastruktur anpassad till natur och kulturmiljön 


Förhållningssätt 


Vägverket har förbundit sig att i sin verksamhet bl.a. 


 använda skonsamma metoder för väghållning och övrig verksamhet  


 kritiskt pröva all användning av skadliga och naturfrämmande ämnen  


 lokalisera och utforma vägar, broar och andra anläggningar i harmoni med omgivningen 
och se till att de uppfyller höga krav på gestaltning  


 bevara särskilt värdefulla kultur- och naturmiljöer  


 hantera miljöfrågorna på ett öppet, seriöst och kompetent sätt 
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Regionala mål 


Det finns flera dokument där regionen sammanställer målsättningar för kommunikationernas 
utveckling. Senast uttrycks Värmlandsregionens önskningar i nyårsmanifestet 2000 vilket alla 
kommuner i Värmland ställt sig bakom. 


Här står: 


 


Värmlands politiker ska arbeta för att återhämta eftersläpningen av underhåll och 
investeringar i vägnätet och förbättra de kollektiva kommunikationerna 
interkommunalt och interregionalt 


 


Kommunala övergripande mål 


Mål för nollvisionen finns i den kommunala trafiknätsanalysen vilken antagits under 2000. 
Här finns även målsättningar för ombyggnationer i det kommunala vägnätet enligt ”Lugna 
Gatan- konceptet”. Dessutom finns föreslagen i denna översiktplan övergripande och mer 
detaljerade målsättningar för kommunens arbete inom transportsektorn. Det är 
kommunstyrelsen och tekniska utskottet som har till uppgift att verkställa målen. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… 


Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun ska ha en god infrastruktur för person- och godstransporter 
såväl för vägtrafik, flyg och ett bra telenät. 


Kap 6 


Hagfors kommun ska minska belastning på miljön genom samordning av 
transporter och successivt övergång till kretsloppsanpassat drivmedel. 


Vedplanen, 
Hälsopolitiska 
planen 


Hagfors kommun ska omdana trafikmiljön i kommunens tätorter efter konceptet 
i Lugna Gatan så att man ger största möjliga trygghet att vistas i trafiken. 


Trafiknäts-
analysen 


Hagfors kommun skall sträva mot Nollvisionens mål om noll döda och svårt 
skadade i trafiken. Särskilt ska riskerna för barn, äldre och funktionshindrade 
minskas. Vår målsättning är att minska antalet skador/olyckor som sker i 
tätorterna med 25% till 2010.  


Hagfors kommun ska verka för att kollektivtrafiken förbättras genom bl.a. 
snabbusslinjer till Karlstad. 


Trafiknäts-
analysen 


 


Kap 5, kap 6 


Hagfors kommun ska verka för att tele- och dataförbindelserna till och inom 
kommunen har hög kvalitet.  


Kap 6 


Kommunens IT-
strategi 


Tillgängligheten till trafiksystemen skall fortlöpande förbättras och beaktas vid 
all planering. Vid upphandling av infrastruktur, färdmedelstrafik och övriga 
trafiktjänster är detta speciellt viktigt. 


Kap 5 


Hagfors kommun skall ha hög målsättning när det gäller skolskjusstrafiken. 
Detta kan gälla säkra fordon, utbildade chaufförer, säkra hållplatser, säkra 
gångförbindelser mellan hållplatserna och skolorna mm. 
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6.2 Transportsystem 


Utformningen av transportsystem. 
Transportsystemet i Hagfors avgörs i huvudsak av bebyggelsestruktur samt medborgarnas 
och näringslivets behov. 


Lokaliseringen av ny bebyggelse och nya verksamheter påverkar 
transportbehovet. En gles utspridd bebyggelse ökar behovet medan en tät 
sammanhållen bebyggelse minskar behovet. Kommunen har ansvaret för 
hur bebyggelsestrukturen utvecklas genom ex. detaljplaneläggning, 
bygglovprövning etc. Med den efterfrågan som f.n. finns på exempelvis 
nybyggnad av bostadshus där önskemålen oftast är att bygga på 
landsbygden är en styrning i dessa frågor svår. (se kap. 4). 


Hagfors kommun är genom sitt relativt perifera läge i regionen och genom den glesa 
bebyggelsestruktur mycket beroende av en god infrastruktur och goda kommunikationer. 
Näringslivet har ett särskilt behov av tunga transporter. Uddeholm Tooling och Stora Enso står 
för den största delen tunga transporter. De tunga transporterna sker på landsväg. Det finns 
ingen järnväg.  


En effektiv infrastruktur är också mycket viktig för arbetsmarknaden. Ett stort antal Hagforsbor 
pendlar till orter utanför kommunen, och många pendlar in till arbeten i Hagfors. Goda 
pendlingsmöjligheter ökar arbetsmarknadens storlek och utbudet av kvalificerad arbetskraft. 


6.3 Vägtrafik 
En hög kvalitet på vägnätet i kommunen är viktigt för förbindelserna med omvärlden för 
stålindustrin, skogsindustrin, pendling, turism, utveckling etc. Stora delar av vägnätet inom 
kommunen har idag relativt dålig standard (vilken dock under senare år har förbättrats). 


Den s.k. nollvisionen innebär större krav vid planering och utformning av vägar och gator. 
Utformningen skall ta sikte inte endast på att minska antalet dödsfall och svåra olyckor utan 
även på att minska antalet lättare olyckor i trafiken. Oskyddade trafikanters behov av säkra 
transporter oavsett färdmedel skall prioriteras. Kommunen har som ett led i detta 
trafiksäkerhetshöjande arbete tillsammans med Vägverket upprättat en s.k. trafiknätsanalys 
för Hagfors och Ekshärads tätorter vilken kan användas som underlag för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 


Säkerheten för våra barn i trafikmiljön är speciellt betydelsefull vilket är en viktig del i ovan 
nämnda trafikanalys som bl.a. utpekat ”farliga”  trafikmiljöer. Kommunen håller för närvarande 
på delvis i samarbete med Vägverket med ett antal projekt vars primära syfte är att höja 
trafiksäkerheten för skolbarnen i samband med skoskjusstrafiken och därmed nödvändiga av- 
och påstigningsplatser. Det är av stor betydelse att dessa placeras så att skolbarnen får säkra 
av- och påstigningsplatser samt att vägen till och från skolan blir säker utan ”farliga” 
vägpassager etc. Ett exempel är Storgatan i Hagfors stad vilken är stadens primära genomfart 
där en översyn av trafikmiljön för skolbarnen skall göras. Här ligger idag av- och 
påstigningsplatser för Älvstrandsgymnasiet, Asplundsskolan och Norra skolan.   


Viktiga vägar och förbättringsbehov 


Väg 62 längs med Klarälven är kommunens livsnerv. Tonnaget på vägar till och från Hagfors 
beräknas till ca. 2 miljoner ton per år. Kommunen verkar för att höja standarden på väg 62 för 
att hålla 90 km/tim standard utmed hela vägen, förutom vid passage av samhällen.  


Det finns fem avsnitt längs väg 62 som behöver förbättras. Ett av dessa ligger inom 
kommunen, den så kallade förbifart Höje. Den befintliga vägen är smal och har låg plan- och 
profilstandard. En arbetsplan (vilken tyvärr upphävts) för en ombyggnad av det aktuella 
vägavsnittet har tagits fram av Vägverket (se nästa avsnitt ”Planerad vägbyggnad”). Åtgärden 
innebär att en ny väg med bredden 9 m anläggs i ny sträckning öster om den befintliga. 
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Tillsammans med Länstyrelsen, Vägverket, J&W Samhällsbyggnad och övriga kommuner 
utefter väg 62  har Hagfors kommun deltagit i ett projekt innebärande ett studium över 
lämpliga stråk för vägen, s.k. stråkplanering. Vid stråkplaneringen genomförs övergripande 
vägstudier på längre avsnitt. Det är breda studier vilka bedrivs öppet med omfattande samråd 
för att kunna ge en helhetssyn på förutsättningar och möjligheter till alternativa vägdragningar. 
I Hagfors kommun är det 7 vägavsnitt som har studeras närmare. 
För projektet har 2001-10-08 presenterats en översiktlig förstudie. I denna har en utförlig 
redogörelse och beskrivning av de olika studerade  vägavsnitten gjorts. Totalt har 19 
vägavsnitt studerats. En prioritering 1 och 2 av de studerade objekten har gjorts där 
prioritering 1 innebär planerat utförande inom 12 år. I prioriteringen har olika faktorer värderats 
såsom ex. den samhällsekonomiska nyttan i relation till anläggningskostnaden, vägavsnitt 
med extremt dålig bärighet, regionalpolitiska målsättningar, nollvisionens mål etc. Ur 
samhällsekonomisk nytta bedöms sträckor med mycket trafik och låg standard ge störst effekt 
om samtidigt investeringskostnaden är låg. I Hagfors kommun har 3 objekt föreslagits ingå i 
prioriteringsgrupp 1, nämligen: 
Förbifart Höje, Edebäck- Ekshärad och, ny genomfart genom Ekshärads samhälle.  
  


Andra viktiga vägar är de primära länsvägarna 240, 245 och 246 samt vägarna 842, 843, 915 
och 932. Väg 246 mellan Finnshyttan och Nordmarken har låg geometrisk standard. Där finns 
branta lutningar och anslutningar med dålig sikt. Omkörningsmöjligheterna är därför 
begränsade. Det är ett starkt önskemål från skogsindustrin att de allmänna vägarna ska vara 
farbara året runt för timmerbilar. Bärighetsrestriktioner brukar utfärdas för de viktiga sträckorna 
väg 915 Oxängen – Norra Skoga, väg 843 Gustavsfors – Uvanå och väg 842 Laggåsen – 
Tyngsjö. Förstärkning och förbättring av beläggning behövs. 


Nyligen utförda vägprojekt 


 Väg 240 mellan Råbäcken och Lidsbron har under 1998 och 1999 byggts om. Standarden på 
vägen har ökats både vad gäller framkomlighet, komfort och trafiksäkerhet.  


 "Hagfors Norra": En ny rondell vid korsningen Dalavägen-Parkvägen-Görsjövägen har utförts 
och färdigställts under hösten 1999. Den har varit mycket efterlängtad och ökar nu 
framkomligheten och trafiksäkerheten vid korsningen.  


Planerade vägprojekt 


 Riksväg 62: Ny sträckning förbi Höje. Vägen är projekterad men tidsplan för byggandet har 
inte preciserats. En tidigare fastställd arbetsplan har upphävts (oktober 1998), då ett 
överklagande av planerna har inkommit från Torfolks Gård  Överklagandet föranleds av att 
väganslutningar till gårdar mm skulle omvandlas till enskild väg. Kommunen verkar för 
närvarande för att få en omarbetad arbetsplan fastställd på nytt. Det är nödvändigt att göra en 
ny arbetsplan då ny lagstiftning tillkommit, nämligen den nya Miljöbalken. 


 Ekshärad, Kyrkheden: Ny bro över Klarälven (ersätter befintlig bro) och ombyggnad av väg 
932. Ombyggnaden omfattar även anslutning till Klarälvsvägen (väg 62) med rondell vid 
kyrkan. Byggstart för den nya bron med anslutningsvägen till riksväg 62 skedde under hösten 
2001. 


 Parallellt planeras även omfattande åtgärder för väg 62 genom Ekshärads tätort 
Ombyggnadsåtgärderna syftar till miljöanpassning av Klarälvsvägen genom Kyrkheden. 
Planeringsarbetet pågår under 1999-2000. Ombyggnaden planeras att genomföras i samband 
med ovanstående broprojekt i Ekshärad. 


Upprättandet av en nationell vägdatabas 


Hagfors kommun avser att i samarbete med Vägverket, Lantmäteriverket, skogsindustrin och 
övriga kommuner i Värmland delta i ett projekt innebärande att en digital s.k. vägdatabas 
upprättas för samtliga kommuner i Värmlands län. Arbetet är en del i att för hela riket upprätta 
en nationell vägdatabas (NVDB). Hur stor vår del i detta blir kommer senare att beslutas i 
samband med upprättandet av ett avtal mellan kommunen och Vägverket. 


Det finns ett stort antal användningsområden för en digital vägdatabas för trafikledning, 
transportplanering, styrning av kollektivtrafiken, vägvisning (adresser), trafikinformation etc. En 
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viktig del i upprättandet av vägdatabasen är de uppgifter som finns i dom lokala 
trafikföreskrifterna. 


Arbetet med upprättandet av vägdatabasen för Värmland beräknas påbörjas under våren 
2000 och vara färdigställd under 2002. 


Kommunala delmål/rekommendationer för vägar och vägtrafiken 


Nedan angivna delmål/rekommendationer för vägar och vägtrafiken kan ses som 
Översiktsplanens delmål för att uppnå de övergripande kommunala målen vad avser vägar 
och vägtrafiken som finns angivna i detta kapitlet. 


Ansvaret för nedanstående delmåls genomförande ligger främst på kommunstyrelsen samt 
dess tekniska utskott. Även kommunstyrelsens kansli och tekniska kontoret, främst 
gatuavdelningen har ett stort ansvar i förverkligandet av delmålen. 


Delmålen kan även ses som verksamhetsmål vilka med en eventuell precisering kan 
medtagas i  respektive avdelnings verksamhetsplan. 


 


Delmål och 
rekommendationer 
för Vägprojekt: 


Kommunen skall aktivt agera för att vägstandarden inom speciellt den norra 
delen av länet förbättras. Detta arbete bör ske i samråd med de norra 
kommunerna i länet. 


Kommunen skall speciellt arbeta för att det planerade vägprojektet vid riksväg 
62, förbifart Höje snarast påbörjas.  


Kommunens skall fortsätta den förnyelsen av befintliga blandtrafikgator som 
påbörjats och därigenom öka trafiksäkerheten för barn, äldre och 
funktionshindrade. 


Ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka möjligheterna till 
förverkligandet av ovan nämnda vägplaner bör inte tillåtas. Prövning av bygglov 
och förhandsbesked inom dessa områden ska föregås av samråd med 
vägförvaltningen. 


Kommunen skall arbeta för att vägavsnittet utefter väg 246 mellan Vågbacken 
och Hagälven ( bilprovningen ) vid den västra infarten till Hagfors stad breddas 
för att möjliggöra anläggandet av en cykelbana för att därvid öka 
trafiksäkerheten. 


 


 


Riksintresse 


Miljöbalken 3 kap. 8§ 


Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. 


Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 


 


Vägverket har i beslut 1999-09-10 utpekat ett nät av vägar som bedöms ha sådana speciella 
funktioner för vägtransportsystemet att Vägverket bedömer att de mark- och vattenområden 
som berörs av vägarna är av riksintresse för kommunikationsanläggningarna enligt 
Miljöbalken 3 kap. 8 §. Skyddet gäller både befintligt och planerat vägnät. Vägverkets beslut 
har föregåtts av en samrådsremiss till Länsstyrelserna, trafikverken och Boverket. 


Grunden för utpekandet som riksintresse är vägsträckningens betydelse för i första hand 
interregionala och andra långväga transporter av personer och varor. 


Inom Hagfors kommun har inga vägar utpekats som riksintresse. Länsstyrelsen i Värmland 
har dock i sitt remissvar ansett att riksväg 62 med sin regionala och interregionala betydelse 
borde vara av riksintresse. 


Kommunen anser liksom Länsstyrelsen att riksväg 62 borde vara av riksintresse för 
kommunikationer. 
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Ett antal andra vägar som har betydelse för kommunen regionala och interregionala 
transporter har klassats som riksintresse inom Värmlands län såsom E18, riksväg 45, riksväg  
64, riksväg . 63 samt riksväg 61. 


 


Delmål Riksväg 62: Kommunen skall arbeta för att riksväg 62 klassas som riksintresse 


Enskilda vägar 


Kommunen lämnar årligen ca 160.000 kr i bidrag till vägsamfälligheter, vägföreningar och 
enskilda personer för underhåll av enskilda vägar. 


Lagkrav/bestämmelser 


Anslutning av enskild väg  


För anslutning av enskild väg till allmän väg eller ändring av befintlig anslutning krävs tillstånd av 
väghållningsmyndigheten. För statliga vägar är Vägförvaltningen väghållningsmyndighet. Om kommunen 
är väghållare lämnas tillstånd av kommunstyrelsen. Tillstånd krävs dock inte för vägar som är redovisade 
på detaljplan eller är förutsatta i områdesbestämmelser (39 § Väglagen). 


Åtgärd inom ett vägområde 


För att inom ett vägområde uppföra byggnader eller utföra andra anläggningar t ex skyltar, krävs tillstånd 
från väghållningsmyndigheten  (43 § Väglagen). 


Byggnader mm intill vägområdet 


Intill ett vägområde krävs länsstyrelsens tillstånd för att uppföra byggnader eller vidta andra åtgärder som 
kan vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande. Tillstånd krävs även för ljusanordningar 
som försämrar ljusförhållandena för trafiken på vägen. Detta gäller dock inte inom område med detaljplan 
eller åtgärder för vilka bygglov krävs (45 § Väglagen).  


Inom ett avstånd av 12 m från vägområde krävs länsstyrelsens tillstånd för att uppföra byggnader, göra 
tillbyggnader eller utföra andra anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan utöka avståndet till högst 50 m. Tillståndsplikten gäller även i 
anslutning till korsningar (enligt fig.). Tillstånd krävs dock inte inom område med detaljplan eller för 
åtgärder för vilka bygglov krävs (47 § Väglagen)  


Uppsättning av skyltar  


Inom ett avstånd av 50 m från vägområde krävs tillstånd från länsstyrelsen för uppsättning av skyltar. 
Detta gäller inte inom detaljplan eller för skyltar för byggnader som upplyser om affär eller annan 
verksamhet på stället  (46 § Väglagen). 


Åtgärder inom vägreservat 


Inom det i en fastställd arbetsplan angivna vägområdet krävs väghållningsmyndighetens tillstånd för att 
uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan 
väsentligt försvåra områdets användning för vägändamål. Utanför vägområdet gäller 47 § Väglagen 
Förbud enligt 48 § upphör att gälla om beslutet upphävs eller förfaller (48 § Väglagen).  


Förordnande enligt väglagen för befintliga allmänna vägar: F3 


Anvisningar (lag): Inom ett avstånd av 12 m (eller utökat område enligt 47 § VL) från vägområde 
ska prövning av bygglov ske med särskild hänsyn till trafiksäkerheten. Detta gäller även för de sk 
frisiktstrianglarna 75x75 m vid korsning mellan allmän väg och  väg som används för allmän trafik. 


Prövning av bygglov ska även ske med hänsyn till miljöstörningar, vägens bestånd, drift eller brukande (45 
§ VL). 


För riksväg 62 och för länsväg 246 delen mellan riksvägen och Hagfors stad gäller utökat område med 
tillståndsplikt enligt 47 § VL intill ett avstånd av 30 m från vägområde enligt beslut 1976. Tillstånd från 
länsstyrelsen krävs för byggande och andra åtgärder. Enligt länsstyrelsens beslut 900626 omfattas även 
väg 245 mellan Gumhöjden och Rämmen, samt väg 246 från Gumhöjden till Bäckåsarna (anslutning till 
väg 62) av 30 m bestämmelserna.  
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Privatbilism 


Pendling 


En betydande arbetspendling sker till arbeten i andra kommuner, främst i de angränsande. 
Resandet sker nästan helt i privatbilar. 
 


Pendlingsutbyte med andra 
kommuner 1992 (Nutek 950921) 


Inpendling Utpendling 


Munkfors 123 276 
Karlstad 56 196 
Torsby 142 104 
Sunne 107 30 
Filipstad 24 42 
Forshaga 38 6 
Stockholm 9 32 
Malung 19 7 
Göteborg 7 18 
Arvika 8 5 
Kristinehamn 8 3 
Sundsvall 1 10 
Övriga 77 88 
Växlande/på havet  12 


Tabellen bygger på en jämförelse av dagbefolkning (var man är anställd) och 
nattbefolkning (var man är folkbokförd) och berättar därför inte om det är 
fråga om dagliga pendlingsresor, veckopendling eller annat (SCB:s 
statistik). 


Minskat beroende av motoriserade transporter 


I samband med omställningen till ett mera ekologiskt samhälle är minskningen av motordrivna 
transporter en central fråga. Vägverket har låtit göra en utredning, som fått namnet "Att 
minska beroendet av motoriserade transporter - en fråga om att kunna och vilja !". I rapporten 
konstateras att samhället endast förfogar över ganska svaga styrmedel, för att påverka 
utvecklingen mot ett mindre transportberoende. De två viktigaste faktorerna verkar vara täthet, 
dvs små avstånd mellan bostäder och aktiviteter, och en effektiv kollektivtrafik, dvs ett bättre 
utnyttjande av motoriserade transporter. I det senare fallet har den regionala planeringen en 
viktig roll att fylla.  


Kommunala delmål för motoriserade transporter 


Nedan angivet delmål för motoriserade transporter kan ses som Översiktsplanens delmål för 
att uppnå de övergripande kommunala målen som finns angivna i detta kapitlet och även i 
kapitel 4,Markanvändning. Ansvaret för genomförande ligger dels på kommunstyrelsen med 
dess tekniska utskott samt dels på Miljö- byggnadsnämnden i dess roll som 
samhällsutvecklare. Delmålen kan även ses som verksamhetsmål vilka med en eventuell 
precisering kan medtagas i  respektive avdelnings verksamhetsplan 


.
Delmål Privatbilism: Kommunens ska verka för ett minskat beroende av motoriserade transporter 


inom tätorterna genom en förtätning av bebyggelsestrukturen, förbättring av 
kollektivtrafiken, samt en utbyggnad av gång- och cykelvägar 
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Kollektivtrafik 
Sedan den 1 juli 1981 är Värmlandstrafik AB huvudman för såväl den lokala som den 
regionala kollektivtrafiken. Sedan den 1 juli 1990 har trafikhuvudmannen även ett 
övergripande ansvar för taxitrafikförsörjningen inom länet. 


Resecentrum i Hagfors stad 


Under 1998 påbörjades en upprustning av Hagfors station till nytt resecentrum för 
busstrafiken. Arbetet fortsätter under 1999-2000 med en översyn av busslinjernas sträckning 
och hållplatser i Hagfors stad och Ekshärad. Förändringar av gatunätet håller på att 
genomföras, syftande till högre trafiksäkerhet och bättre miljö. Förändringarna ger också nya 
förutsättningar för kollektivtrafiken. Ett viktigt behov är att förbättra hållplatserna för skolornas 
elever. Busstrafiken till och från Hagfors stad binds samman vid ett nytt resecentrum i den f.d. 
järnvägsstationen. Stationsbyggnaden har under 1998/1999 byggts om och rustats upp och 
fungerar nu som centrum för godsmottagning. Arbetet med en ny perronganläggning har 
under 2000 påbörjats och kommer förhoppningsvis att färdigställas under år 2001/2002  


Resecentret innehåller parkeringsytor för privatbilar, med möjlighet att ansluta motorvärmare. 
Hela anläggningen görs handikappanpassad.  


Resecentret ingår i en satsning att göra kollektivtrafiken snabbare och mer bekväm. Parallellt 
planeras bland annat direktförbindelser till Karlstad och förbättrade kommunikationer inom 
kommunen.  


Regional trafik 


Det finns fem busslinjer till mål utanför kommunen. Den viktigaste är linje 304 som utgår från 
Karlstad och passerar genom Klarälvdalen till Långflon. Linje 303 utgår från Hagfors och går 
via Ekshärad till Torsby. Det finns två linjer till Filipstad, den ena via Gumhöjden (304), den 
andra via Sunnemo (364).  


Det finns också en ny linje Hagfors - Sunnemo - Molkom  - Karlstad. * 


Utvecklingsmöjligheter 


Det blir allt viktigare att kommunen har effektiva kommunikationer med omvärlden. Enligt 
statistik från Nutek 1995 arbetspendlar över 500 personer in och ut ur Hagfors kommun. 
Pendlingsfrekvenserna är störst för personer som pendlar till Munkfors och Karlstad. 


Snabbusslinje 


Som en del av översiktsplanearbetet har under 2000 ett utredning gjorts där vi studerat 
möjligheterna att skapa en ny snabbusslinje mellan Hagfors och Karlstad. Befintliga 
bussförbindelser tar för lång tid i anspråk för resan för att vara ett attraktivt alternativ för 
arbetspendlare. Det beror på att bussarna stannar på många ställen efter vägen, och att de 
gör avstickare in i flera tätorter efter vägen.  


En snabbussförbindelse som kan tävla tidsmässigt med personbilsåkande, kan drastiskt 
förändra reseförutsättningarna för pendlarna. Det är bekvämare och mindre tröttsamt att åka 
buss än att köra bil, särskilt om det ska ske dagligen. Restiden kan användas till vila eller att 
läsa mm. För många kan det betyda stora besparingar. Hushåll med två bilar kanske bara 
behöver en. Arbetsmarknaden för de som inte har bil blir större. Privatbilsåkandet kan ersättas 
av kollektivtrafik, vilket ger miljö- och trafiksäkerhetsvinster. 


I samband med utredningen har en enkätundersökning gjorts av företaget Attityd i Karlstad. 
Enkätundersökningen vilken var mycket omfattande ( 1000 hushåll inom kommunen 
kontaktades ) visade entydigt att intresset bland allmänheten var mycket stort.  


Vägval och hållplatser: Den snabbaste vägen mellan Hagfors stad och Karlstad är via Molkom 
och förordas därför i utredningen. Väg 62 är också ett tänkbart alternativ från Ekshärad, bl.a. 
med den fördelen att man då passerar Munkfors. Antalet hållplatser bör begränsas till ett 
minimum. I det förra alternativet föreslås tre stopp i Lidsbron, Älvsbacka och Molkom. Längst 
väg 62 föreslås stopp i Sjögeränden, Munkfors och Deje. 
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Fordon: För närvarande finns ingen överkapacitet i form av outnyttjade fordon. Ett eller två 
fordon för verksamheten behöver därför anskaffas. Det bör vara bekväma och snabba bussar, 
gärna med ett utseende som uttrycker något av projektets framåtblickande utvecklingsplaner. 


Målsättningen var att verksamheten skulle kunna inledas under 2001. Det finns flera fördelar 
med detta: Den nya vägen Lidsbron-Vågbacken är färdig. Möjlighet finns även att då integrera 
turerna i en ny tidtabell, vilket kan vara viktigt för att skapa förtroende för linjens beständighet. 


Utredningen har under hösten 2000 presenterats för kommunens ledningsgrupp och 
kommunstyrelsen vilka var mycket positiva till förslaget. Något beslut om linjen kunde dock ej 
tagas under 2000 delvis beroende på den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i 
med stora besparingskrav. Utredningsförslaget skall dock tas upp vid kommande 
budgetförhandlingar och målet är att då kommunens ekonomi så tillåter förverkliga planerna 
på en snabbusslinje enligt ovan.  


Lokala busslinjer 


Det finns fyra busslinjer som förbinder Hagfors stad med mål inom kommunen. Dessa är linje 
360 till Sörby, 363 till Uvanå, 364 till Sunnemo och 366 till Mangstorp. Dessutom finns två 
linjer som utgår från Ekshärad. Det är 361 till Södra Skoga (begränsad trafik) och 365 till 
Fastnäs. Allmänt kan sägas att tvärförbindelserna i kommunen i öst-västlig riktning är mycket 
dåliga. Verksamheten är till stor del planerad för att passa skolan, och turtätheten är oftast 
bara två till tre turer per dag. Dessutom finns viss efterfrågestyrd taxiverksamhet och 
färdtjänst.  


För att främja en tillfredsställande trafikförsörjning lämnar staten ekonomiskt stöd till 
kollektivtrafik. Statsbidrag utgår till Värmlandstrafik AB, som varje år upprättar en 
trafikförsörjningsplan. Kommunen redovisar regelbundet till Värmlandstrafik AB synpunkter på 
befintlig trafik samt önskemål om ny eller ändrad trafik. 


Utvecklingsmöjligheter: 


För närvarande undersöks möjligheter att utveckla kollektivtrafiken inom kommunen för att 
förbättra transportservicen på landsbygden och minska det totala transportarbetet. Det kan t 
ex bli lättare att ställa ifrån sig bilen vid busshållplatser för vidare färd med buss, genom att 
parkeringsplatser med motorvärmaruttag anläggs vid busshållplatserna. Socialförvaltningens 
äldreomsorgsavdelning ska undersöka förutsättningarna för en kollektivtrafiklinje inom Hagfors 
stad, anpassad för äldre. 


Ringlinje 


Ett alternativ som diskuterats är att knyta ihop dom större tätorterna inom kommunen med en s.k. 
ringlinje. En mellanstor buss skulle i jämna tidsintervall kunna köra en rutt som knyter ihop  tätorterna 
Hagfors-Bergsäng-Ekshärad-Råda-Mjönäs-Sunnemo-Hagfors. Vissa turer skulle även kunna ansluta 
Hara, Västanberg, Basterud, Sörby, Gumhöjden. 


Kommunala delmål för kollektivtrafiken 


Ansvaret för nedanstående delmåls genomförande ligger på kommunstyrelsen samt dess 
tekniska utskott. 


 


Delmål och 
Rekommendationer 
för Kollektivtrafik: 


Trafiksystemet ska ge kommuninvånarna som bor inom området trafiknära 
landsbygd möjlighet att besöka någon av kommunens tätorter två gånger per 
vecka. 


Kommunen skall tillsammans med Värmlandstrafik snarast verka för att en 
snabbusslinje startas. 


Kommunen skall undersöka möjligheten att inom Översiktsplanens giltighetstid  
starta en ringlinje vilken skall knyta ihop de större tätorterna inom kommunen. 


Kommunen skall under Översiktsplanens giltighetstid arbeta för en förbättring 
av kollektivtrafiken mellan kommunerna i den omgivande regionen Torsby, 
Sunne, Filipstad (tvärförbindelser) 


Nybebyggelse på landsbygden bör förläggas inom trafiknära stråk. (se även kap 
4 markanvändning). 
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6.4 Järnvägar 
Järnvägsdriften på NKLJ:s smalspåriga järnväg lades slutligen ned i början av 1990-talet. 
(godstrafiken). Tidigare användes järnvägen som gick från Hagfors via Klarälvdalen till 
Karlstad även för persontrafik. Persontrafiken lades dock ned på 1960-talet. Längre tillbaks i 
tiden fanns även stickspår till Edebäck och Motjärnshyttan. En liten del av spåret finns kvar 
mellan Hagfors och Uddeholm, och används som museijärnväg för dressiner sommartid. 


Under 1980-talet fanns det planer på att bygga om järnvägen till normalspår. Detta skulle 
underlätta anslutningen till övrig normalspårig järnväg i Sverige. Projektet föll dock på höga 
kostnader för Uddeholmsbolaget samt avsaknaden av medfinansiärer. 


Det är mycket beklagligt att Hagfors och Munkfors med sin tunga transportkrävande 
stålindustri ej har en järnvägsförbindelse med övriga regionen, inte minst ur miljösynpunkt. 
Banvallen med sina broar finns dock till största delen kvar och kommunens intentioner är att 
den skall så förbli för att i en framtid ev. möjliggöra en återuppbyggnad av järnvägen. Under 
tiden kan banvallen lämpligen användas för andra behov som t.ex. gång- och cykelväg. 


Öster om kommunen sträcker sig Inlandsbanan vilken ursprungligen gick från Kristinehamn i 
söder till Gällivre i norr. Banan hade tidigare en stor betydelse både för gods och 
persontransporter för alla kommuner som låg utefter denna. Idag kan man åka på 
Inlandsbanan från Mora i söder till Gällivare i norr( persontrafik, sommartid ) samt från 
Kristinehamn via Filipstad till Persberg ( godstrafik ). Bandelen norr om Persberg till Mora är 
idag delvis uppbruten och i dåligt skick.  


För Filipstads kommun har den södra delen av Inlandsbanan fått en ny strategisk betydelse 
för godstransporter. I dag är det ett privat bolag som fraktar gods bl.a. från Persberg till 
hamnen i Kristinehamn. Planer finns att i Nykroppa bygga ett s.k. triangelspår för att därvid 
underlätta transporter västerut mot Kil, Grums etc. 


Det finns även långt gångna planer på att restaurera hela Inlandsbanan. Detta skulle innebära 
att även Hagfors kommun med vissa anläggningar skulle kunna ha nytta av järnvägen i denna 
del, både för transporter norrut som söder och västerut. En möjlighet skulle exempelvis vara 
att i Rämmen eller kanske Lesjöfors bygga en omlastningsterminal för gods från Hagfors 
kommun med dess tyngre industri. En sådan anläggning skulle vara mycket betydelsefull för 
den tyngre industrin i Hagfors både ur transportekonomisk som miljösynpunkt.  


  


Kommunalt delmål och rekommendationer för  järnvägen 


Nedan angivna delmål och rekommendationer för NKLJ:s järnvägsbank samt Inlandsbanan 
kan ses som ett par av Översiktsplanens delmål för att uppnå de övergripande kommunala 
målen vad avser god infrastruktur mm. som finns angivna i detta kapitlet. 


Ansvaret för nedanstående delmåls genomförande ligger främst på kommunstyrelsen och dess 
tekniska utskott men även på kommunens myndighetsnämnd, Miljö- och byggnadsnämnden. 


  


Delmål och 
Rekommendationer 
för Järnväg: 


Bebyggelse eller andra anläggningar som kan motverka järnvägens framtida 
intressen skall ej tillåtas. 


Kommunen skall om planerad restaurering av Inlandsbanan kommer till 
undersöka möjligheterna att i anslutning till denna anlägga en omlastningsplats. 


 


6.5 Flyg 
Bra flygförbindelser är mycket viktigt för kommunens attraktivitet och för bibehållande och 
utveckling av näringslivet. 


Hagfors flygplats byggdes 1987 på Rådahedarna. Landningsbanan som förlängdes 1988, är 
numera ILS-utrustad (radiofyrar för inflygningsnavigering) och har tillräckliga dimensioner för 
inrikesflygets maskiner.  


För närvarande finns linjetrafik på Stockholm och Torsby med två turer per dag till varje 
destination. 
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Kommunala delmål och rekommendationer för flyget och dess verksamheter 


Förutsättningarna för en flyglinje till den norska storflygplatsen Gardemoen ska undersökas. 


Rekommendationer 
Flyg: 


Bebyggelse och andra anläggningar som kan försvåra flygets framtida 
utveckling skall undvikas. 


Vid prövning av nybyggnation inom hinderytorna skall vid etableringen hänsyn 
tagas till flyget.  


Vid ny detaljplaneläggning för bostadsbebyggelse i Råda samhälle skall ev. 
buller och andra störningar från flygverksamheten beaktas. MKB skall då 
upprättas. 


6.6 Telefon och IT 
Informationsteknologin ger utökade möjligheter att stärka demokratin och medborgar-
inflytandet. Allt fler medborgare har tillgång till datorer och möjlighet att via modem 
kommunicera med andra datorer. Kommunen har möjlighet att utnyttja den nya tekniken 
genom att via elektroniska anslagstavlor nå ut med information till medborgarna. Kopplas de 
elektroniska anslagstavlorna till ett internt elektroniskt post- och konferenssystem (intranet) 
kan medborgarna lämna förslag och synpunkter till politiker och tjänstemän. 


IT i skolan 


Skolan, liksom samhället i övrigt, står inför stora förändringar. Det gäller inte enbart frågor om 
hur ny teknik ska införas i skolan, utan även förmågan att aktivt kunna arbeta med 
förändringsfrågor och formulera viljeinriktningar i en sk strategi. 


Nationella mål som har satts upp av bl a IT-kommissionen, måste brytas ner och anpassas till 
de lokala förutsättningarna. Varje kommun, varje skola har sina unika förutsättningar som 
måste ligga till grund för planeringen. 


Några centrala områden som utpekas i skolans förändringsarbete är vilka kunskaper som ska 
förmedlas och hur de ska förmedlas – vilket arbetssätt som ska användas – samt elever och 
föräldrars inflytande i skolan. 


EU - projektet ”Milstolpen” 


Kunskaps- och informationssamhället kräver en ny infrastruktur för informationsöverföring och 
investeringar i utbildning och företagsutveckling. Tillgång till denna infrastruktur, på villkor 
jämförbara med tätbefolkade regioner, är en grundläggande förutsättning för fortsatt utspridd 
produktion och boende i Hagfors kommun. Små och medelstora företag, privatpersoner och 
mindre verksamheter kan inte själva kompensera de relativt sett höga inträdesavgifter som nu 
gäller för kommunikationstjänster. IT-infrastrukturen blir därmed också ett villkor för att öka 
konkurrenskraften hos företagen och attraktionskraften i kommunen. 


EU projektet Milstolpen innehåller följande delmoment: 


A. ISDN-teknik på kommunens skolorter till ordinarie priser: 


B. Byggandet av ett resursnät, baserat på bredbandsteknik t ex ATM, till kommunhuvudorten 
Hagfors. ATM-tekniken skapar möjligheter för kommunikation med en 
överföringshastighet om 155 Mbit/s.  


C. En lokalt anpassad videokonferenstjänst utformad för regionen Värmland. Bidrag för 
utbyte eller nyanskaffning av plattform. 


IT- infrastrukturprogram. 


Som ett led i att förbättra IT- infrastrukturen enligt milstolpens ”anda” och därmed 
bredbandsutbyggnaden inom kommunen har Hagfors kommun i samarbete med 
Munkfors, Sunne och Torsby kommuner utarbetat ett IT- infrastrukturprogram i 
enlighet med det statliga direktivet för bredbandsutbyggnaden inom landet.  


Innehållet i programmet följer den struktur som statens Bredbandsutredning 
fastställt i sin utredning om vad som bör finnas med för att kommunerna skall 
kunna beviljas bidrag från staten. 


 Sammanfattat innehåller IT- infrastrukturprogrammet följande punkter: 







KAPITEL 6 KOMMUNIKATIONER OCH INFRASTRUKTUR – SIDA 16/18 


____________________________________________________________________________________________ 
Antagandehandling, Hagfors kommun Översiktsplan 2000.  
Ansvarig författare: Göran Mårtensson, Anna Sjörs 
 


 Kommunens organisation för IT- infrastrukturfrågor 


 Förutsättningar för hela kommunen och behovet av IT- infrastruktur 


 Befintlig och planerad utbyggnad av IT- infrastruktur 


 Målnätets utformning på lång sikt 


 Principerna för de villkor som skall gälla för nätets utbredning 


 Hur en monopolisering av nätet skall undvikas 


 Hur samarbetet mellan närbelägna kommuner och regionalt samarbete 
skall se ut  


 Totalförsvarets behov 


 


Kommunala delmål för tele och dataförbindelser 


Ansvaret för nedanstående delmåls genomförande ligger främst på kommunstyrelsen. Även 
kommunstyrelsens kansli, IT- avdelningen, näringslivsavdelningen samt skolförvaltningen har 
ett stort ansvar i förverkligandet av delmålen. 


Delmålen kan även ses som verksamhetsmål vilka med en eventuell precisering kan 
medtagas i  respektive avdelnings verksamhetsplan. 


Delmål för tele- och 
data: 


Kommunen skall verka för att genom bättre utnyttjande av modern IT- teknik 
uppnå effektivare resursutnyttjande, en höjd servicegrad gentemot allmänheten, 
förbättrade arbetsvillkor samt bättre planerings- och beslutsunderlag. 


Kommunen skall verka för att bredbandstekniken når alla kommunens tätorter 
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2. Hagfors i tid och rum   
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2.1 Mål 


Regionala mål 
Just nu pågår en omfattande process mot regionalisering i Värmland. Det tar sig många utryck 
och har många former. 


En utredning om Självstyrelseorgan för regional utveckling i Värmland och regional samverkan 
i västra Värmland kring avfallsfrågorna är viktiga diskussioner som pågår under år 2000. Ett 
samarbete har inletts med Munkfors kommun för att gemensamt skapa de bästa 
förutsättningarna för utveckling av näringsliv och arbetstillfällen. Samarbete över regionen sker 
i målområde 2 Bergslagen. 


Kommunala övergripande mål 
Gemensam målbild för ett hållbar utveckling av Hagfors kommun 


Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och utvecklas efter sina 
egna förutsättningar i en god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans i demokrati, 


jämlikhet och full sysselsättning. 


 


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Hagfors kommun ska fortsätta samverkan på det sätt som har skett under 
den senaste mandatperioden genom att systematiskt och målmedvetet 
bygga upp regionala nätverk. 


 


Hagfors kommun ska under mandatperioden utveckla samverkan med 
näraliggande kommuner främst vad gäller vattenförsörjning, 
avfallshantering, infrastruktur och gymnasieutbildning. 


Kap 7 


Hagfors kommun ska verka för att Region Värmland får ett tydligt ”Hela 
Värmland-ska-leva-perspektiv” 


KS-remiss våren 
2000 


2.2 Inledning 
Det här kapitlet syftar till att lokalisera Hagfors i tid och rum.  


Med "lokalisering i tiden" menar vi både den tid vi har bakom oss, Hagfors historia, och 
framtiden. Att beskriva framtiden är alltid svårt. Vi kan ha teorier om hur utvecklingen kommer 
att se ut, och vi kan försöka påverka den, men vi kan inte med någon säkerhet konstatera hur 
framtiden ser ut. Ändå är det viktigt att ha en uppfattning om vilka utmaningar framtiden ställer 
oss inför. Det är av stor betydelse hur vi vill påverka utvecklingen i Hagfors.  


Hagfors lokalisering i rummet innebär var Hagfors ligger i geografin, Hagfors naturliga och 
kulturella förutsättningar , och vilken roll Hagfors har i det regionala sammanhanget. Dessa 
förutsättningar är av grundläggande betydelse för Hagfors utveckling. I kapitlet ges redovisas 
Hagfors historiska förutsättningar satt i ett regionalt sammanhang. I nästa kapitel, 3 Befolkning 
och näringslivsutveckling, konkretiseras dessa avgörande frågor. I kapitel 9, Naturresurser kan 
man läsa mer om kommunens egna naturliga förutsättningar. 


2.3 Historia 
Bild: Ett av järnkorsen på Ekshärads 


kyrkogård. 


I samband med vägbyggnadsarbeten vid 
Lidsbron 1998 hittades lämningar från en 
bosättning från jägarstenåldern. Det är 
en av de tidigaste kända bosättningarna i 
Värmland. Arkeologerna har hittat spår 
av människornas liv för 6000 - 8000 år 
sedan på flera håll i kommunen. En 
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boplats har hittats vid Skymnäsforsen. Ekshäradsområdet har använts för bosättning sedan 
stenåldern. Fornlämningar vittnar om stationär bosättning på brons- och järnåldern. En dopfunt 
som bevarats sedan 1200-talet visar att här funnits en kyrka redan då.  


En mer utförlig beskrivning av Hagfors forntidshistoria återges i kapitel 8 Kulturminnesvård. 


Ekshäradsbygden, Klarälvdalen och Sunnemodalen har en lång historia som levande 
jordbruksbygd. De äldsta gårdarna växte upp längs Klarälven och i Sunnemodalen under 
medeltiden. Runt 1500-talet anlades de första gårdarna vid Grässjön. Gårdarna ligger enstaka 
eller parvis. Någon bybildning har inte kommit till stånd. 


I skriftliga källor nämns Ekshärads socken första gången på 1300-talet. Gravfältet vid 
Grinnemo är länets nordligaste. Det har troligen anlagts under järnålderns slutskede. 


På 1600-talet startade den finska invandringen. Finnbosättningarna ledde till kolonisering av de 
obebodda skogsvidderna och att den dittills obrutna marken i storskogen togs i anspråk. 
Jordbruket var småskaligt - jakt och fiske har haft en framträdande roll i försörjningen ända 
fram till 1900-talet. Jordbruksmetoderna var ända in till mitten av 1900-talet av enkel typ. Det 
dominerande sädesslaget var havre och i någon mån korn. Svedjebruk med den speciella 
fallrågen förekom i stor utsträckning. En extensiv boskapsskötsel spelade en stor roll för 
försörjningen. 


Snart började också järnhanteringen dra folk till bygden. Mängder av folk krävdes för att 
transportera or och malm. Småfolket levererade ved och kol från egna milor. Järnhanteringen 
var tidigt föremål för statsmakternas intresse. Staten var angelägen att järnhanteringen inte 
enbart utvecklades i Bergslagen. 1640 inleddes den industriella järnhanteringen med 
anläggningen av en masugn i Sunnemo, kallad Tutemohyttan. 1668 anlades masugn och 
hamrar vid Stjärnsfors. Det var Uddeholms första etablering. Utvecklingen gick sedan snabbt 
och Uddeholm kom att bli landets näst största järnbruk redan på 1700-talet. 


Hagfors två viktigare tätorter, Hagfors stad och Ekshärad, representerar två olika historiska 
skeenden.  


Medan Ekshärad har en uråldrig historia som jordbruksbygd uppstod Hagfors stad som en 
följd av Uddeholmsbolagets etablering av ett nytt järnbruk i slutet av 1800-talet.  


Vid anläggandet av Hagfors järnverk infördes de båda nya teknologierna bessemer- och 
martinmetoderna nästan parallellt. Första steget mot bildandet av Hagfors kommun togs 1904 
då den nya kyrkan i Hagfors invigdes, och Hagfors kapellförsamling bildades. Den 1:a juni 
1950 blev Hagfors stad och därmed egen kommun. 


Hagfors kommun blir "stor"kommun 


Nuvarande Hagfors kommun bildades den 1:e januari 1974 genom sammanslagning av de 
fyra kommunerna Norra Råda, Ekshärad, Gustav Adolf och Hagfors stad. Men redan på 1800-
talet fanns ett område som överensstämmer med det som idag är Hagfors kommen. Det var 
Elfdals Härads nedre tingslag. Gränsen överensstämmer med Hagfors nuvarande 
kommungräns. Det område som nu utgör Hagfors kommun var under medeltiden uppdelat i de 
två socknarna Ekshärad och Norra Råda.  


2.4 Regionalt sammanhang 


Värmland som en del av Sverige och Europa 


Sveriges utveckling har alltmer kommit att koncentreras till de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och "Örestad" (Malmö – Helsingborg etc).  


Värmland har ett geografiskt sett centralt läge, mitt i Skandinavien och nära Norge. Södra 
Värmland ligger utmed en axel som sträcker sig från Oslo i väster via Stockholm till St 
Petersburg i öster. Denna axel anges av länsstyrelsen som en möjlig utvecklingsregion i det 
europeiska perspektivet.  







KAPITEL 2 HAGFORS I TID OCH RUM - SID 5/11 


__________________________________________________________________________________ 
Antagandehandling, Översiktsplan 2000.  


Ansvarig författare:  Pelle Rathsman   


Det geografiskt sett centrala läget kan inte utnyttjas till fullo på grund av flaskhalsar i 
infrastrukturen. Vägar, järnvägar och kollektivtrafik behöver byggas ut. Stöd till utveckling av 
regionala kommunikationer ligger i linje med EU:s mål för säkerställande av en likvärdig 
infrastruktur. I det regionala tillväxtavtalet för 
Värmland konstateras "Kommunikationerna 
måste förbättras, både kollektivtrafiken och 
vägnätet." 


Värmlands regioner 


Värmlands kulturgeografi kan liknas vid en stor 
hand med utspärrade fingrar. Handflatan ligger 
vid Vänerns strand och fingrarna löper uppåt 
genom landskapets dalgångar utan att beröra 
varandra. Fingrarna kopplas ihop vid Vänerns 
norra strand: Där finns goda samband och 
snabba förbindelser till större urbana centra som 
Göteborg, Oslo, Örebro och Stockholm. 


Varje finger utgör en långsträckt region i nord-
sydlig riktning inom Värmland.  


Hagfors ligger på pekfingret som börjar i 
Karlstad och pekar uppåt längs Klarälvdalen. 
Fingret berör också Forshaga och Munkfors. 


Långfingret löper via Kil och Sunne till Torsby 
och vidare till länets norra spets. Tummen består 
av Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Ringfingret går mot Arvika och Eda medan lillfingret 
omfattar Säffle och Årjäng.  


Bättre samband mellan "fingrarna" skulle ge kommunerna större möjligheter till utbyte och 
mellankommunalt samarbete.  


Det kommer att krävas mycket målmedvetna åtgärder för att häva tendenserna till avfolkning 
och utarmning av länets nordligare delar. 


Regionala tillväxtavtal 


Regionala tillväxtavtal är ett initiativ från regeringen och syftar till att kommuner och län i landet 
ska inkomma med samordnade förslag om utveckling för regioner i landet. En region kan 
utgöras av ett län. Det kan finnas delregioner inom länet med egna utvecklingsplaner. En 
värmländsk region kan också sträcka sig in i ett angränsande län eller in i grannlandet Norge. 


Konstruktionen av det regionala tillväxtavtalet liknar till formen EU:s strukturfonder och kan 
sägas vara en förberedelse för regional samordning i Europaperspektiv. 


”Det övergripande målet för den regionala näringspolitiken ska vara att utifrån de förutsättningar som 


finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt, som kan bidra till fler och växande företag 


och därmed ökad sysselsättning för både män och kvinnor.” 


Det regionala tillväxtavtalet för Värmland beskrivs i kapitel 3 Befolkning och Näringsliv. 


Hagfors och grannarna 


Hagfors kommun gränsar till Munkfors, Forshaga, Filipstads, Torsby, Sunne och Karlstads 
kommuner, samt till Malung i Dalarna.  


Med Munkfors finns redan ett betydande samarbete på en rad olika områden: 
Näringslivsutveckling, gymnasieskola och räddningstjänst. Flera samarbetsområden håller på 
att växa fram. 


Även med Torsby kommun har man mycket gemensamt. Torsby kommun omfattar den norra 
delen av Klarälvdalen. De två kommunerna täcker tillsammans tre fjärdedelar av älvens längd. 
Man har även i andra avseenden liknande förutsättningar och problem. 


Med Torsby och Sunne finns goda möjligheter att utveckla samarbete kring turism och 
gymnasieskola.  
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De geografiska barriärerna mot Dalarna har länge varit betydande hinder, men kontakter över 
landskapsgränsen har inletts och utvecklas. Med Vansbro kommun diskuteras till exempel 
samverkan vad gäller utbildning, näringslivsutveckling, och arbetsförmedling. 


Vägar och kommunikationer 


Mer effektiva kommunikationer är ett starkt önskemål för Hagfors kommun. Järnvägen är 
borta, och även om banvallen finns kvar och ska bevaras, är det orealistiskt att tro på en ny 
järnväg under överskådlig tid. Istället behövs en uppgradering av 62:an och bättre 
bussförbindelser. Dels behövs tätare förbindelser inom kommunen, dels behövs också 
snabbussar till Karlstad och andra orter. 


- Se vidare kapitel 6  Vägar och kommunikationer. * 


Samarbetet med Munkfors 


Ett betydande samarbete finns med Munkfors kommun. Det gäller bl a näringslivsutveckling, 
turism, gymnasieskola och räddningstjänst. Se vidare i kap 3. 


Uvåns Näringslivscenter AB 


Ett förslag till ett nytt och utvecklat samarbete i näringslivsfrågor har utarbetas av Uvån Invest 
AB. Det nya förslaget avses att bedrivas som ett EU- projekt med medfinansiering från 
Länstyrelsen samt Hagfors och Munkfors kommuner, Sökanden av projektmedel är Uvån 
Invest AB som, om medel beviljas kommer att ombildas till Uvåns Näringslivscenter AB. I det 
nya bolaget kommer näringslivet i regionen att få majoritet i styrelsen  


Hagfors/Munkfors regionutveckling 


Sedan 1997 har samarbetet tagit fastare former och blivit till en helhet i Hagfors/Munkfors 
regionutvecklingsprojekt, som beskrivs mera utförligt i kapitel 3 Befolkning och näringsliv. Då 
påbörjades "Tillväxtprogram för Hagfors och Munkfors", för att samordna de olika 
samarbetsaspekterna och utveckla möjligheterna som ges i det regionala tillväxtavtalet. 
Projektet avslutades 2001-07-31. Delar av projektet lever dock vidare i Uvåns 
Näringslivscenter AB. 


Näringslivsutveckling  


Det finns ett femårigt program för näringslivsutveckling för Hagfors och Munkfors kommuner. 
Det går bland annat ut på att finna entreprenörer.  


Samordning av kommunal förvaltning 


Nya samarbetsområden inom kommunal förvaltning diskuteras, t ex fördelning av 
vattenförsörjningsansvaret för områden i gränslandet mellan kommunerna. Hantering av avfall 
och restprodukter är ett annat område. Ansvaret för avfallshanteringen i gränslandet mellan de 
två kommunerna kan fördelas på ett mera rationellt sätt. Samarbete om hantering av 
restprodukter utreds. Diskussionerna förs för närvarande på kommunalråds-, kanslichefs- och 
förvaltningschefsnivå. 


Gymnasieskolan 


Ett förslag till kommunalförbund för gymnasieskolan, ”Klarälvdalens utbildningsförbund” är 
under utarbetande. Det föreslås träda i kraft 2001-01-01 och innebär i princip att Hagfors och 
Munkfors ska dela på ansvaret att leva upp till kvalitetskraven för gymnasieutbildningen. Man 
ska sträva efter att kunna erbjuda en bred utbildning i båda kommunerna, men vissa program 
kommer bara att kunna erbjudas i en av kommunerna. Det största utbudet kommer att finnas i 
Hagfors kommun. 


Räddningstjänst  


Hagfors och Munkfors kommuner har den 1 juli 2000 bildat ett kommunalförbund för denna 
verksamhet. Förbundet styrs av en politiskt tillsatt direktion Syftet med sammanslagningen är 
att skapa en mer kostnadseffektiv organisation samtidigt som man får större slagkraft och 
bättre samordning av insatserna. Förbundet har tre stationer, en i Hagfors stad, en i Ekshärad 
samt en i Munkfors. 
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Republiken Klarälvdalen ett regionalt byalag 


Republiken Klarälvdalen är en intresseförening för norra och mellersta Klarälvdalen, och 
omfattar därmed viktiga delar av både Hagfors och Torsby. I samband med övertagandet av 
Nygårdsanläggningen i Ekshärad har föreningen fått en viktig roll i utvecklingen av 
besöksnäring och nya näringslivsnischer i kommunen.  


Projekten drivs med delfinansiering från EU. 


2.5 Framtiden 
Att beskriva framtiden är alltid svårt. Vi kan ha teorier om hur utvecklingen kommer att se ut, 
och vi kan försöka påverka den, men vi kan inte med någon säkerhet konstatera hur framtiden 
ser ut. Ändå är det viktigt att ha en uppfattning om vilka utmaningar framtiden ställer oss inför.  


Målbilder eller visioner ger oss möjlighet att stämma av bilden av hur vi vill se framtiden. Det är 
av stor betydelse hur vi vill påverka utvecklingen i Hagfors. 


Kan vi formulera en gemensam bild ?  


Den positiva målbilden, den gemensamma visionen 


Den positiva målbilden är ett långsiktigt hållbart samhälle för alla medborgare i Hagfors 
kommun. Näringsliv, sysselsättning, kommunikationer och användningen av mark och vatten 
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.  


"I Hagfors finns arbete för alla som vill bo, leva, växa, arbeta och driva 


företag. Detta förverkligas genom att bygden är välkänd och populär, 


framåtblickande och initiativbejakande, välorganiserad, och välkomnande, 


robust och uthållig. Hagfors kommun tar medvetet om hand om sina invånare 


och verksamheter." (Förslag till kortfattad formulering av en vision för kommunen 
författad av Helena Stor 2000-0-27) 


Vision 2010: 


Följande text är ett mera litterärt försök att göra en mer detaljerad bild Hagfors om tio år. Den 
är en skiss av framtiden och inte avsedd att uppfattas alltför bokstavligt i alla detaljer. Ändå 
hoppas vi att den kan uppmuntra till diskussion och flera uppslag om hur framtiden kan och 
bör se ut. Beskrivningen kan ändras och byggas på för att bättre motsvara vad vi vill uppnå.  


Avsikten är alltså att få fart på diskussionen om hur det framtida Hagfors ska se ut.  


Texten tänks vara skriven 2010, - om tio år - så sätt på säkerhetsbältet och läs ! 


1990-talet var ett svårt årtionde för hela landet. 


Det började med den stora finansiella kraschen, som ledde till massuppsägningar i alla sektorer, och 


fortsatte med en svårbemästrad stagnation inom hela ekonomin.  


Särskilt utsatta var förstås de små kommunerna långt från de stora städerna. Men i arbetslöshetens tid 


växte nya initiativ. Det blev uppenbart att en större slagtålighet måste byggas in i ekonomin inför 


kommande konjunktursvängningar.  


Omställning till ett mera robust och miljövänligt samhälle 


Samhällslivet måste anpassas till ekologiska krav. 1996 annonserade regeringen en brett upplagd 


kampanj för omställning till ett mera ekologiskt och långsiktigt uthålligt samhälle. Över fem miljarder 


kronor allokerades för finansiering av omställningsprojekt i landets kommuner. Det blev startskottet till 


en serie nya satsningar inom kommun och näringsliv. 


Under 1999 och 2000 påbörjades ett 30-tal projekt i Hagfors kommun med huvudsaklig eller betydande 


finansiering från regeringens fond. En stor del av projekten syftade till att sluta naturliga kretslopp, och 


restaurera naturmiljöer av betydelse för den biologiska mångfalden. Bland annat utvecklades metoden 


för användningen av komposterat rötslam i jordbruket, och åtskilliga igenväxta eller på annat sätt 


utarmade naturmiljöer kunde återställas.  


Hagfors kommun införde ett eget miljöledningssystem och utvecklade en värdefull rådgivning till 


kommunens företag. Många företag utnyttjade kommunens kompetens för att utreda finansierings- och 


bidragsmöjligheter, och för att utveckla egna miljösystem. Miljöcertifiering visade sig ge stora 


konkurrensfördelar, eftersom beställare snabbt ökade kraven på miljögarantier i leveranserna.  
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Ett projekt som visat mycket påtagliga effekter är kraftvärmeverket i Hagfors stad.  Här produceras 


värme och  elkraft.  


Hembygdsföreningarna inriktade sitt arbete på utveckling och långsiktig överlevnad för bygden. ALU-


projekt och beredskapsarbete användes ofta till att återskapa traditionella värden, rädda landskapet 


från igenväxningen och fördjupa medvetenheten om den kultur och de resurser vi förvaltar.  


 


 


Arbetet med den nya översiktsplanen gav kommunen en möjlighet till uppmuntran och samordning av 


alla krafter som strävade för ny växtkraft. När konjunkturläget stabiliserades strax efter millenieskiftet 


var Hagfors kommun redan rustad. Miljögodkända fjärrvärmeanläggningar baserade på biobränsle 


stod redan klara i Hagfors och Ekshärad.  


En annan del av omställningsprogrammet tog hand om toalettavfallet. Nu komposteras  rötslam från  


stad och land och nyttiggörs i jordbruket. 


Omställning och nytändning inom näringslivet 


Näringslivet har genomgått stora förändringar vad gäller sammansättningen av olika typer av företag.  


Under 1999 och 2000 fortsatte rationalisering och specialisering inom Hagfors Tooling, och antalet 


anställda har stabiliserat sig för överskådlig tid. Man tillverkar högkvalitativt verktygsstål inom en 


smal nisch där man är ensam på marknaden. Produktionen är mycket automatiserad, och uppvisar god 


lönsamhet. 


Stora Skog driver ett ekologiskt skogsbruk. Uppsvinget för trä som byggnads- och inredningsmaterial 


har lett till ett stort intresse för högkvalitativ råvara och flera lövträarter har blivit intressanta för 


skogsbruket. 


Brika gör försök med lokala energikällor baserade på sol och vind.  


Nya småföretag har vuxit upp på flera håll i kommunen. Många av dem är enmansföretag, men de 


flesta har mellan 3 och 8 personer sysselsatta. Oftast är den fasta arbetskraften delägare i företaget, 


medan man projekt- eller säsongsanställer extrapersonal vid behov.  


Företagen finns inom en rad olika branscher. Flera företag arbetar inom konst och hantverk, och har 


blivit omtyckta målpunkter för turismen från Danmark och Tyskland. Några företag arbetar med 


avancerad elektronik. De tillverkar både färdiga produkter och fungerar som underleverantörer till bl a 


den snabbt expanderande hybridbilindustrin. Många företag producerar livsmedel med råvaror från 


jakt och jordbruk. 


De flesta företagen finns i Hagfors och Ekshärad, men många småföretag har också etablerats i 


Gustavsfors, Mjönäs, Sunnemo och Sörby. I dessa småsamhällen har man lyckats hejda utflyttningen. 


De har fått ny livskraft tack vare de nya företagen.  


Flera företag bygger på användning av modern kommunikationsteknik. Företagsidén bygger ofta på att 


förlägga verksamheter till Hagfors eller andra mindre orter i Sverige, där det finns gott om arbetskraft. 


Det har visat sig att många företag i storstadsområdena har svårt att upprätthålla en stabil 


personalstyrka. Stor omsättning av arbetskraft ger stora kostnader för att ständigt skaffa ny personal 


och trimma in den i de alltmer komplexa organisationerna.  


En av de första etableringarna var North Book, en bokningscentral i Uddeholm för internationell 


flygtrafik, som nu sysselsätter 400 personer, och därmed har distanserat några av de stora 


arbetsplatserna inom tillverkningsindustrin. Andra nyetableringar är Fast-trek i Ekshärad och 


Nobetika i Råda som båda sysselsätter ett hundratal personer.  


Utbildning och lokal sysselsättning 


I slutet av 90-talet konstaterades att utflyttningen av unga människor höll på att dränera kommunen 


och skulle få svåra konsekvenser på 2000-talet. I ålderssegmentet 20-24 år fanns 1800 människor i 


kommunen 1997. Om utvecklingen hade fortsatt som den gjort de senaste åren skulle bara hälften så 


många 20-24-åringar finnas i kommunen 2010. För att motverka denna trend sattes kraftfulla insatser 


in för att få ungdomen att stanna.  


Skolan satsade hårt på distansutbildning. Redan år 2000 blev det möjligt att läsa akademiska linjer i 


Hagfors. Via IT servar nu universitetet i Karlstad Hagfors, Kristinehamn och Arvika med en virtuell 


undervisningsmiljö i särskilt inredda anläggningar. Istället för stora föreläsningssalar finns grupper av 


mindre lärosalar utrustade med datauppkopplad AV-utrustning.  
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Skolan har också satsat på nya profiler för program inom gymnasiet och linjer på akademisk nivå. 


Dessa program och linjer har utvecklats med sikte att ge kompetenser som efterfrågas och kommer att 


behövas i kommunen. Genom enkäter till företag och näringslivsutvecklare har man identifierat behov 


av personalrekrytering som tidigare var svåra att tillfredsställa. Jord- och skogsbruk 


Även jordbruket har utvecklats mycket positivt. Många gårdar satsar hårt på ren naturmat. 


Kravmärkningen, som utvecklats av bl a Torfolk i Skymnäs har blivit en branschstandard för  


 


högkvalitativa livsmedel. Jordbruken i Hagfors kommun lämpar sig mycket väl för denna typ av 


produktion. Safterier, musterier och andra småindustrier, som baserar sin tillverkning på lokala 


jordbruksprodukter har vuxit upp i ”var och varannan” buske. Legotillverkning av vidareförädlade 


livsmedel har även lagts ut på ett stort antal hushåll i kommunen. Nu har även effektiva kanaler för 


transport och distribution byggts upp. Ett par nya åkerier har etablerat sig. Båda startade som små 


enmansföretag. Nu är de färggranna lastbilarna en vanlig syn på vägarna.  


Skogsmat har fått flera efterföljare. Nu exporteras en rad charkuteriprodukter som bygger på naturmat 


från vilda djur i den värmländska skogen. Det  mesta exporteras till Tyskland, som skakats svårt av de 


många skandalerna inom djuruppfödningsbranschen de senaste åren. Många människor vill nu inte ha 


annat kött än från vilda djur. 


Skogsnäringen genomgår f n en besvärlig omställning, som dock kommer att bära god frukt inom de 


närmaste fem eller tio åren. Behovet av papper minskade dramatiskt efter millenieskiftet, dels pga en 


allt större återvinningsgrad, men framförallt pga att elektroniska media tar över i ökande grad.  


Tidningsprenumerationer för dagstidningar sker till exempel via en så kallad blank sheet, en 


filtliknande skärm av flytande kristaller, som vid första anblick ser ut som en vanlig tabloidtidning, 


åtminstone när den läses - när man lägger den ifrån sig slocknar den. Informationen uppdateras två 


gånger per dag. Bilderna är knivskarpa, och man vänder sida med ett tryck i högerkanten (eller vänster 


för att bläddra tillbaka).  


Framtiden för träet verkar ligga i dess användning som byggnadsmaterial. The All Wooden House hette 


en marknadsinriktad utställning på moderna museet förra året. Där visades människovänliga hus helt i 


trä. Även om det inte är vanligt att man utför hela huset i trä, har materialet kommit tillbaka som det 


viktigaste svenska konstruktionsmaterialet. I golv och fasadbeklädnader används nu trä i nio fall av tio. 


Stor del går på export. Kvalitetskraven på virket innebär dock stora påfrestningar för skogsbruket, där 


metoderna måste ställas om i rekordfart. Från snabbväxande träd för massaproduktion, till 


formbeständiga och rötsäkra produkter som kan konkurrera med stål, aluminium och betong. 


Kommunikationerna utvecklas snabbt på alla plan 


Redan 2001 startade Värmlandstrafik en försöksverksamhet med snabba expressbussar mellan Hagfors 


och Karlstad. Man ville pröva om den ganska omfattande arbetspendlingen mellan orterna med 


privatbilar kunde styras över till bussarna. Receptet byggde på snabba och bekväma förbindelser - inga 


stopp på vägen och en säker, vilsam och komfortabel resa. Försöket slog mycket väl ut. Efter några 


månader med svag beläggning, ökade resandet starkt under hösten och förvintern, och före jul 


beslutade man att dubbla turerna.  


Idag finns bekväma expressbussar till och från Karlstad fyra gånger om dagen. Resan Hagfors-


Karlstad tar 52 minuter (En timme och 15 minuter från Ekshärad). Kaffe och frukost eller smörgåsar 


serveras på bussen, tillsammans med dagens tidningar. Internetuppkoppling och arbetsplaster finns i 


bussen. 


Nu kan man också flyga till fem mål från Hagfors flygplats, alla dagar i veckan. Inom en timme kan 


man nå Stockholm, Oslo och Göteborg. Till Karlstad finns två avgångar per dag och det tar bara tjugo 


minuter. 


De förbättrade kommunikationerna placerar Hagfors företag i en starkt förbättrad position vad gäller 


affärskontakter och tillgången av högt kvalificerad arbetskraft. 


Arbetspendlingen till Karlstad har ökat ordentligt de senaste åren, men det finns också en betydande 


inpendling från Karlstad, Forshaga och Deje till arbeten i Hagfors.  


Och drivmedlen? Kretsloppsanpassade så klart, och tillverkade ut skogsråvaran. 


Turism och kultur 


Stora satsningar har gjorts för att ta till vara och utveckla bygdens kulturliv. Hembygdsföreningar och 


har lagt själ, hjärta och inte så lite arbete på att skapa intressanta och värdefulla miljöer. Kommun och 


landsting har hjälpt till med planering och finansiering, ofta med stöd från EU.  
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Detta har säkert haft stor betydelse för den ökning av turismen, som vi sett på senare år. Efter 


decennier av till synes ganska otacksamt arbete, började strömmen från Europa växa lavinartat kring 


millenieskiftet.  


Museet i kvarnen i Stjärnsfors är ett lysande exempel på en lyckad kultursatsning, som snabbt 


placerade sig på kartan över välbesökta konsthallar i Värmland.  


 


Nygårdsanläggningen i Ekshärad har förvandlats till ett omtyckt turistmål för hela landet. Här finns 


Rovdjurscentret, med påkostade utställningar och spännande naturstigar och Medeltidsbyn med sina 


många sommarevenemang. Kooperativet Dalen har utvecklat ett mångsidigt hantverk, som producerar 


mycket omtyckta alster och är ett dragplåster i sig. Här arbetar nu ett trettiotal duktiga hantverkare. 


Efter att tax-freeförsäljningen försvann på färjetrafiken till Finland och Danmark fick landets 


konferensanläggningar ett stort uppsving. Nu är dessutom prisnivåerna på mat och dryck jämförbara 


med övriga Europas, vilket ger de svenska hotellen och turistanläggningarna mycket bättre 


marknadsläge. Den driftiga hotellchefen Anna-Lena Ingvarsson har organiserat direktcharter från 


kontinenten till Råda Flygplats.  


Specialsydda paket för den europeiska  marknaden har skapats. Förutom jakt och fiskeresor finns 


vildmarkssafaris och naturläger. Flottfärderna på Klarälven kan nu göras även av handikappade och 


rullstolsbundna, med hjälp av speciella flottar och säkerhetsutrustning. 


Vid ett par av kommunens sjöar börjar en ny sorts turistanläggningar växa upp. Vid sjön Jangen 


byggdes för två år sedan ett stort hotell. Det har redan blivit berömt för danstävlingarna i den 


magnifika salongen, dit tävlande kommer varje höst och vinter. Under sommarsäsongen bedrivs 


vattensporter i alla dess former. Ägaren, en avknoppning från Kooperativet Klarälvdalen, har planer 


att bygga till ett stort casino, med det fantasieggande namnet Forrest Reno. ….. ″ 


 


Denna målbildstext pekar på behovet av att skapa en gemensam målbild för kommunens med inriktning 
på: 
1. Intensifiera arbetet för omställning för en långsiktigt uthållig utveckling. 
2. Fortsätta att utveckla turistsatsningarna. 
3. Upplåta vissa sjöar och naturmiljöer för mer intensiv turistanvändning. 
4. Satsa på effektiva volymtransportlösningar med buss och flyg. 
5. Utveckla, fördjupa och bredda kultur- och bygdelivet  
6. Göra bygden välkänd och populär, framåtblickande och initiativ- livsbejakande, välorganiserad 
och välkomnande, robust och uthållig! 
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2.6 Sammanställning mål och rekommendationer 
 


Övergripande mål för ett hållbar utveckling av Hagfors kommun ........................................................... 3 
Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och utvecklas efter sina egna 
förutsättningar i en god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans i demokrati, jämlikhet och full 
sysselsättning. ................................................................................................................................................ 3 
Hagfors kommun ska fortsätta samverkan på det sätt som har skett under den senaste mandatperioden 
genom att systematiskt och målmedvetet bygga upp regionala nätverk. ....................................................... 3 
Hagfors kommun ska under mandatperioden utveckla samverkan med näraliggande kommuner främst vad 
gäller vattenförsörjning, avfallshantering, infrastruktur, utbildning, gymnasieutbildning. ................................ 3 
Hagfors kommun ska verka för att Region Värmland får ett tydligt ”Hela Värmland-ska-leva-perspektiv”…..3 


"I Hagfors finns arbete för alla som vill bo, leva, växa, arbeta och driva företag. Detta förverkligas 


genom att bygden är välkänd och populär, framåtblickande och initiativbejakande, välorganiserad, 


och välkomnande, robust och uthållig. Hagfors kommun tar medvetet om hand om sina invånare 


och verksamheter." (Förslag till kortfattad formulering av en vision för kommunen författad av Helena Stor 
2000-0-27) ...................................................................................................................................................... 7 
Denna målbildstext pekar på behovet av att skapa en gemensam målbild för kommunens med inriktning på: 
1.Intensifiera arbetet för omställning för en långsiktigt uthållig utveckling. 2. Fortsätta att utveckla 
turistsatsningarna. 3. Upplåta vissa sjöar och naturmiljöer för mer intensiv turistanvändning. 4. Satsa på 
effektiva volymtransportlösningar med buss och flyg. 5. Utveckla, fördjupa och bredda kultur- och bygdelivet  
6. Göra bygden välkänd och populär, framåtblickande och initiativ- livsbejakande, välorganiserad och 
välkomnande, robust och uthållig! ................................................................................................................ 10 
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13.1 Mål 


Nationella mål 
Totalförsvaret skall kunna användas för att: 


 förvara Sverige mot väpnat angrepp, 


 hävda vår territoriella integritet, 


 bidra till fred och säkerhet i omvärlden, 


 stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. (prop.1999/2000:30) 


Det  övergripande nationella målet för det civila försvaret skall vara att: 


 värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och 
vid krig i vår omvärld, 


 bidra till fred och säkerhet i omvärlden, 


 stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i 
fred. (prop. 1999/2000:30 ) 


Regionala mål 
Nedanstående regionala mål för det civila försvaret har angetts i Regeringens mål för 
länstyrelsen i de senaste årens regleringsbrev. 


 Att som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet verka för att målen i 1996 års 
försvarsbeslut för de olika funktionerna inom det civila försvaret, som länsstyrelsen har ett 
särskilt ansvar för, uppnås under försvarsbeslutsperioden. De resurser och den beredskap 
som skapas skall också kunna utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred. 


 Med hänsyn tagen till de i propositionen 1998:99/74 angivna anpassningsperioder är målet 
att det skall finnas en beredskapsorganisation inom funktionen civil ledning som är 
utbildad och övad.  


Med totalförsvar avses alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbereda landet inför yttre 
hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. I krig omfattar totalförsvaret hela 
samhällets verksamhet. (SFS 1987: 991). Totalförsvaret består av två delar, en militär och en 
civil. 


En god civil beredskap skapas genom att man tar beredskapshänsyn i samhällsplaneringen 
för att inte bygga in onödig sårbarhet i det fredstida samhället, samt minskar sårbarheten 
genom kompletterande beredskapsåtgärder. 


Beredskapshänsyn innebär att man vid förändringar av byggnader, anläggningar och 
funktioner ska beakta dessas funktion i händelse av ofred: 


 Låg sårbarhet och känslighet för störningar. 


 God omställningsförmåga och nödvändig uthållighet. 


 Tillgodoseende av speciella krav från försvarsmakten mm 


Kommunala mål 
Följande inriktnings- och effektmål för den kommunala beredskapen i fred och vid krig har 
fastställts av kommunstyrelsen: 


Inriktningsmål: 


 Kommunens planering mot svåra påfrestningar skall inriktas utifrån en helhetssyn på 
samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred 
som krig ( höjd beredskap ). 
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 Kommunens uppgifter och ansvar i fredskall så långt möjligt upprätthållas under höjd 
beredskap. 


 Samhällets flexibilitet och stabilitet inför påfrestningar skall ha ett nära samarbete med den 
enskilda människans förmåga att agera på rätt sätt. 


 Ledningsstrukturen skall vara sådan att den medger nämndövergripande beslut. 


 


Kommunen skall därför ha en beredskap mot  tex: 


 Svåra störningar i elförsörjning och telekommunikation. 


 Svåra störningar i vattenförsörjning. 


 Svåra störningar inom radio/Tv. 


 Stora olyckor såsom bränder och flygolyckor. 


 Översvämningar och dammbrott 


 Nedfall av radioaktiva ämnen. 


 Kemikalieolyckor. 


 Allvarlig smitta. 


 Terrorism. 


 


När det gäller kommunens mål för beredskapsförberedelser och höjd beredskap så finns 
dessa angivna i beredskapsplanen. 


Effektmål: 


Ledning i fred och vid höjd beredskap: 


 Ledningsorganisationen skall vara flexibel och anpassas till olika hotsituationer. 


 Kommunens ledningsgrupp skall ha förmåga att året runt och dygnet runt, vid svår olycka, 
ett yttre hot eller andra extraordinära förhållanden snabbt kunna etablera en övergripande 
ledning av kommunens verksamhet. 


 Ledning och samordning av det civila försvaret skall kunna bedrivas från alternativ 
ledningsplats. 


 Delegationsregler skall finnas så att den eller de personer som i kommunstyrelsens ställe 
utgör kommunledning, snabbt skall kunna träda i verksamhet och ha tillgång till lokaler, 
telefoner mm. dygnet runt. 


 


Information i fred och vid höjd beredskap: 


 Kommunen skall kunna upprätta en informationscentral i kommunhuset inom två timmar 
efter kännedom om inträffad händelse. 


 Nyckelpersoner och nödvändiga hjälpmedel skall finnas för fredsverksamheten och en 
planering för hur den kan förstärkas ( höjd beredskap ). 


 Funktionen måste arbeta i nära samverkan med främst kommunledningen och utnyttja 


lokalradiostationerna och lokalpressen samt hemskyddsorganisationerna. 
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13.2 Verksamhet 


Beredskapsplanläggning 
Kommunen skall under 2001 upprätta en beredskapsplan. Underlaget till planen finns idag till 
stora delar inom olika sektorer i den befintliga kommunala verksamheten vilket nu skall 
sammanställas till en gemensam beredskapsplan. I beredskapsplanen skall även andra 
organisationers medverkan redovisas ex. kyrkan, civilförsvaret, de frivilliga 
försvarsorganisationerna mm. 


Beredskapsplanens syfte är bl.a. att redovisa hur ledning- information- och samverkan skall 
ske både i en krigssituation som i fredstid. Speciellt i fredstid vid sk. ” stora påfrestningar på 
samhället ” har beredskapsplanen en stor betydelse när det gäller att snabbt få igång 
räddningsarbetet. Detta har inte minst visat sig vid senare de översvämningar som under 
senare år drabbat stora delar av vårt samhälle.  


Samordnad riskanalys 
Som en del i arbetet med upprättandet av en beredskapsplan för kommunen har 
en samordnad riskanalys gjorts under 2001. Arbetet vilket bedrivits parallelt med 
beredskapsplanen har varit mycket lärorikt och givande. 


Den samordnande riskanalysen skall ge politiker, ansvariga tjänstemän, företag 
och allmänheten en så rättvisande bild som möjligt över de risker som finns 
inom kommunen och de sannolikheter och konsekvenser som dessa har. För 
detta behövs en klar bild av dels riskerna dels hur dessa skall bedömas. 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av de risker som finns inom kommunen  


I kommunen finns en risktopografi som innehåller de flesta risker som kan 
förväntas i en kommun av Hagfors storlek. 


Utöver de allra vanligaste händelser såsom lägenhetsbränder, villabränder, 
trafikolyckor och olyckor i sjöar och vattendrag förekommer andra risker som 
kan ge allvarliga skador på människors liv, miljö, egendom och produktion. 
Olyckor kan bero på naturkatastrofer, människors handlande eller sabotage. 
Händelseförloppet kan vara plötsligt ( ex en trafikolycka ) eller ett långsamt 
förlopp ( ex vid översvämningar ). 


Bland de risker som kan uppkomma inom kommunen och som kan ge allvarliga 
konsekvenser kan nämnas: 


 
 Översvämningar, ras och skred i Klarälven och Uvåsystemet. 
 Trafikolyckor innefattande transporter av farligt gods, tunga transporter ( ex. 


timmer, stålvaror ), skolbusstrafik mm. 
 Olyckor inom industriområden vilka är centralt placerade i eller i nära 


anslutning till tätorterna Hagfors och Ekshärad. 
 Bränder i samlingslokaler, skolor och vårdhem. 
 Bränder i trähusbebyggelse inom mindre tätorter och byar med i många fall 


lång insatstid. 
 Skogsbränder 


 
I riskanalysen har även en sannolikhetsbedömning och en konsekvensanalys 
gjorts. När det gäller konsekvensanalysen har konsekvenser för människors liv 
och hälsa, miljö, egendom och produktion bedömts. I en så kallad riskmatris har 
sedan sannolikhet och konsekvenser vägts samman och man kan ur denna på 
ett enkelt sätt utläsa var sannolikhet och konsekvenser ”hamnar” i matrisen och 
därvid hur ”farlig” risken eller risobjektet är. Ex. kan utläsas att en gasolycka 
inom Uddeholm Toolings verksamhetsområde skulle kunna få mycket stora 
konsekvenser för samtliga bedömda konsekvensområden. 
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Riskanalysen vilken även finns presenterad i GIS har stor betydelse vid ex. 
planering och lokalisering av byggnader, trafikleder, andra anläggningar och 
verksamheter för att uppnå ett mindre sårbart samhälle. 


Skyddsrum 
Tätorten Hagfors har varit skyddsrums- och larmort fram till årsskiftet 1998/99. I februari 1999 
meddelade länsstyrelsen att Hagfors inte längre ska vara skyddsrumsort. Enligt Lag om civilt 
försvar ( nr 1720 ) innebär detta bl.a. att befintliga skyddsrum ska hållas i stånd, men att inga 
nya behöver byggas. 


Inom Hagfors kommun finns idag 111 st skyddsrum. Av dessa är 104 st belägna inom Hagfors 
stad. Under den senare delen av 1990-talet har i samband med rivning av flerbostadshus 4 st 
skyddsrum avregistrerats. Det finns dock ingen brist på antalet skyddsrumsplatser inom 
Hagfors stad om man beaktar möjligheterna till en viss nödvändig omflyttning av boende och 
verksamma i staden. 


Sedan 1989 har underhållsbesiktning av skyddsrum med ca 10-15 st per år utförts, vilket 
innebär att i stort sett samtliga skyddsrum har underhållsbesiktigats minst en gång under 
perioden. 


Skyddade utrymmen 
Under 1998/99 har en inventering och registrering av s.k. skyddade utrymmen gjorts för 
kommunen. Enligt föreskrifter och anvisningar från Räddningsverket skall det i orter med mer 
än 200 invånare finnas s.k. skyddade utrymmen. I kommunen gäller detta följande orter: 
Hagfors stad, Ekshärad, Råda, Uddeholm, Sunnemo, Mjönäs, Bergsäng och Geijersholm. 


I Hagfors stad, Uddeholm, Ekshärad och Geijersholm är behovet av skyddade utrymmen täckt 
till över 90% (täckningsgraden). I övriga områden varierar täckningsgraden från 37% 
(Bergsäng) till 79% (Råda). Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta invånarna i 
de olika orterna har tillgång till ett skyddat utrymme. 


Horssjöns skjutfält 
Skjutfältet vilket är beläget inom Karlstad kommun gränsar till Hagfors kommun. 
Fortifikationsförvaltningen har redovisat den omgivningspåverkan som härrör från militär 
verksamhet vid övningsfält och skjutfält. För totalförsvarets militära del kommer riksintresse att 
hävdas för påverkade områden intill 65 dbA Imp och 90 dbCX. Det störningspåverkade 
området sträcker sig cirka 3500 meter in i Hagfors kommun och har en bredd av cirka fem km. 
Varje år lämnas en redovisning över verksamheten till kommunen. 


Angivna lägen för ljudnivåerna markeras på översiktsplanens kartmaterial  
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13.3 Riktlinjer för kommunalt handlande 
 


Handlingsplan Utöver den redovisning som sker i översiktsplanen finns 
intresseområden som av säkerhetsskäl inte kan redovisas i 
kartmaterialet. Kännedom om berörda områdens lokalisering finns hos 
kommunen och länsstyrelsen. Försvarsintresset är i sådana områden 
inriktat mot att följa olika markanvändnings-förändringar. I de fall 
försvarets intressen berörs i plan- och bygglovärenden sker en 
särskild bedömning av miljö- och byggnadsnämnden. Om nämnden 
fattar beslut som inte är i överensstämmelse med försvarets intressen 
kan beslutet överprövas av länsstyrelsen. 





		13.1 Mål

		Nationella mål

		Regionala mål

		Kommunala mål



		13.2 Verksamhet

		13.3 Riktlinjer för kommunalt handlande
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15. Underlagsmaterial 
Innehåll: 


Allmänt ________________________________________________________________________1 


Förteckning underlagsmaterial ____________________________________________________2 
Kap 1 - Mål och strategier _______________________________________________________________ 2 
Kap 2 - Hagfors i tid och rum ____________________________________________________________ 3 
Kap 3 - Befolkning och näringslivsutveckling ________________________________________________ 3 
Kap 4 - Markanvändning ________________________________________________________________ 3 
Kap 5 - Samhällsservice  _______________________________________________________________ 3 
Kap 6 - Kommunikationer _______________________________________________________________ 4 
Kap 7 - Teknisk försörjning ______________________________________________________________ 4 
Kap 8 - Kulturminnesvård _______________________________________________________________ 4 
Kap 9 - Hushållning med naturresurser ____________________________________________________ 4 
Kap 10 - Naturvård ____________________________________________________________________ 5 
Kap 11 - Friluftsliv och turism ____________________________________________________________ 5 
Kap 12 - Miljö, hälsa och säkerhet ________________________________________________________ 5 
Kap 13 - Försvar ______________________________________________________________________ 5 
Kap 16 - Kommunens tio bygdeområden ___________________________________________________ 6 


Förteckning över digitala kartor som ingår i Översiktsplanen ___________________________7 
Kap 1, Mål ___________________________________________________________________________ 7 
Kap 4, Markanvändning ________________________________________________________________ 7 
Kap 5, Samhällsservice ________________________________________________________________ 7 
Kap 6, Kommunikationer _______________________________________________________________ 7 
Kap 7, Teknisk försörjning ______________________________________________________________ 8 
Kap 8, Kulturminnesvård _______________________________________________________________ 8 
Kap 9, Hushållning med naturresurser _____________________________________________________ 8 
Kap 10 Naturvård _____________________________________________________________________ 9 
Kap 11, Friluftsliv och turism_____________________________________________________________ 9 
Kap 12 Miljö, hälsa och säkerhet _________________________________________________________ 9 


Förteckning över aktuella databaser _______________________________________________10 
Databas Naturvård ___________________________________________________________________ 10 
Databas Miljöledning _________________________________________________________________ 10 
Databas HIP ________________________________________________________________________ 10 
Databas Miljö _______________________________________________________________________ 10 


 


15.1 Allmänt 
Översiktsplan från 1990 är en viktig grund för den nya översiktsplanen. Den innehåller i 
huvudsak en översiktlig genomgång av de allmänna intressena, samt en redovisning av 
kommunens inställning till bebyggelsefrågor. Genomgången av de allmänna intressena har, 
efter uppdatering och komplettering, integrerats i den nya planen.  


Kapitlet Mål och strategier har tillkommit som en helt ny del i översiktplanen. Den har 
uppdaterats med de senaste nationella dokumenten, miljömålskommitténs betänkande samt 
klimatpropositionen. Dessa dokument är vägledande för kommunens förhållningsätt till 
byggandet av det hållbara samhället.  


Naturvårdsdelen i vår nya översiktsplan grundar sig på en ordentlig genomgång av det 
material som framkommit under senare delen av 1900-talet. En ny inventering av 
bevarandevärda ängs- och hagmarker har genomfört av kommunen. En inventering av alla 
dokument för vattenreglering har gjorts av kommunen. Nyckelbiotoper i skogsmark och de nya 
landskapsekologiska planerna har tagits med. Ambitionen har varit att sammanställa material 
kring naturvården så att kapitlet lätt kan ligga till grund för en kommunal naturvårdsplan. 


Kulturminnesvårdskapitlet har kompletterats med inventeringen som genomfördes 1997-1999 
– Skog och historia – kulturminnesmärken i skogsmarken. Dessutom har kulturvården vägts in 
på ett nytt sätt i kapitlet om naturvård, särskilt i avsnittet om den odlade marken. 
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Nytt underlag på kommunal nivå har även inhämtats från de kommunala sektorerna. Allt 
material som rör Hagfors kommun, som är relevant för översiktsplanearbetet, och finns 
katalogiserat i länsstyrelsens sammanställning RUM (Regionalt Underlags Material) har tagits 
med i planen. Här listas t ex underlag från centrala myndigheter och verk. 


Vid översiktsplaneringen har tagits in underlag som inte finns att hämta inom den statliga och 
kommunala förvaltningen, från exempelvis näringsidkare och intresseföreningar, främst jakt 
och fiskeorganisationerna. 


15.2 Skriftligt underlagsmaterial 


Kap 1 - Mål och strategier 
Nationella måldokument: 


15 Nationella miljö och kulturmål beslutade av riksdagen 1999 


Citat från näringslivsdepartementet 1999 om hela Sverige ska leva 


Portalparagrafer i lagtext: Plan och bygglagstiftningen, skollagen, Socialtjänstlagen, 
Kulturminneslagen, Miljöbalken, räddningstjänstlagen 


Propositioner: Övergripande mål för trafikpolitiken (1987/88:50) Totalförsvaret (1999/2000:30) 


Nollvisionen 1997 


Framtidens miljö – alla vårt ansvar. Sammanfattning betänkande från miljömålskommittén 
SOU 2000:52 


Regionala mål: 


STRAM och RUM 


Ett hållbart Värmland 


Regionala tillväxtavtalet 2000-2006 


Nyårsmanifestet 2000 för Värmlands län 


Plandokument: 


Översiktplan 1990  


Fördjupade översiktplan Uddeholm 1999 


Fördjupade översiktplan Hagfors 1998  


Detaljplaner, områdesbestämmelser från 1950 till 2000 


Kommunala måldokument: 


Kommunfullmäktiges beslut om målstyrt arbete 1998. 


Övriga måldokument: 


Plan för folkhälsoarbete till år 2000 från år 1995 


Jämställdhetsplan upprättad för 1998 


Regional utvecklingsplan 2000 


Avfallsplan 1995, under revidering 


Energiplan 2000 


Skogsbruksplan 1999 


Trafiknätsanalys 1999 


Radonplan 1998 


Vedplan 1995 


Skolplan 1998 


Äldreomsorgsplan 1999 


Verksamhetsplaner 2000 


Handikappspolitiskt program 2001    
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Kap 2 - Hagfors i tid och rum 
Regionalt tillväxtavtal för Värmland (Länsstyrelsen Värmland april 1999). 


Befolknings- och sysselsättningsstatistik, SCB/Ampak 97 (från RegEk Länsstyrelsen Värmland 
2000-01-27. 


Regionalpolitik (Näringsdepartementet 1999-03-17). 


Utsikt till år 2015, länsprognos för befolkning och sysselsättning (Lst rapport 1998:23 
Länsstyrelsen Värmland). 


Regionalekonomiska aspekter, anteckningar från ett möte med Bengt Dahlgren,  
regionalekonomiska enheten (Länsstyrelsen Värmland 1999-11-22). 


Nyckelkodområdesstatistik på bynivå, invånarantal (Hagfors kommunkansli 1997-12-31). 


Kap 3 - Befolkning och näringslivsutveckling 
Regionalt tillväxtavtal för Värmland (Länsstyrelsen Värmland april 1999). 


Befolknings- och sysselsättningsstatistik, SCB/Ampak 97 (från RegEk Länsstyrelsen Värmland 
2000-01-27. 


Program för näringslivsutveckling i Hagfors/Munkfors regionen 1997-2002, dat 1997-12-15. 


Prop 1997/98:A27. Åtgärder för förbättring av utbildningsmöjligheter utanför högskoleorter 
(Lena Sandlin m fl). 


Regionalpolitik (Näringsdepartementet 1999-03-17). 


Utsikt till år 2015, länsprognos för befolkning och sysselsättning (Lst rapport 1998:23 
Länsstyrelsen Värmland). 


Arbetslöshet, undersysselsättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Hagfors (Statistik 
från Arbetsförmedlingen i Hagfors 1998). 


Underlagsmaterial, måldokument mm erhållet från Värmlands Turistråd. 


Kap 4 - Markanvändning 
På väg mot territoriellt balanserad och hållbar utveckling (ESDP European Spatial 
Development Perspective, Potsdam 1999-11-10). 


Riksintressen: Länsstyrelsens rapporter 1988:11 (1) Områden av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv, kulturminnesvård samt områden med geografiska bestämmelser och (2) Områden 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Den senare innehåller förutom beskrivande text 
kartor i skala 1:50.000 med områdesavgränsningar. 


Skyddsområden fastställda av länsstyrelsen, olika dokument och år. 


Den kommunomfattande översiktsplanen från 1990. 


Fördjupade översiktsplaner för Hagfors Stad (1998). 


Fördjupade översiktsplaner för Uddeholm (1999). 


Detaljplaner och byggnadsplaner, Hagfors kommun, olika år (se lista i kapitel 4). 


Områdesbestämmelser, Hagfors kommun, olika år (se lista i kapitel 4). 


Strandskydd: Naturvårdsverkets allmänna råd för strandskydd 1998. 


Kulturhistorisk inventering i Hagfors kommun 1975-1978, Rapport från Värmlands Museum. 


Kap 5 - Samhällsservice  
Skolplan, Hagfors kommun 1998-2001 (Hagfors kommun, antagen av  
kommunfullmäktige 1998-09-29). 


Kultur- och fritidsnämnden 1997-11-10. 


Målbeskrivnings- och visionsdokument för den sociala verksamheten ( antaget av 
kommunfullmäktige 2001-04-24 ). 


Äldreomsorgsplan, Hagfors kommun 1999. 


Varuförsörjningsplan för Hagfors kommun 1991. 
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Kap 6 - Kommunikationer 
Länsplan för regionala transporter och infrastruktur i Värmlands län 1998 - 2007. 
Länsstyrelsens beslut. 


Trafiknätsanalys Hagfors kommun 2000. 


IT-strategi för Hagfors kommun, Hagfors kommun 1997. 


EU projektet milstolpen. Telia 1999-03-01. 


Privata vägar med bidrag. Hagfors kommun, tekniska förvaltningen 1998-12-18. 


Nyårsmanifestet 2000 för Värmlands län. 


Propositioner: Övergripande mål för trafikpolitiken ( 1987/88:50 ). 


Nationella miljömål enligt nedan: 


Begränsad klimatpåverkan ( SOU 2000:23 ). 


God bebyggd miljö ( SOU 2000:22 ). 


Kap 7 - Teknisk försörjning 
Energiplan för Hagfors kommun, antagen av kommunfullmäktige 2000 


Regional avfallssamverkan – utredning i kommunförbundets regi 1999 


Avfallsplan för Hagfors kommun, antaget av kommunfullmäktige 1995 


Olika tekniska dokument över verksamheter som här för första gången sammanställs, t.ex. 
årsrapporter från 1998, egenkontrollprogram och driftsprogram för vattenverk och 
avloppsreningsverk. 


Statistik över avfallsmängder finns i Miljörapporten för Holkesmossen, årliga 
sammanställningar. 


Kap 8 – Kulturminnesvård 
Riksintressen: Länsstyrelsens rapporter 1988:11 (1) Områden av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv, kulturminnesvård samt områden med geografiska bestämmelser och (2) Områden 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Den senare innehåller förutom beskrivande text 
kartor i skala 1:50.000 med områdesavgränsningar. 


Kulturminnesinventeringen, Ditt Värmland, 1:a och 2:a volymen samt karta, Länsstyrelsen 
Värmland 1988-89. 


Kulturminnesmärken i skog, SVS 1997, digitalt material som GIS-anpassats av Hagfors 
kommun 


Kulturhistorisk inventering i Hagfors kommun 1975-1978, Rapport från Värmlands Museum. 


Hagfors äldsta historia, Susanne Axelsson 1999 


Länsstyrelsens fornminnesinventering vilken finns i en analog och digital version 


Riksdagens proposition 1998/99:114 Kulturarv- Kulturmiljöer och Kulturföremål 


Kap 9 - Hushållning med naturresurser 
Hagfors kommuns geologiska historia, Heikensköld 1980 


Sammanställning regleringsdammar - juridiska vattenregleringsdokument gjord av Hagfors 
kommun 1998, källa Gullspångs Kraft m.m. 


Statistik från Skogsvårdstyrelsen och Stora Enso (efterskickat 1999) 


Statistik från Jordbruksverket (efterskickat 1999) 


Grus- och bergförekomster i Hagfors kommun – grusinventering 1990 
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Kap 10 – Naturvård 
Riksintressen: Länsstyrelsens rapporter 1988:11 (1) Områden av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv, kulturminnesvård samt områden med geografiska bestämmelser och (2) Områden 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Den senare innehåller förutom beskrivande text 
kartor i skala 1:50.000 med områdesavgränsningar. 


Naturvårdsinventeringen i Hagfors kommun 1979 


Länsstyrelsens sammanställning av naturklassade objekt 1990 


Länsstyrelsens dokumentation riksobjekt Klarälvdalen och Sunnemodalen 1987 


Översiktsplanen 1990 


Naturreservat Brattforsheden 1990 


Narreservat Ginbergsängen 1995 


Hagfors kommuns remissvar ekologiskt särskilt känsliga områden 1995 


Länsstyrelsens våtmarksinventeringen 1980 samt 1995 


Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering 1995 


Hagfors kommuns ängs- och hagmarksinventering 1998 


Länsstyrelsens sammanställning elfiske och bottenfauna, olika årgångar 


Länsstyrelsens sammanställning Stora sjöar (Ullen Knon Nain och Rådasjön med) 


Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopinventering 1999 (digitalt, GIS-anpassat) 


Hagfors kommuns prioriteringslista öringförande vattendrag 2000 


Fiskevårdsområdenas muntliga prioriteringar1999 


Kap 11 - Friluftsliv och turism 
Skolans behov av nära naturområden, 1995 


Ny dokumentation från Navet och rovdjurscentrum Nygård  


Underlagsmaterial, måldokument mm erhållet från Värmlands Turistråd. 


Kap 12 - Miljö, hälsa och säkerhet 
Sammanställning förorenad mark 1995-98 (Miljökontoret) 


Nedlagda deponier sammanställning av tekniska kontoret 1995 


Anläggningar som omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt, Miljökontoret 1999 


Hälsopolitiska planen 1998 


Radonplan 1993, uppföljningsplan 1998 


Farligt godsutredningen 


Riskområden, Klarälvens översvämningsområden 


Insatsplan 1999 


Räddningsplan 2000-12-13 


Beredskapsplan: Revidering av kommunens beredskapsplaner KS 91-10-15, samt Riskanalys 


SMHI:s rapport ( rapport 2, version 2, 2001-03-21 ) angående översvämningskartor ( två 
nivåer ) för Klarälven. 


Kap 13 - Försvar 
Kommunala register över skyddsrum och skyddade utrymmen ( grundskydd ). 


Del av beredskapsplan s.k. Grundplan, antagen av kommunfullmäktige 2001.  


Inriktnings- och effektmål för kommunal beredskap i fred och i krig, antagna av 
kommunstyrelsen 2001. 


Samordan riskanalys, upprättad 2001. 
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Kap 14 - Konsekvenser 
Kapitel 4 och 6 i plandokumentet och det underlagsmaterial som gäller för dessa kapitel. 


Kap 16 - Kommunens tio bygdeområden 


Delområdesbeskrivningar 


Som en del av översiktsplaneprocessen har kommunen delats in i tio delområden eller bygder. 
För vart och ett av dessa områden har ett material ställts samman, dels från lokala källor, dels 
från material som redan fanns centralt. I den här utgåvan av översiktsplanen redovisas i detta 
kapitel en kortfattad sammanställning av det material som framkommit i arbetet ute i bygderna 
och delar av det mer omfattande materialet som finns redovisat i planskriften. 


Kontaktlista 1998-03-30 


Den viktigaste källan till utveckling av delområdesbeskrivningarna har varit och fortsätter att 
vara det kontaktnät av personer och organisationer av olika slag, som representerar de olika 
bygderna. Även de synpunkter och önskemål som erhölls som svar på den enkät vilken under 
1998 skickades ut till olika föreningar, nyckelpersoner mm. ute i bygdeområdena har varit till 
stor nytta vid upprättandet av bygdebeskrivningarna. 


Nyckelkodområdesstatistik, folkmängd, åldrar etc per delområde, 1997-12-31 
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15.3 Förteckning över digitala kartor som ingår i 


Översiktsplanen 
En GIS-karta är  uppbyggd av ett eller flera lager. Som grund för lagerframställningen har 
använts Topografiska kartan (Gröna kartan) 1:50 000 i MapInfo-format. Det är dock sällan 
Gröna Kartan ligger som bakgrund till de presenterade kartorna, då dessa är svartvita i A4 
format och oftast rymmer hela kommunen. En enklare bakgrundskarta har därför tillverkats av 
lager innehållande stora sjöar, älvar, större vägar och tätorter.  


Markanvändningskartan (sammanställning) är gjord för utskrift i färg skala 1:50 000. Dessutom 
finns temakartor i svartvitt i A3-format. 


Lagren är de GIS-lager i MapInfo-format som finns i kommunens databas. De är gjorda i 2,5 
gon väst. En del lager har vi fått från länsstyrelsen resp. skogsvårdsstyrelsen, men de flesta är 
hemmagjorda.  


Placering i katalog visar var arbetsfilen (*.wor) är belägen som öppnar de lager som behövs för 
att bilden ska bli tillgänglig. Regeln är att arbetsfilen ligger där ”nyckellagret” finns. 


Kap 1, Mål 
Karta  tillhörigt kap 1, Mål Typ Innehåller lager Placering i katalog 


MAPDATA 


Kommunen delområden Underlag för karta delområden \op\ 


Kap 4, Markanvändning 
Kartor  tillhörigt kap 4, 
Markanvändning 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Markanvändningslager 
 


Underlag för karta, 
skala 1:50 000 


Alla markanvändningslager: 
Områdesbestämmelser 
Detaljplaner 
Samlad bebyggelse 
Utbyggnadsområden 
Fördjupad översiktsplan 
Skyddsområden 
forskningsstation 
Glesbygd 


\markanv\ 


  Riksintresse friluftsliv 
Riksintresse naturvård 


\lst\ 


  Stora orörda områden 
Naturvårdslager (se förteckning 
kap 10) 


\naturvård\ 


  Kulturminnesvård \kultur\ 
Markanvändning  Ovan lager  
Områdes-bestämmelser  Områdesbestämmelser 


Föreslagna 
områdesbestämmelser 


\markanv\ 
 


Detaljplaner, samlad 
bebyggelse, fördjupade 
översiktsplaner 


 Ovan lager \markanv\ 
 


Kap 5, Samhällsservice 
Kartor  tillhörigt kap 5, 
Samhällsservice 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Skolor (finns ej än) Underlag för karta Skolor, Daghem \samhällsservice\ 
Äldreboende (finns ej än) Underlag för karta Äldreboende \samhällsservice\ 


Kap 6, Kommunikationer 
Kartor  tillhörigt kap 6, 
Kommunikationer 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Bra bild vägar  Underlag för karta Vägar > 11 m 
Vägar >9-11 m 


\linje\ 


Järnvägar Underlag för karta Järnväg \linje\ 
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Kap 7, Teknisk försörjning 
Kartor  tillhörigt kap 7, 
Teknisk försörjning 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Energi 
 


Underlag för karta Kraftverk 
Energiverk 


\miljö\energi\ 


Vattenskyddsområden Underlag för karta Vattenskyddsomr \miljö\vattenverk\ 
Vatten 
 


Underlag för kartor Kommunala vattenverk 
Vattenföreningar 


\miljö\vattenverk\ 
 


Avlopp  Underlag för kartor Avloppsreningsverk, 
kommunala 
Enskilda avlopp  


\miljö\avlopp\ 


Avfall Underlag för kartor Holkesmossen 
Återvinningsstationer 
Slambehandlingsytor (ej 
klar) 


\miljö\avfall\ 


Kap 8, Kulturminnesvård 
Kartor  tillhörigt kap 8, 
Kulturminnesvård 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Kulturmiljöer  Underlag för karta Kultur 
 


\kultur\ 


Fornminnen Underlag för karta Fornminnen \kultur\ 
Kulturmiljöomr med skydd 
av RAÄ 


Underlag för karta Kulturskydd \kultur\ 


Viktiga byggnader Underlag för karta Kultur_bygg \kultur\ 
Föreningsägda hus Underlag för karta Forningshus \kultur\ 
Stenåldersboplatser Underlag för karta Stenålder \kultur_i_skog\ 
Exempel på inventering Underlag för karta Massor av lager \kultur_i_skog\ 


Kap 9, Hushållning med naturresurser 
Kartor  tillhörigt kap 9, 
Hushållning med 
naturresurser 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Höjdkarta Underlag för bild Hk150, linje 
Hk180, linje Hk250, linje 
Hk300, linje Hk350, linje 
Hk400, linje Hk450, linje 
Hk500, linje  
Storvänern yta  


\naturvård\geologi 


Markslag Underlag för karta Skogsmark 
Odlad mark 
Våtmark 
Vatten 
Berg_i_dagen 
Bebyggelse 
Ovrig mark 


\gröna kartan\  
(lagren är utsorterade från 
gröna kartan) 


Problemdammar Underlag för karta Dammar, punkt - fråga \miljö\dammar\ 
Vatten – flera kartor: 
Dammar 
Sjöar med utökat 
strandskydd 


Underlag för kartor Dammar, punkt 
Kraftverk, punkt 
Sjöar med utökat 
strandskydd, ytor 
YtVatten 


\miljö\dammar\ 
\naturvård\vatten\ 
\gröna kartan\ 


Skogsbruk Underlag för kartor Skogsmark \gröna kartan\ 
Jordbruk 
Aktivt lantbruk 


Underlag för kartar Åkermark 
Gårdar 


\gröna kartan\ 
\miljö\lantbruk\ 


Grus- och bergtäkter Underlag för kartor Täkter, yta 
Avslutade täkter, yta 


\naturvård\geologi\ 
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Kap 10 Naturvård 
Kartor  tillhörigt kap 10, 
Naturvård 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Hagfors kommun år 7400 
f Kr 


Underlag för bild Is7400, yta 
Hk7400, linje 
Sj7400, ytor 
Öar7400, ytor 


\naturvård\geologi 


Hagfors kommun år 7300 
f Kr 


Underlag för bild Is7300, yta 
Hk7300, linje 
Sj7300, ytor 
Öar7300, ytor 
Nunatakker, yta 


\naturvård\geologi 


Höjdkarta Underlag för bild Hk150, linje 
Hk180, linje Hk250, linje 
Hk300, linje Hk350, linje 
Hk400, linje Hk450, linje 
Hk500, linje  
Storvänerna yta  


\naturvård\geologi 


Riksintresseområden Underlag för kartor RikNat och Rikfri från Lst 
Delobjekt_riksintresse, 
ytor  + hjälpobjekt för bra 
bilder 


\riksintresse\ 


Stora orörda områden Underlag för kartor Storaomr, ytor \naturvård\ 
Vatten Underlag för kartor Naturklassade sjöar, ytor 


Naturklassade 
vattendrag, linje 


\naturvård\vatten\ 
 


Våtmark Underlag för kartar Naturklassad våtmark, 
ytor 


\naturvård\våtmark\ 


Skogsmark Underlag för kartor Naturklassade skogar, 
ytor 
Nyckelbiotoper 


\naturvård\skogen\ 


Det odlade landskapet Underlag för kartar Naturklassade ängs- och 
hagmarker, ytor 
 


\naturvård\odling\ 


Geologiska värden Underlag för kartor Naturklassad geologiska 
områden, ytor 


\naturvård\geologi\ 


Kap 11, Friluftsliv och turism 
Kartor  tillhörigt kap 11, 
Friluftsliv och turism 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Friluftsområden Underlag för kartor Nat_fri + 
Frilufts  
Elljusspår 
 


\friluftsliv\ 


Fiskevårdsområden Underlag för karta FVO \lst\ 


Kap 12 Miljö, hälsa och säkerhet 
Kartor  tillhörigt kap 12, 
Miljö, hälsa och säkerhet 


Typ Innehåller lager Placering i katalog 
MAPDATA 


Anläggningar med 
tillstånd enl. miljöbalken 
 


Underlag för karta AB-anläggningar \miljö\mark 


Nedlagda och pågående 
deponier 
 
 


Underlag för kartor Deponier, yta 
Gamla deponier, punkt 


\miljö\avfall 
 
 


Förorenad mark Underlag för kartor Förorenad mark 
Bensinstationer 
Nedlagda bensinstationer 


\miljö\mark 


Slamgropar  Underlag för kartor Slamgropar, punkt \miljö\avfall 
Riskområden, Klarälven Underlag för kartor Ej klara \risker\ 
Insatstider Underlag för bild ? ? 
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15.4 Databaser 


Databas Naturvård 
Databasen är gjort i Access och innehåller beskrivningar på alla naturvårdsobjekt. Det är en 
relationsdatabas vilket betyder att listor kan får ut över t.ex. alla naturvårdobjekt inom ett visst 
delområde. Regleringsdammar kan hänföras till fiskevårdområde m.m. 


Databasen innehåller 24 tabeller och är på 5,6 Mb. Den heter 
S:\tekdok\naturvård\naturvård.dbf. 


Ansvarig upprättare och ajourhållare: Anna Sjörs 


Databas Miljöledning 
Databasen är gjort i Access och innehåller alla kommunala verksamheter samt den 
information som sammanställdes vid miljöinventeringen 1999-2000. Det är en 
relationsdatabas, vilket gör den påbyggbar inför det fortsatta miljöledningsarbetet. 


Databasen innehåller 18 tabeller och är på 37 Mb. Den heter 
S:\kkadok\agenda\miljöinvent.dbf. 


Ansvarig upprättare: Anna Sjörs. Ajourhållare: Öivind Skogsberg 


Databas HIP 
Databasen är gjort i Access och innehåller alla ekologiska projekt samt den som ingår i det 
ekologiska programmet 1999-2002. Det är databas för projektkontroll, och innehåller 
upparbetade aktiviteter, arbetstid och ekonomi. Den används främst till underlag för 
framtagande av aktuella rapporter och årsrapporter för att dokumentera det ekologiska 
programmet. 


Databasen innehåller 18 tabeller och är på 20 Mb. Den heter 
S:\kkadok\ekopeng98\lipdatabas.dbf. 


Ansvarig upprättare och ajourhållare: Anna Sjörs.  


Databas Miljö 
År 2000 bytta miljöskyddsavdelningen handläggningssystem till ett integrerat Access- och  
databas för sin registrering.  
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4.1 Målbild 


Nationella mål 


Plan- och bygglagstiftningens portalparagraf skrivs målet för markanvändning och bebyggelse. 


Plan och bygglagen inleder: 


”Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 


Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 


samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 


långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 


generationer.” (PBL 1 kap 1 §) 


Till detta kopplas främst tre miljömål : God bebyggd miljö, Frisk luft, och Bara naturlig 
försurning, men även miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Levande 
sjöar och vattendrag samt Ett rikt odlingslandskap påverkar kommunens planering för 
markanvändningen. 


 


GOD BEBYGGD MILJÖ: Målet beskrivs utförligt nedan. 


FRISK LUFT. Målet innebär att halter av luftföroreningar ska understiga de nivåer 
som befaras orsaka cancer, överkänslighet och allergier eller för sjukdomar i 
luftvägarna.  


BARA NATURLIG FÖRSURNING Målet innebär att en fortsatt minskning av försurande 
utsläpp från uppvärmning och trafik Kommentar: Övergång till miljöanpassad 
uppvärmning är den viktigaste arbetet för att nå luftmålen i Hagfors kommun 


GIFTFRI MILJÖ Målet innebär t.ex. högt ställda krav på samhällets planering för 
avfallshantering, men är främst riktat till produktionsledet. 


SÄKER STRÅLMILJÖ: I målet sägs bl.a. att radon i inomhusmiljön är en avsevärt 
större strålkälla och en betydande del av den totala stråldosen är av naturligt 
ursprung. Målet säker strålmiljö omfattar även elektromagnetisk strålning från 
kraftledningar mm. Kommentar: Kommunens radonplan är här viktig. Den 
behandlas i kap 11. 


INGEN ÖVERGÖDNING  OCH LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG: Målet innebär bl.a. att 
sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser 
samt bad och friluftsliv värnas (strandskyddsbestämmelser). En god ekologisk 
balans i vattnet eftersträvas. Kommentar: Strandskydd behandlas i kap 10, 
kulturminnen kring vatten i kap 8 och 9 och behov av vattenrening i kap 12. 


ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP: Målet innebär bl.a. att biologiska och kulturhistoriska 
värden i odlingslandskapet som uppstått genom lång, traditionsenlig skötsel skall 
bevaras eller förbättras. Kommentar:, Kulturminnen i odlingslandskapet behandlas i 
kap 8 och resursen jordbruk i kap 9 ängs- och hagmarker i kap 10. 


 


 


GOD BEBYGGD MILJÖ  


God bebyggd miljömålet är ett mycket omfattande mål som spänner över hela den urbana 
livsmiljön. Delar av måltexten är därför utlyft ur sammanställningen nedan och behandlas 


under respektive sektor i denna översiktsplan. Sektorn trafik behandlas i kap 6 och Sektor 


kretslopp och hushållning behandlas till kap 7, tekniska försörjning samt till kap 9 
naturresurser. Kulturmiljön finns med i kap 8, buller och inomhusmiljö i kap 12.  Text hämtad 
ur Framtidens miljö - allas vårt ansvar(SOU 2000:52). 


RIKSDAGENS BESLUTADE MÅL:  


”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 
Miljökvalitetsmålet innebär:  
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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.  


Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att 
behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.  


Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.  


Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stads- 
eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är 
störande för miljön.  


Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för 
säker gång- och cykeltrafik är goda.  


Människor utsätts inte 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 staden och dess omgivning.”  


Förslag till kompletterande preciseringar av miljökvalitetsmålet:  


En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid lokalisering av nytillkommande 
bebyggelse och verksamheter och omvandling av befintlig.  


Boende- och fritidsmiljön, utom- och inomhus, uppfyller höga krav på frihet från buller, tillgång 
till solljus och ren luft.  


Förslag till etappmål:  


Planering och buller  


1. Senast 2010 grundas den statliga och kommunala planeringen på program och strategier för:  
– en utveckling av trafiksystemet som anger hur miljöanpassade och resurssnåla transportsätt ska 
stärkas och fossilbränsledrivna transporter minskas,  
– hur kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras och utvecklas,  
– hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas och 
andelen hårdgjord yta inte ökas,  
– hur förnybara energiresurser och förutsättningar för utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi och vindkraft ska tas till vara.  


2. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen 
beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80 procent till år 
2020 jämfört med 1998.  


Byggnader  


1. Den äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska senast 2010 vara identifierad och ett program 
för skydd av dess värden finnas. 


2. Senast år 2015 har alla byggnader en tillfredsställande inomhusmiljö , vilket innebär att: – 
olägenheter som orsakats av fukt- och mögelskador är avhjälpta. Årligen återkommande skadefall 
är högst 1/10 av nivån år 2000, – inomhusluften är av fullgod kvalitet och ventilationen är 
ändamålsenlig.  


3. I nya byggnader får energianvändningen år 2010 vara högst 90 kWh/m 2 /år. Från år 2005 används 
direktverkande elvärme i nybebyggelse endast i fritidshus. Energianvändningen i det totala 
byggnadsbeståndet – bostäder och lokaler – minskar successivt och är lägre år 2010 än år 1995 för 
att minst halveras till år 2050. Andelen fossila energikällor i bostäder och lokaler minskar och utgör 
högst 20 procent år 2010.  
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Resurshushållning och kretslopp  


1. År 2010 är uttaget av naturgrus i landet högst 12 miljoner ton/år och andelen rent återanvänt 
material utgör minst 10 procent av ballastanvändningen. År 2020 är uttaget av naturgrus högst 3 
miljoner ton/år och andelen rent återanvänt material högre än 2010.  


2. Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått en enhetlig standard och uppfyller högt 
uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall.  


3. Den totala mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall har minskat med minst 50 procent till år 
2005 räknat från 1994 års nivå och den totala mängden genererat avfall exklusive gruvavfall har 
minskat under samma tidsperiod.   


4. Senast år 2010 ingår minst 75 procent av fosfor från avfall och avlopp i kretsloppet och kan 
återföras till jordbruksmark eller annan produktiv mark utan risk för hälsa och miljö.  


5. Mängden material och energi som varor och tjänster (funktioner) använder under sin livscykel har 
minskat till år 2010 jämfört med år 2000. Delmålen gäller den bebyggda miljön i såväl städer och 
tätorter som på landsbygden, och berör även andra kvalitetsmål.  


VILKA ÄR PROBLEMEN – OCH HUR KAN DE LÖSAS?  


Den bebyggda miljön, dvs. bebyggelse, kommunikationsleder, anläggningar och teknisk 
infrastruktur har genomgått en stor förändring under industrisamhället och särskilt under den 
senare delen av 1900-talet. Påfrestningarna på miljö och människor har blivit mycket stora och 
listan över problem kan göras lång: Luftföroreningar som ger hälsoproblem och skador på 
byggnader, buller som orsakar hälso- och sömnproblem, fukt och mögelskador i ”sjuka hus”, 
dålig inomhusluft etc.  


Teknisk utveckling, bullersanering, avvägningar mellan ventilation och uppvärmning, 
kvalitetsdeklarationer och miljömärkning av bostäder och byggnadsmaterial är några exempel 
på åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Många åtgärder är dessutom 
gemensamma för flera av miljökvalitetsmålen.  


Den bebyggda miljön brottas även med en rad andra problem. Det handlar t.ex. om biltrafikens 
negativa effekter. Här måste en förändring ske för att både utöka kollektivtrafiken och utveckla 
miljöanpassade och resurssnåla transportsätt. Det handlar också om kulturmiljövärden som 
hotas av exploatering och strukturomvandling. Det kan vara exempelvis hamnområden, 
bangårdar och äldre industriområden eller byggnader som sjukhus och skolor. En ökad hänsyn 
måste tas till kulturmiljön och komma in tidigt i planeringen för att motverka en utarmning av 
den byggda miljön.  


Även för grön- och vattenområden är det viktigt att nya planerings- och förvaltningsmodeller 
utvecklas. Allt mer parkmark används i dag för bebyggelse och trafikanläggningar. Ytterligare 
ett problem är den för höga och ineffektiva energianvändningen. Energieffektivisering och 
främjande av förnybara energikällor är därför nödvändig.  


HUR NÅ ETAPPMÅLEN?  


ÅTGÄRDER  


Planering och buller  


Det är viktigt att vi använder marken, bygger hus, vägar och andra anläggningar på ett sådant 
sätt att det positivt påverkar människors livsmiljö och hälsa men även natur- och kulturmiljön. 
Miljökvalitetsmålet har stor betydelse för hela samhällsplaneringen och förutsätter samordning 
mellan olika samhällssektorer och samverkan mellan berörda aktörer. De frågor som berörs 
ligger till stor del inom kommunernas ansvarsområden och hanteras ofta i den kommunala 
planeringen. En viktig uppgift för både kommuner och statliga myndigheter är att utveckla 
program och strategier för de olika områden som anges i första etappmålet.  


När det gäller hur kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras och utvecklas bör 
planeringsunderlaget ta sin utgångspunkt i respekt för dessa värden när nya byggnader och 
anläggningar uppförs, underhålls och förvaltas. Särskilt i större tätorter är det angeläget att 
sammanhängande och varierande grön- och vattenområden bevaras och utvecklas, och i 
planeringen bör t.ex. områden för rekreation ingå i en medveten struktur. I program och 
strategier för hur förnybara energiresurser som vindkraft och solenergi samt fjärrvärme kan tas 
tillvara kan utgångspunkterna bl.a. vara att främja en bebyggelselokalisering som möjliggör 
fjärrvärmeanläggningar med hög grad av rening och att bebyggelse lokaliseras med hänsyn till 
lokala förhållanden för att bättre ta tillvara alternativa energikällor.  


Trafiken är den främsta störningskällan när det gäller buller. Ett utvidgat rikstäckande 
handlingsprogram för trafikbuller bör därför tas fram och utvidgas med utvecklade riktvärden 
för olika miljöer. Ett sådant program bör samordnas med ett rikstäckande handlingsprogram 
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även för annat buller. Ett fortsatt arbete med att minska bullret vid källan, t.ex. genom åtgärder 
på fordon, däck och vägbeläggningar samt genom flyttning av trafik är viktigt. Därutöver 
behövs teknikutveckling och möjligheter att ställa bullerkrav på fordon, maskiner, byggnader 
m.m.  


Byggnader  


Vi behöver ha ökad kunskap om den äldre bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull. 
Varsamhetskraven behöver bli kända för fastighetsägarna. Miljömålskommittén föreslår att 
Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att arbeta med detta.  


Sambanden mellan en god inomhusmiljö, graden av ventilation och kemiska ämnen i 
byggmaterial och inomhusmiljö är inte tillräckligt kända och miljömålskommittén anser att det 
behövs mer uppmärksamhet kring dessa frågor för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas. Vid 
nybyggnation finns det i dag kostnadseffektiva metoder som förbättrar inomhusklimatet utan 
att öka energiförbrukningen. Det kan gälla fläktsystem, behovsstyrd ventilation, 
solavskärmningar m.m.  


En förutsättning för god luftkvalitet inomhus är isolerade och täta hus som gör att till- och 
frånluft kan styras med hänsyn till bl.a. hälsokrav. Viktigt att se över är om det finns t.ex. 
byggmaterial, textilier och möbler som kan avge kemiska ämnen. Nyproducerade småhus och 
flerfamiljshus behöver isoleras mer för att målet för energianvändningen ska uppnås. t.ex. kan 
fönster med extra isolering minska energiförlusterna radikalt. En bättre kontroll av gällande 
byggnorm är viktig, liksom valet av t.ex. energisnål belysning, ventilation och vitvaror. 
Införande av individuell mätning av värmen i flerfamiljshus är ett viktigt medel för 
energihushållningen. Ersättningen av fossila bränslen med bioenergi och andra förnybara 
bränslen måste fortsätta.  


STYRMEDEL  


Planering och buller  


Miljömålskommittén bedömer att befintlig lagstiftning, främst miljöbalken och plan- och 
bygglagen är tillräcklig för att genomföra föreslagna åtgärder. Ekonomiska styrmedel bör 
användas för att stärka miljöanpassade och resurssnåla transportsätt och begränsa 
fossilbränsledrivna transporter. Även former och metoder för trafikekonomiska kalkyler och 
olika former av ekonomiska stöd som statliga subventioner, sysselsättningsmedel och lokala 
investeringsprogram bör ses över och utvecklas så att konsekvenser för kultur-, natur- och 
andra miljövärden tas i beaktande.  


I arbetet med att utveckla program och strategier bör centrala myndigheter som Boverket, 
Riksantikvarie ämbetet och Naturvårdsverket bistå med vägledningar och rådgivning. Behovet 
av utbildning bland de grupper som har hand om städernas grönstruktur är stort. Ett program 
för både grundutbildning och vidareutbildning för såväl planerare, arkitekter som ingenjörer bör 
utarbetas. Det finns också behov av forskning inom flera områden, t.ex. kring stadsekologi, 
men också om sambanden mellan gröna miljöer, kulturmiljöer och hälsa, barns utveckling etc.  


För att nå målet och komma till rätta med bullerstörningar anser miljömålskommittén att 
möjligheten till miljörelaterade vägavgifter och miljözoner även för personbilar bör utvärderas. 
Miljörelaterade bulleravgifter på däck kan vara en annan åtgärd. Tystare och miljövänligare 
körsätt är ännu en – och här behövs utbildningsinsatser. Riktvärden och åtgärdsprogram för 
trafikbuller och annat buller i olika miljöer behöver utvecklas. Naturvårdsverket bör ges ett 
tydligt samordnings- och uppföljningsansvar på bullerområdet. Trafikverken och 
försvarsmakten bör ges ett fortsatt tydligt sektorsansvar i arbetet med bullersanering i befintlig 
miljö i samarbete med bl.a. regioner och kommuner.  


Byggnader 


Byggnadsvårdscentra behövs i alla delar av landet och utbildningen av byggsektorn vad gäller 
byggnadsvård utvecklas. Det behövs en bättre samordning av kontrollsystemet för ventilation, 
inomhusmiljö och energihushållning och miljömålskommittén föreslår att Boverket i samråd 
med Statens Energimyndighet och Socialstyrelsen får i uppdrag att komma med förslag till 
åtgärder för att förbättra samordningen och lagstiftningen inom detta område. I samband med 
detta bör man överväga om även frågan om radon bör ingå i arbetet samt undersöka hur stora 
problemen med inomhusmiljö, ventilation, fukt- och mögelskador är i våra hus i dag.  


Boverket bör också ges i uppdrag att utforma program för olika informationsinsatser, dels till 
allmänheten om bl.a. ventilationsfrågor, dels till universitet, tekniska skolor, yrkesskolor, 
konsult- och byggbransch m.fl. om fuktförhållandenas betydelse för hälsan. Byggnormen är 
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från 1992 och behöver nu ställas på en sådan nivå att den följer de senaste årens utveckling 
av material och teknik.  


Miljömålskommittén anser också att byggbranschen måste stimuleras att fokusera mer på 
helhetslösningar än på viss teknik för olika delsystem. Byggherrar och fastighetsägare behöver 
stimuleras för att investera i bättre teknik för en effektivare energianvändning, både vad gäller 
ny-produktion och underhåll. Boverket tillsammans med Energimyndigheten bör utreda och 
lämna förslag till åtgärder inom det här området. Tillsammans med branschorganisationer bör 
de även utreda bl.a. ett system för byggherrar att ge garantier för klimatskalets effektivitet, 
genom miljö- och energideklarationer och utökat producentansvar. Deklarationen bör bl.a. 
avse förhållanden som rör inomhusmiljön, sunda material, ljudnivå och kvalitetssäkring av 
byggprocessen. Fortsatt forskning kring sambandet är viktig och bör ta upp medicinska, 
kemiska, byggnadstekniska och beteendevetenskapliga aspekter. Det är också angeläget att 
Sverige deltar aktivt i det arbete som EU och andra internationella organ gör inom området, 
och då särskilt prioriterar t.ex. kunskap om orsaker till allergier och överkänslighet, samordning 
av miljö- och energimärkning och utfasning av kemikalier i byggmaterial och inomhusmiljö.  


Arkitekturår 2001. 


I ett av miljömålen enligt ovan sägs att vi skall leva och verka i en god bebyggd miljö vilket 
innefattar en hög arkitektonisk kvalitet på byggandet som skall knyta an till vårt kulturella 
samhälle både i nutid som historisk tid. Under senare år har större vikt lagts på arkitekturens 
roll i byggandet och på de kvalifikationer som kan ställas på våra utbildade arkitekter. Som ett 
led i detta skall under 2001 genomföras ett Arkitekturår där regeringen vill ge arkitektur och 
formgivning en mer kraftfull fokusering. 


Från och med 1999-01-01 har kravet på den arkitektoniska kvalitén i byggandet skärpts 
genom en utökning av lagtexten i Plan- och bygglagen. 


I PBL 3:e kap 1&  står: Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaderna som sådana samt ger god helhetsverkan  


I regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som beslutades av riksdagen 
under maj månad 1998 fastlades de mål, vilka kan sägas vara nationella mål som skall utgöra en av de 
centrala utgångspunkterna för de verksamheter som planeras att genomföras under det ovan nämnda 
Arkitekturåret 2001.  


Dessa mål är : 


 Arkitektur formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling. 


 Kvalitet och skönhet skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska lösningar. 


 Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas tillvara och förstärkas 


 Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö skall 
stärkas och breddas 


 Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande ska på ett 
föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor. 


 Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt 
samarbete. 


 


Regionala mål 


Arbetet med nedbrytning av de nationella målen enligt ovan har påbörjats. Det är ett flertal av 
de nationella sektorsmålen  som även berör bebyggelse och markanvändning ex för 
infrastruktur kulturmiljö, naturvård mm. 


I avvaktan på att regionala mål fastställes gäller de nationella målen också som regionala mål, 
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Boplats Värmland 


Boplats Värmland är visionen om en regional kraftsamlig kring Värmland som en bra miljö att 
bo och verka i. Boplats Värmland vill förmedla en ny bild av vår region, inleda samtal kring 
boende och livsmiljöfrågor och genom intressanta och nyskapande exempel visa en möjlig 
utvecklingsväg. 


Under 2001 har genom Miljöaktion Värmland genomförts en förstudie där syftet har varit att 
inventera och analysera de förutsättningar som finns inom regionen för att arbeta med boende 
och livskvalitetsexempel. Förstudien har visat att Värmland är relativt anonymt vad gäller 
boendet vilket kan ha fler orsaker. Varumärket Värmland är starkt och för många människor 
ger det positiva tankar. Värmland är ett vackert landskap, har trevliga människor, värnar om 
kulturen mm. Trots dessa positiva omdömen så har vi inte lyckats med att locka hit människor. 
Tyvärr så dras Värmland alltjämt med en krisstämpel till följd av årtiondes omfattande 
strukturförändringar när det gäller stålet, skogen mm. en process som vi nu hoppas skall vara 
genomförd till stora delar. 


I förstudien poängteras att det krävs en hel del nytänkande och offensiva satsningar för att 
regionen skall kunna nå fördelar av den potential som ändock finns. Det är särskilt viktigt att 
Värmland i betydligt större utsträckning än idag betraktar sig som en enhet och också 
uppträder så att det gynnar detta synsätt. Det nya regionförbundet, Region Värmland är ett led 
i denna strävan.  


Möjliga målgrupper för Boplats Värmland vilka skulle kunna vara tänkbara att flytta hit är 
inflyttare från överhettade storstadsregioner, nyckelpersoner i bristyrken, återvändare, 
studenter vid Karlstad universitet ( distansstudier ), livsstilsbosättare och ekonomiska 
invandrare. 


I förstudien föreslås att  de regionala huvudintressena- Region Värmland, Länsstyrelsen i 
Värmlands län, Handelskammaren i Värmland samt Karlstad universitet tillsammans med 
kommunerna samverkar till att genomföra projektet. Huvudaspekter i arbetet skall vara  hög 
kvalitetsprofil inom arkitektur, miljö, kommunikationer, sociala aspekter, folkhälsa och service. 


Hagfors kommun uppfyller i mångt och mycket de kriterier och kvaliteter som formulerats när 
det gäller ett attraktivt boende. Här kan vi erbjuda ett boende i vacker strandnära natur, på 
höjder, i kulturlandskap eller i någon av våra tätorter med den service som finns där. Se vidare 
i detta kapitel hur vi bedömer byggnation inom våra landsbygdsområden. 


Hagfors kommun har i förstudien angivit ett antal förslag till närmare studium i projektet. Dessa 
är: tomter för nybyggnation i strandnära lägen i Uddeholm, återskapande av tidigare nedlagd 
service i mindre orter ( ex. Gustavsfors ) där befolkningen engagerar sig i ex. byalag samt 
utvecklat äldreboende i Sunnemo. Om så önskas av de projektansvariga så är kommunen 
positiv till att medverka till ett närmare studium eller uppföljning av ovan angivna projekt vilka 
delvis är genomförda. 


Det skall bli intressant att se hur den nu utförda förstudien utvecklas för att som planeras 
genomföras 2003- 2006. 
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Kommunala mål 
Mål för markanvändning och bebyggelse finns främst i detta kapitel men finns även medtaget i 
kapitlet om kulturmiljö- och naturvård samt i kapitlet om friluftsliv och turism. Det är 
kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden som har till uppgift att verkställa målen.  


Övergripande mål för Hagfors kommun…… Kommunalt 
dokument/ 
kap ÖP 


Nationellt mål 


Hagfors kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och 
leva i med ett brett utbud av bostäder, möjlighet att bygga på 
”landet” med stora tomter i natursköna lägen samt goda 
möjligheter till ett attraktivt fritidsboende. Detta skall uppnås 
genom en god planberedskap. 
Vid omdaning av stadens och tätorternas struktur samt vid all 
ny och ombyggnad ska sex grundläggande strategier hållas i 
åtanke: 
1. hållbara ekologiska lösningar för tekniska 
försörjningssystem  
2. krav på hälsa och säkerhet  
3. ta tillvara på ortens och landsbygdens själ  
4.eftersträva närhet mellan bostäder, arbete, natur och 
rekreationsområden  
5.verka för en god och ändamålsenlig arkitektonisk utformning 
av byggnader och miljöer  
6.ett hållbart och ekologiskt anpassat val av byggmaterial 


Kap 4 
Kap 5 
Kap 6 
Kap 7 
Kap 8 
Kap 9 
Kap 10 
Kap 11 
Kap 12 
Hälsopolitiska 
planen 


Energiplanen 


Räddningstjänst-
planen 


Äldreomsorgs-
planen 


Skolplanen 


 


PBLs portalparagraf 
+ miljömålen  


God bebyggd miljö 


Frisk luft 


Bara naturlig 
försurning 


Säker strålmiljö 


Giftfri miljö 


 


All bebyggelse ska utformas så att de erbjuder en god 
boendemiljö där omgivningens naturliga förutsättningar tas 
tillvara. 


Kap 4 ÖP PBL + MB= 


God bebyggd miljö 


Boende på landsbygden inom de trafiknära och tätortsnära 
glesbygdszonerna ska möjliggöras . På så sätt ska det öppna 
kulturlandskapets bibehålls och kommunen utvecklar ett 
attraktivt pendelboende. 


Kap 4  
Kap 6 
Kap 8 
Kap 9 


God bebyggd miljö 


Ett rikt 
odlingslandskap 


Hagfors och Ekshärads sammansättning av bostäder, service 
och arbetsplatser, bör värnas och utvecklas, så att de kan 
fungera som relativt självständiga och kompletta centralorter. 
Lokal service och handel ska värnas. 


Kap 3  
Kap 4  
Kap 5 


God bebyggd miljö 


Kommunen skall underlätta och medverka till nybyggnad av 
fritidshus inom för fritidshus attraktiva områden i kommunen. 
Planläggningen av detta ska starta inom nästa mandatperiod. 


Kap 3, 4, 8, 9, 10 
och 11 


God bebyggd miljö 


Levande sjöar och 
vattendrag 


Kommunen skall verka för att det befintliga bostadsbeståndet 
främst i flerbostadshus blir mer attraktivt. 


Kap 4 God bebyggd miljö 


 


Den fysiska miljön i anslutning till skolor, förskolor och 
daghem ska planeras/utformas för god kontakt med 
naturområden, direkt eller via grönstråk. * 


Kap 4, 5 och 11 God bebyggd miljö 


Frisk luft 


Kommunen ska verka för att de mindre tätorterna Sunnemo, 
Råda, Mjönäs, Gustavsfors, Uddeholm och Sörby ges 
möjligheter att utvecklas med rimlig självförsörjning av 
bostäder och närservice. 


 God bebyggd miljö 


 


Vid planläggning, ny- och ombyggnader av byggnader och 
allmänna platser samt vid övriga förändringar av den yttre 
miljön skall tillgängligheten för personer med funktionshinder 
ges stor betydelse. 


Kap. 5, 6. Nationell 
handlingsplan för 
handikappsfrågor 
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4.2 Nuvarande markanvändning 
I det följande beskrivs i stora drag hur kommunens mark- och vattenområden används för 
närvarande. Den fysiska strukturen visar ett mönster av mark och vattenområden. 
Markområdena består av våtmarker, skogar, öppna odlingslandskap och bebyggelseområden.  


Tätorter och byar 


Tätorter och bebyggelseområden är koncentrerade till några centrala stråk. De ligger utmed de 
stora vattendragen och sjösystemen, där man också finner den bästa odlingsmarken.  


Hagfors stad är kommunens centrum, och säte för den kommunala förvaltningen.  
I praktiken har dock kommunen två viktiga centra. Hagfors stad är centralort för kommunens 
östra och södra delar: Gustavabygden, Råda - Uddeholm och Sunnemosbygden. Ekshärad 
(Kyrkheden) fungerar som centrum för de norra, södra och västra delarna.  


För befolkningen i de sydvästliga delarna av kommunen (Mjönäs - Ena) fungerar Munkfors 
som alternativ centralort i vissa sammanhang. 


Industriområden finns framförallt i Hagfors. Förutom det stora järnverksområdet finns här ett 
par tre industriområden för små och medelstora industrier och verksamheter. I Ekshärad finns 
ett industriområde. I övriga tätorter finns på flera håll mindre industriverksamheter. 


Hagfors och Ekshärad erbjuder fördelar som närhet till arbete, service, vänner och bekanta. 


Förutom de större tätorterna finns några tätorter som fungerar som underordnade centra, med 
vissa servicefunktioner. Dessa är Uddeholm, Råda, Sunnemo, Gustavsfors och Mjönäs. Det 
finns dessutom ett antal byar och mindre grupper av samlad bebyggelse.  


Landsbygd 


Kommunens landsbygd uppvisar stor variation. Här finns allt från levande jordbruksbygd till 
stora glest befolkade skogsområden.  


Det odlade kulturlandskapet  


 Klarälvdalen.  
 Sunnemodalen.  
 Väster om Klarälvdalen finns viktiga jordbruksbygder kring Lakenesjön, Busjön, 


Mossbergssjön och Grängen. 
 Små jordbruksbygder finns också i andra delar av kommunen, t ex runt Gustavsfors 


(delområde 1 Gustava). 
Skogsbygderna 


 Kommunens östra delar (Gustavabygden, delområde 1) utgörs till största delen av glest 
befolkade skogsbygder. - Se karta ”Markanvändning” (sid 4)* 


 Kommunens västra delar består till stor del av glest befolkad skogsbygd. Här finns till 
exempel Vargåsen, ett stort opåverkat område. 


 Stora skogsområden finns även centralt i kommunen, t ex på höjdryggen mellan 
Klarälvdalen och sjösystemen väster därom (Mossbergssjön, Busjön, Lakenesjön).  


 De stora variationerna i kommunens struktur medför mycket skiftande plane-
ringsförutsättningar för olika delar. 


Landsbygden kan delas i tre kategorier med avseende på förutsättningar för service och 
kommunikationer: Tätortsnära landsbygd, trafiknära landsbygd och renodlad glesbygd. 


Tätortsnära landsbygd 


Den tätortsnära landsbygden ligger på gång- eller cykelavstånd från tätort där det finns skola, 
arbetsplatser och service. 


Trafiknära landsbygd 


Den utgörs av områden med god tillgång till de större vägarna, och helst med någon form av 
kollektiva transporter, skolskjuts eller liknande. Det sammanfaller i hög grad med den levande 
landsbygden med relativt nära mellan hus och gårdar. För denna typ av bebyggelse ordnas 
service av olika slag, t ex skolskjutsar och hemtjänst.  
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Glesbygd  


Inom den renodlade glesbygden är det relativt långt mellan hus och gårdar Det är svårare att 
lösa transport- och serviceproblem på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Om bebyggelsen är 
utspridd blir körtiderna för skolskjutsar långa. Social omsorg och sjuk- och hälsovård blir 
svårare att organisera, och kräver mycket bilkörande. Omsorgen blir orationell och medför 
höga driftskostnader. 


En del av glesbygden utgörs av de så kallade stora opåverkade områdena. Dessa utgör en 
naturens resurs emedan de är relativt ostörda habitat för de vilda djuren och skatter av 
biologisk mångfald.  - Se vidare kap 10 Naturvård* 


Karta: Markanvändningens huvuddrag i Hagfors kommun, nuvarande situation samt 


utbyggnadsområden.


HAGFORS


UDDEHOLM


EDEBÄCK


RÅDA


GEIJERSHOLM


BERGSÄNG


EKSHÄRAD


MJÖNÄS


SUNNEMO


Str 3Str 3Str 3Str 3Str 3Str 3Str 3Str 3Str 3


Str 5Str 5Str 5Str 5Str 5Str 5Str 5Str 5Str 5


Str 6Str 6Str 6Str 6Str 6Str 6Str 6Str 6Str 6


Str 7Str 7Str 7Str 7Str 7Str 7Str 7Str 7Str 7


Str 8Str 8Str 8Str 8Str 8Str 8Str 8Str 8Str 8


Str 1Str 1Str 1Str 1Str 1Str 1Str 1Str 1Str 1


Str 2Str 2Str 2Str 2Str 2Str 2Str 2Str 2Str 2


Str 4Str 4Str 4Str 4Str 4Str 4Str 4Str 4Str 4


Str 10Str 10Str 10Str 10Str 10Str 10Str 10Str 10Str 10


Str 9Str 9Str 9Str 9Str 9Str 9Str 9Str 9Str 9


U3U3U3U3U3U3U3U3U3


U2U2U2U2U2U2U2U2U2


U9U9U9U9U9U9U9U9U9


U6U6U6U6U6U6U6U6U6


U7U7U7U7U7U7U7U7U7


U1U1U1U1U1U1U1U1U1


U5U5U5U5U5U5U5U5U5


U4U4U4U4U4U4U4U4U4


U8U8U8U8U8U8U8U8U8 U10U10U10U10U10U10U10U10U10


Sjöar och älvar


Små vägar


Stora vägar


Trafiknära landsbygd


Glesbygd


Tätorter


Strategiska områden (Str)


Utbyggnadsområde (U)


Samlad bebyggelse


Detaljplan
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4.3 Fysisk planering och bebyggelseutveckling 


Fysisk planering 
Den fysiska planeringens uppgift är att planera för en god hushållning med våra mark- och 
vattenresurser. I översiktsplanen sammanställs riktlinjer som bör gälla vid den fortsatta och 
mera detaljerade planeringen. 


Det finns både samhällsekonomiska, sociala och ekologiska skäl för en större 
funktionsintegrering och förtätning av våra bebyggelseområden. Med en ändamålsenlig 
utformning ges fördelar som minskat transportbehov, minskad miljöpåverkan, bättre 
resursutnyttjande och en mer händelserik och intressant bebyggelsemiljö. 


Översiktsplanering 


Begreppet översiktsplan används i nuvarande svenska planeringssystem i betydelsen 
kommunomfattande översiktsplan. Mindre översiktsplaner, som behandlar avgränsade delar 
av kommunen, är i detta system egentligen ”fördjupningar” av den kommunomfattande planen, 
och ingår i denna. Två fördjupningar har gjorts inom Hagfors kommun, för Uddeholm (antagen 
1997) och för Hagfors stad (antagen 1998 


 


Detaljplanering 


Regleringar av markens användning och av bebyggelsen sker genom detaljplaner. En 


detaljplan omfattar endast en begränsad del av kommunen. Av detaljplanen ska framgå 


hur planområdet delas upp i mark för olika ändamål och vilka bestämmelser som gäller 


för olika avgränsade ytor. Planen kan också innehålla bestämmelser om bygglovpliktens  


omfattning, byggnaders utformning och användning samt bestämmelser om anordningar 


och gränsvärden för vissa störningar. 


Kommunens tätorter omfattas till största delen av detaljplaner eller äldre stadsplaner. Befintliga 
stads- och detaljplaner är gamla och till viss del inaktuella. Det innebär bland annat att 
genomförandetiden har gått ut och att byggrätter i enlighet med planen ej längre kan hävdas. 
Kommunen kan dock lämna bygglov i enlighet med äldre planer även om genomförandetiden 
gått ut om man anser att planerad åtgärd ej skulle motverka en framtida utveckling av det 
aktuella området. Inom planlagd mark gäller generellt bygglovplikt. 


 


Lagrum: PBL 5 kap 1-15 §§ 


”1§  Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelse-
miljöns utformning skall ske genom detaljplan för  


1. ny sammanhållen bebyggelse. 


2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen 
/…/ om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av 
ansökan om bygglov eller förhandsbesked. 


3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang. /…/” 
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Detaljplaner, byggnadsplaner mm i Hagfors kommun (utom Hagfors stad)   


(en förteckning över detaljplaner i Hagfors stad finns i den fördjupade översiktsplanen) 


ORT Del-


område 


OMRÅDESNAMN AKT 


NR 


FASTST. 


DATUM 


Bergsäng 8 Bpl SV delen 0980 55 10 06 


Bergsäng 8 Utvidgning nya skolan 0985 68 01 29 


Bergsäng 8 Utvidgning N nya skolan 0992 70 06 29 


Bergsäng 8 Ändring omkr. gamla skolan 0994 73 05 11 


Bergsäng 8 Bpl Bergsäng 1:129 0998 62 10 16 


Bergsäng 8 Bpl Långrösta 1139 75 08 21 


Bergsäng 8 Utvidgning Långrösta Ö delen 1234 80 10 17 


Bergsäng 8 Ändring Långrösta S delen 1256 82 12 17 


Bergsäng 8 Ändring Detaljplan Långrösta 1301 87 11 24 


Ekshärad 7 Revidering av bpl Kyrkheden 1122 73 10 18 


Ekshärad 7 Utvidgning NV delen (Rönnvägen) 1137 75 04 17 


Ekshärad 7 Ändring SÖ delen (Norevägen) 1194 78 06 08 


Ekshärad 7 Ändring V delen (skolan) 1200 79 04 06 


Ekshärad 7 Ändring SV delen (Hästfallsv) 1218 79 09 26 


Ekshärad 7 Ändring V delen (Tinglöfsv) 1290 87 02 17 


Ekshärad 7 Dp Ekshärads kyrkogård 1310 88 12 28 


Ekshärad 7 Norr om Skolvägen 1318 89 04 27 


Ekshärad 7 Detaljplan omr S kyrkogården 1319 89 12 19 


Ekshärad 7 Dp för Grinnemo 1:182 1324 90 03 06 


Ekshärad 7 Väster om skolan 1327 90 11 27 


Ekshärad 7 Ändring dp Grinnemo 1:107 1336 91 04 24 


Ekshärad 7 Ändring dp N. Kjelléns väg 1337 91 05 23 


Geijersholm 10 Bpl V delen 0996 63 10 11 


Geijersholm 10 Bpl Ö delen 0997 70 04 16 


Geijersholm 10 Utvidgning. V delen 1199 77 11 30 


Geijersholm 10 Bpl S delen (industriomr) 1244 S81 11 


Geijersholm 10 Dpl Edet-området 1365 93 04 22 


Gunnerud 8 Bpl NV vägkorset 0981 60 01 07 


Gunnerud 8 Ändring S delen 1224 80 01 16 


Gustavaskogen 1 Bpl Gustavaskogen 3:1 0995 58 06 30 


Hagfors 10 Bpl Haftersbol 1:14 och 1:15 0717 62 02 09 


Hagfors 2 Bpl Haftersbol 1:7 0754 63 05 08 


Mjönäs o N Bogerud 3 Bpl Mjönäs 0961 61 01 31 


Mjönäs o N Bogerud 3 Bpl N Mjönäs 0965 66 05 11 


Mjönäs o N Bogerud 3 Bpl Mjönäs Ö delen 0978 73 11 09 


Mjönäs o N Bogerud 3 Ändring Mjönäs o N Bogerud 1173 77 10 10 


Norra Råda 9 Bpl omkr. Kyrkan 0963 62 03 28 


Norra Råda 9 Bpl Väster om Kyrkan 0967 65 04 27 


Norra Råda 9 Bpl Åros 0970 67 02 24 


Norra Råda 9 Ändring vid slakteriet 0971 67 04 13 


Norra Råda 9 Ändring vid Häggården 0972 68 10 09 


Norra Råda 9 Utvidgning Långheden 0973 69 12 22 


Norra Råda 9 Utvidgning SO Kyrkan 0977 73 09 05 
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Norra Råda 9 Ändring SO kyrkan 1136 75 07 11 


Norra Råda 9 Bpl Ås N delen 1151 76 03 18 


Norra Råda 9 Ändring SO Kyrkan 1170 76 11 29 


Norra Råda 9 Bpl Rådastrand 1198 79 01 19 


Norra Råda 9 Ändring Prästgårdsomr. 1242 81 05 21 


Norra Råda 9 Ändring vid Årosälven (gångbron) 1243 81 08 21 


Norra Råda 9 Bpl Ås S delen 1258 83 04 29 


Norra Råda 9 Bpl Rådahedarna (flygplatsen) 1285 86 05 23 


Norra Råda 9 Ändring Råda centrum 1305 88 07 15 


Norra Råda 9 Ändring Rådastrand 1307 88 04 15 


Norra Råda 9 Dp Hagfors Flygplats 1311 89 02 10 


Norra Råda 9 Flygplatsen, Industriområde 1326 90 04 24 


Norra Råda 9 Nya Åhströms affär 1375 94 04 07 


Sundsjön 1 Sundsjön 1:1,1:19-1:23 1134  


Sunnemo 2 Bpl omkr. Kyrkan 0960 58 05 30 


Sunnemo 2 Bpl Aspåsen 0975 71 12 08 


Sunnemo 2 Ändring V Kyrkan 0976 72 12 05 


Sunnemo 2 Ändring Aspåsen N 1113 73 12 20 


Sunnemo 2 Ändring Sunnemo S delen 1267 83 07 21 


Sunnemo 2 Ändring omr vid kyrkan 1271 84 03 19 


Sunnemo 2 Ändring omkr. Kyrkan 1281 86 02 07 


Sunnemo 2 Sunnemo 1:18 och 4:1 1360 93 01 11 


Sörby 4 SO om vägkorset 0966 64 01 15 


Uddeholm 9 Bpl centrum 0962 61 10 20 


Uddeholm 9 Ändring centrum,, 0964 63 01 28 


Uddeholm 9 Ändring Uddeholm 1:429 0969 66 04 25 


Uddeholm 9 Bpl Björkbacken 0974 71 07 09 


Uddeholm 9 Bpl Stjärnsberget -skall utgå 0979 73 12 06 


Uddeholm 9 Centrala delen 1334 91 02 26 


Uddeholm 9 S om Uvån 1339 91 07 23 


Uddeholm 9 Uddeholms Herrgård, N o S Gärdet-
området, omr.best 


1389 94-11-23 


Norra Råda 9 Björnbyn, det.plan 1403 97-02-10 


 


Kommunalt delmål  angående översyn av detaljplaner.   


Ansvaret för nedanstående delmåls genomförande ligger dels på den kommunala 
myndighetsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden. 


Delmålet kan betraktas som ett verksamhetsmål vilket kan medtagas i avdelningens 
verksamhetsplan. 


Delmål och rekommendationer för upprättandet av detaljplaner: 


Inom översiktsplanens giltighetstid ska en översyn göras av samtliga planers 
aktualitet vad avser byggrätter, planbestämmelser etc. Föråldrade planer bör 
omarbetas då ny eller förändrad markanvändning planeras eller kan förväntas. 
Vid detaljplanering ska tydliga utformningskriterier inarbetas. Planerna ska 
inlemmas i kommunens GIS-system.. 
Miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas för detaljplaner, 
områdesbestämmelser och andra beslut som har stor påverkan på 
användningen av mark- och vattenområden 
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Områdesbestämmelser 


Regleringar av markens användning och av bebyggelsen sker genom detaljplaner eller 


områdesbeställelser. För ett begränsat område som inte omfattas av detaljplan kan enligt 


PBL 5 kap § 16 områdesbestämmelser antas för att säkerställa att syftet med 


översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse tillgodoses. Bestämmelserna kan också 


innehålla bestämmelser om bygglovpliktens omfattning, byggnaders utformning, reglering 


av tillåten byggarea för fritidshus, införande av varsamhetsbestämmelser för byggnader 


och miljöer som är särskilt värdefulla från historiska, kulturhistoriska, miljö eller konstnärlig 


synpunkter, gränsvärden för vissa störningar samt rivningsförbud för kulturhistoriskt 


värdefull bebyggelse. 


I enlighet med tidigare översiktsplan upprättad 1990 har områdesbestämmelser för ett antal 
områden upprättats vars syfte är att genom utökad bygglovplikt säkerställa kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och byggnader. Den utökade bygglovplikten leder till en dialog mellan 
byggnadsnämnd och sökanden för att de tillsammans skall komma fram till ett bra förslag. 


För del av Uddeholms samhälle (Södra och Norra Gärdet) har områdesbestämmelser 
upprättats för att säkerställa områdets riksintresse vad avser kulturminnesvård. 


I översiktsplanen från 1990 redovisas även ett antal mindre fritidshusområden för vilka planen 
rekommenderade att områdesbestämmelser skulle upprättas med syfte att begränsa tillåten 
byggarea till max 60 m2. Anledningen till att begränsa byggarean är dels att förhindra risken 
för permanentboende, dels att kunna bevara vissa områdens ursprungliga småskaliga 
bebyggelsemiljö. Några områdesbestämmelser har ännu ej upprättats för något av dessa 
fritidshusområden. 


Inom Hagfors kommun är problemet med förvandling av fritidshus till permanentboende inget 
generellt problem. En snäv arealbegränsning är därför oftast inte påkallad.  


I några fall kan upprättandet av områdesbestämmelser motiveras  med ändamålet att skydda 
den småskaliga och enkla karaktären hos fritidshusområden som vuxit upp under 1920-60-
talen. Här kan en begränsning av byggarean vara befogad för att bevara dessa områdens 
karaktär och motverka en förfulning genom att husen får en alltför olikformig utveckling.  


I följande två tabeller redovisas områden med områdesbestämmelser respektive områden för 
vilka områdesbestämmelser bör upprättas . I tabellerna anges intresseaspekter och 
bestämmelsernas huvudsakliga syfte. 


Områden med områdesbestämmelser 


 Delomr


åde Intresseaspekter 
Områdesbestämmelsernas 


huvudsakliga avsikt 
Bet. 


Brunnberg 6 Kulturmiljö Utökad lovplikt OB1 


Gustavsfors 1 Kulturmiljö Utökad lovplikt OB2 


Gustav Adolf, 
kyrkomiljön 


1 Kulturmiljö 
Utökad lovplikt OB3 


Södra Skoga 4 Kulturmiljö Utökad lovplikt OB4 


Östra Skymnäs 3 Kulturmiljö Utökad lovplikt OB5 


Västra Tönnet 6 Kulturmiljö Utökad lovplikt OB6 


Östra Tönnet 6 Kulturmiljö Utökad lovplikt OB7 


Uddeholm, Norra och 
Södra Gärdet 


9 Kulturmiljö, riksintresse 
Utökad lovplikt och skydd av 


riksintresse 


OB8 
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Områden för vilka områdesbestämmelser bör upprättas 


 Delomr


åde Intresseaspekter 
Områdesbestämmelsernas 


huvudsakliga avsikt 
Bet. 


Bergsäng, söder 8 Kulturmiljö Utökad lovplikt OBP1 


Duvenäs 2 Kulturmiljö Utökad lovplikt OBP2 


Gräs 2 Kulturmiljö Utökad lovplikt OBP3 


Lilla Laggåsen 1 Kulturmiljö Utökad lovplikt OBP4 


Loviseberg 4 Kulturmiljö Utökad lovplikt OBP5 


Sunnemo Tömte 2 Kulturmiljö Utökad lovplikt OBP6 


Sättersta 1 
Fritidshusbebyggelse med 


fin skala 


Begränsning av byggnads-


arean 


OBP7 


Traneberg 1 
Fritidshusbebyggelse, 


Kulturmiljö 


Begränsning av byggnads-


arean 


OBP8 


Västra Skymnäs, del  av 
(söder) 


3 Kulturmiljö 
Utökad lovplikt OBP9 


Åleby 4 Kulturmiljö Utökad lovplikt OBP10 


 


Av ovan uppräknade områden är det mest angeläget att upprätta områdesbestämmelser för 
de båda fritidshusområdena Sättersta och Traneberg. Orsaken till detta är att trycket på större 
om- och tillbyggnader av den nu så välbevarade småskaliga fritidshusbebyggelsen ökar i och 
med möjligheten till avstyckning av tomter och därmed bättre belåningsmöjligheter i bank. 
Arbetet med upprättandet av dessa områdesbestämmelser har därför påbörjats under 1999.
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Karta: Områden med områdesbestämmelser, och områden för vilka föreslås upprättande av 
områdesbestämmelser. 


GEIJERSHOLM


HAGFORS
RÅDA


EKSHÄRAD


EDEBÄCK


BERGSÄNG


UDDEHOLM


MJÖNÄS


SUNNEMO


OB-P10OB-P10OB-P10OB-P10OB-P10OB-P10OB-P10OB-P10OB-P10


OB-P01OB-P01OB-P01OB-P01OB-P01OB-P01OB-P01OB-P01OB-P01
OB-P08OB-P08OB-P08OB-P08OB-P08OB-P08OB-P08OB-P08OB-P08


OB-P05OB-P05OB-P05OB-P05OB-P05OB-P05OB-P05OB-P05OB-P05


OB-P07OB-P07OB-P07OB-P07OB-P07OB-P07OB-P07OB-P07OB-P07


OB-P04OB-P04OB-P04OB-P04OB-P04OB-P04OB-P04OB-P04OB-P04


OB-P03OB-P03OB-P03OB-P03OB-P03OB-P03OB-P03OB-P03OB-P03OB-P02OB-P02OB-P02OB-P02OB-P02OB-P02OB-P02OB-P02OB-P02


OB-P06OB-P06OB-P06OB-P06OB-P06OB-P06OB-P06OB-P06OB-P06


OB-P09OB-P09OB-P09OB-P09OB-P09OB-P09OB-P09OB-P09OB-P09


OB07OB07OB07OB07OB07OB07OB07OB07OB07


OB05OB05OB05OB05OB05OB05OB05OB05OB05


OB08OB08OB08OB08OB08OB08OB08OB08OB08


OB03OB03OB03OB03OB03OB03OB03OB03OB03


OB02OB02OB02OB02OB02OB02OB02OB02OB02


OB06OB06OB06OB06OB06OB06OB06OB06OB06


OB01OB01OB01OB01OB01OB01OB01OB01OB01


Sjöar och älvar


Små vägar


Stora vägar


Trafiknära landsbygd


Glesbygd


Tätorter


Föreslagna områdesbestämmelser (OB-P)


Områdesbestämmelser (OB)
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Kommunala delmål  för upprättande av områdesbestämmelser.   


Upprättande av områdesbestämmelser är en strategi för att uppnå de övergripande 
kommunala målen som finns angivna i detta kapitlet samt i kapitel 8, kulturminnesvård. 
Ansvaret för genomförande ligger dels på den kommunala myndighetsnämnden, Miljö- och 
byggnadsnämnden. Delmålen kan betraktas som verksamhetsmål vilka kan medtagas i 
avdelningens verksamhetsplan. 


Delmål och rekommendationer för upprättandet av områdesbestämmelser: 


Inom fritidshusområden Sättersta och Traneberg ska under översiktsplanens 
giltighetstid områdesbestämmelser upprättas med syfte att begränsa tillåten 
byggarea för fritidshus för att kunna behålla den småskaliga och enkla 
karaktären på fritidshusområdena.  
Inom områdena Södra Bergsäng, Duvenäs, Gräs, Lilla Laggåsen, Loviseberg, 
Sunnemo Tömte, Södra delen av Västra Skymnäs samt Åleby , där 
kulturhistoriska värden finns att tillvarataga och skydda ska under 
översiktsplanens giltighetstid områdesbestämmelser med utökad bygglovplikt 
och utformningsanvisningar upprättas. Den utökade bygglovplikten kan 
exempelvis omfatta:  
1. Att utanför samlad bebyggelse bygga till en- och tvåbostadshus samt att 
uppföra eller bygga till kompletteringsbyggnader  
2.Byte av takmaterial, fasadmaterial eller färg på byggnad.  
3.Ändring av fönster, dörrar, skorstenar eller annat som påverkar byggnadens 
utseende. 
4.Rivning av byggnad eller del av byggnad.  
5.Marklov för schaktning, fyllning etc. 
6 Jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader 
 Innan områdesbestämmelser upprättas för angivna områden enligt 
ovanstående kommunala mål skall kommunen verka för att de kulturella 
värdena för respektive område beaktas. 


Samlad bebyggelse 


Samlad bebyggelse definieras som en bebyggelsegrupp om minst 10-20 hus. För att 


gruppen ska betraktas som "samlad" får det inte vara för långt mellan husen;  tomterna 


ska inte vara större än två hektar. Tomterna ska gränsa till varandra eller vara åtskilda 


endast av en väg eller parkmark.  


Områden med samlad bebyggelse som ej omfattas av planbestämmelser. 


Områden med samlad 
bebyggelse 


delomr. 
nr 


Bet. 
 


Basterud  5 S1 


Bergsäng, delar av 8 S2 


Bergsäng, södra  8 S3 


Björkil 2 S4 


Bogerud, norra o södra    3 S5 


Brunnberg  6 S6 


Byn-Halla 6-7 S7 


Edebäck  8 S9 


Ekshärad, stugbyn 7 S10 


Föskefors  5 S11 


Gräs, norra och södra 2 S12 


Gumhöjden 1 S13 


Gunnerud, delar av 8 S14 


Gustav Adolf 1 S15 


Gustavsfors, delar av 1 S16 


Hagälvsfall 10 S17 


Hamra 5 S19 


Hara 6 S20 


Hole 5 S21 


Hornnäs 6 S22 


Höje 3 S23 


Laggåsen 1 S24 


Lakheden 2 S25 


Loffstrand, norra och södra 6 S26 


Loviseberg 4 S27 


Mangstorp 2 S28 


Mjönäs, delar av 3 S29 


Myra 9 S30 


Nedre Lid 2 S31 


Mossberg, norra 5 S32 


Nygård 7 S33 


Risäter 9 S34 


Råda, delar av 9 S35 


Skoga, norra  4 S36 


Skymnäs, västra 3 S37 


Slättheden 3 S38 


Sundsjön 1 S39 


Tömte 5 S40 


Sättersta 1 S41 


Sörby, delar av 4 S42 


Traneberg 1 S43 


Täppåsen 2 S44 


Uddeholm, delar av 9 S45 


Uvanå 1 S46 


Åleby 4 S47 


Ämtbjörk 8 S48 


Skymnäs, östra 3 S49 


Skoga, södra 4 S50 


Tönnet, östra 6 S51 


Tönnet, västra 6 S52 
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Kommunen har möjlighet att göra en för de lokala förhållandena ändamålsenlig formulering av 
vad som bör ingå i begreppet samlad bebyggelse. Begreppet samlad bebyggelse har 
betydelse ur planerings- och bygglovsynpunkt (Plan- och Bygglagens 8:e kapitel i 4:e och 5:e 
paragraferna). I kommunens vedplan finns t ex rekommendationen att vedeldning utan 
ackumulatortankar ej bör förekomma i samlad bebyggelse efter 2000. * 


Områden som ej ingår i samlad bebyggelse 


Utanför detaljplan är en- och tvåfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader, murar och 
plank som ej ingår i samlad bebyggelse undantagna från bestämmelserna i PBL 8:e kap 1:a 
och 2:a §§ (bygglovplikt) i fråga om följande åtgärder:  


1. Göra mindre tillbyggnader om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. - 
Enligt kommunens beslut innebär ”mindre tillbyggnad” upp till 30% av den befintliga 
byggnadsarean. 


2. Uppföra komplementbyggnader eller murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset, 
om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. 
- Enligt kommunens beslut avses med komplementbyggnad i detta fall ett uthus/garage 
med maxyta 40 m2 eller en gäststuga med ytan max 25 m2.  


Bebyggelseutveckling 
Plan- och bygglagen anger att ”God hushållning med naturresurser och möjlighet till 
kretsloppsanpassning ska vara vägledande vid all lokalisering och utformning av ny 
bebyggelse. Transportbehovet bör begränsas genom nära samband mellan funktioner som 
bostäder, fritidsanläggningar, skolor, service och arbetsplatser. Möjligheter till källsortering, 
lokalt omhändertagande, kretsloppslösningar och lokala odlingar ska integreras.” 


Utformningskriterier 


Betydelsen av bebyggelsens funktionella och estetiska utformning kan inte underskattas.  
Regeringen har i sin proposition 1997/98:117 ”Framtidsformer – Handlingsprogram för 
arkitektur, formgivning och design” för första gången tagit ett initiativ för en samlad politik på 
området. Hagfors kommun har sedan många år en hög ambitionsnivå för utformning och 
kulturtradition. Den nya lagstiftningen i Miljöbalken (1999) ger ett starkt stöd för kvalitetskrav i 
arkitektonisk utformning. 


Ett arkitekturprogram för Hagfors kommun bör upprättas som komplement till de 
rekommendationer som lämnas i översiktsplanen. Rekommendationer för prövning av bygglov 
ska utarbetas. Se t ex "Bygga bostad på landet", Information från Boverket och Riksantikvarieämbetet 


1989. *  


Delmål och rekommendationer för utformningskriterier för bebyggelsen: 


Byggnationen ska ges stor omsorg när det gäller form, färg och placering så att 
den väl anpassas till miljön  
Den lokala byggnadstraditionen ska tas till vara. Skönhet och kulturhistoriskt 
värde i befintlig och tillkommande bebyggelse ska främjas. Vid byggande ska 
krav ställas på anpassning till Värmländsk byggnadstradition. Befintlig 
bebyggelse och naturförhållanden ska styra de krav som ställs.  
Kommunen ska verka för kvalitéer i närmiljön; god arkitektur och miljömässigt 
anpassade P-platser, gator och platser 


Utbyggnadsområden – Strategiska områden 


Med utbyggnadsområden avses ett område som redan är detaljplanelagt men ej 


exploaterat eller som avses detaljplaneläggas inom de närmsta fyra åren. 


(Översiktsplanens aktualitetstid). 


Beteckningen strategiskt markområde används för områden där en beredskap att 


förändra markanvändningen för upprätthållas med där det är osäkert om eller när 


förändringen blir aktuell. Pågående markanvändning kan dock fortgå tills vidare. 
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I den tidigare översiktsplanen från 1990 redovisades ett antal områden som beräknades täcka 
det framtida utbyggnadsbehovet både för bostadsbebyggelse och industri för de närmaste tio 
åren. Endast en mindre del av dessa områden har använts och bebyggts. Idag är även ett 
antal av områden inaktuella och föreslås därför i den nya översiktsplanen att utgå. 


När det gäller planberedskapen för bostadsbebyggelse inom de större tätorterna så finns det 
idag i varje tätort ett antal lediga tomter för byggnation, främst i form av fristående villor. Många 
av tomterna är inte attraktiva och saknar intressenter. Det finns därför ett behov av att tillskapa 
ett antal byggbara tomter i tätorterna, främst i Hagfors stad och Ekshärad, med hög kvalitet 
vad gäller läge, utsikt och miljö. Ett exempel på detta är den centralt i Hagfors stad belägna 
fastigheten kv. Smörjaren där det tidigare legat 3 st flerbostadshus vilka rivits under 1994. Här 
föreslås i översiktsplanen att området detaljplaneläggs för ett 10-tal friliggande villor alt. 
Kedje/grupphus. Dessa nybildade tomter får ett mycket centralt och fint läge inom staden med 
stor attraktivitet. 


Utbyggnadsmöjligheterna för industriändamål finns i Hagfors stad, Ekshärad, Geijersholm 
samt i Råda (i anslutning till Hagfors flygplats). Ett större industriområde beläget norr och 
Bäckåsarna utefter riksväg 62 har reserverats för en travbana. 


I Hagfors stad finns ett mindre antal byggbara tomter för industriändamål inom 
industriområdena Ängfallheden samt Vågbacken. Ett större utbyggnadsområde i 
storleksordningen 15 ha har också reserverats i anslutning till industriområdet i Vågbacken 
norr och väg 246 (västra infarten till Hagfors stad). För att ersätta det reserverade 
industriområdet vid Bäckåsarna enligt ovan har ett nytt lika stort utbyggnadsområde föreslagits 
i närheten av det tidigare (väster om riksväg 62). 


I följande tabeller redovisas områden som i översiktsplanen betecknas som 
utbyggnadsområden respektive strategiska områden. I tabellen redovisas även områdenas 
nuvarande status, användning samt ev. förslag till förändring. 


 


Utbyggnadsområden i Hagfors kommun 


Utbyggnadsområden benämning, areal Avsedd användning Del-


omr. 


Nuvarande status  Bet. Aktuell rekommendation 


Hagfors Sundsfall, söder om 


Sundsfallsvägen 


Bostadsområde för 


cirka 90 lägenheter  


10 Inga förändringar U1 Kvarstår som utbyggnadsmöjlighet 


Se Fördjupad Översiktsplan för 


Hagfors Stad  


Hagfors centrum Kv. Smörjaren Bostadsområde för ca 


10 småhus 


10 Detaljplan finns från 1955 U2 Detaljplanen inaktuell. Skall ändras 


i enlighet med föreslagen 


markanvändning 


Hagfors Vågbacken, 4 hektar samt 


utvidgning 15 ha enligt förslag i 


fördjupad översiktsplan 


Industri 10 Detaljplan finns för område 


med 4,3 ha. Detaljplan 


krävs för utvidgning (15 ha) 


U3 Kvarstår som utbyggnadsmöjlighet 


Ekshärad (Kyrkheden),  


västra delen; Grinnemo – Kyrkhedens 


skola, totalt ca 28 ha 


Bostadsområde för 


cirka 200 lägenheter 
7 


Detaljplan har gjorts för en 


första etapp om cirka 70 


lägenheter; byggnation  


U4 Ska utvärderas i samband med 


fördjupning av översiktsplan för 


Ekshärad (Kyrkheden) 


Ekshärad (Kyrkheden), östra delen, 1 


hektar 
Industriområde 7 


Detaljplan finns, området 


delvis taget i anspråk  


U5 Kvarstår som utbyggnadsmöjlighet, 


bör kompletteras.  


Råda, i anslutning till flygplatsen, 15 


hektar 
Industriområde 9 


Detaljplan finns, området 


delvis taget i anspråk  


U6 Kvarstår som utbyggnadsmöjlighet 


Råda, södra delen, mellan Årosälven 


och Riksväg 62, två kompletteringsytor 


om totalt ca 5 ha 
Bostäder 9 


Förslag i Områdesplan för 


Råda antagen 20/11 1980. 


Detaljplan krävs.  


U7 Kvarstår som utbyggnadsmöjlighet. 


Bullerproblem Riksväg 62  bör 


utvärderas. 


Mjönäs, östra delen (norr om skolan) 
Bostadsområde för 50 


eller fler småhus 
3 


Detaljplan finns, ska 


eventuellt ändras för 


effektivare markutnyttjande 


U8 


Kvarstår som utbyggnads-möjlighet 


Uddeholm, område söder om Uvån Bostadsområde 9 ha 


för 68  lägenheter i 


småhus/parhus  


9 Detaljplan finns (från 1991) 


U9 Se Fördjupad Översiktsplan för 


Uddeholm  


Sunnemo, söder om skolan Bostäder, några lediga 


tomter 


2 Detaljplan finns U10 Kvartstår som utbyggnadsmöjlighet 
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Strategiska områden i Hagfors kommun 


Utbyggnadsområden benämning, areal Avsedd användning Del-


områ


de  


Nuvarande status  Bet. Aktuell rekommendation 


Hagfors, Rysktorp/ Sundbäcken  


Bostäder; ”stadsnära 


lantligt boende” 


10 Förslag i Fördjupad 


översiktsplan för Hagfors 


stad 


Str 1 Se Fördjupad översiktsplan för 


Hagfors stad 


Hagfors, Abborrtorp 
Bostäder; ”stadsnära 


lantligt boende” 


10 Förslag i Fördjupad 


översiktsplan för Hagfors 


stad 


Str 2 Se Fördjupad översiktsplan för 


Hagfors stad 


Hagfors, Kärråsen/Hagälvsfall 
Bostäder; ”stadsnära 


lantligt boende” 


10 Förslag i Fördjupad 


översiktsplan för Hagfors 


stad 


Str 3 Se Fördjupad översiktsplan för 


Hagfors stad 


Råda, yta nordost om tätortens 


nuvarande utbredning, ca 6 ha Småindustri 9 


Förslag i Områdesplan för 


Råda antagen 20/11 


1980. Detaljplan krävs 


Str 4 


Kvarstår som utbyggnadsmöjlighet 


Uddeholm, Centrum  Område om ca 2 ha för 


bostäder, flerfamiljshus  
9 Detaljplan krävs 


Str 5 Se Fördjupad Översiktsplan för 


Uddeholm   


Uddeholm, Uvåvägen Bostäder, 


komplettering, 


exempelvis för tre 


parhus 


9 Detaljplan krävs 


Str 6 


Se Fördjupad Översiktsplan för 


Uddeholm   


Uddeholm, Norra Gärdet Bostäder, 15 tomter 


med hög kvalitet 9 
Områdesbestämmelser 


finns. Detaljplan krävs(1) 


Str 7 Se Fördjupad Översiktsplan för 


Uddeholm 


Uddeholm, Södra Gärdet Bostäder, 22 lägen-


heter i enbostadshus 
9 


Områdesbestämmelser 


finns. Detaljplan krävs 


Str 8 Se Fördjupad Översiktsplan för 


Uddeholm   


Sunnemo, 15 hektar norr om tätorten Bostäder 2 Strategiskt markområde  Str 9 Bör kvarstå 


Område väster om Bäckåsarna (väster 


om väg 62), cirka 40 hektar 
Industri 9 Förslag till ersättnings-


område för Bäckåsarna 


Str 10 Bör reserveras som strategiskt 


område 


Tidigare utbyggnadsområden som utgår 


Utbyggnadsområden benämning, areal Avsedd användning Del-


omr.  


Nuvarande status  Aktuell rekommendation 


Hagfors Hagälven,18 hektar 
(bostadsområde) 10 (utgår) Utgår enligt fördjupad översiktsplan 


för Hagfors Stad  


Råda, yta nordväst om tätortens 


nuvarande utbredning, ca 6 ha 
Bostäder 9 


Förslag i Områdesplan för Råda 


antagen 20/11 1980 
Utgår pga. närheten till flygplatsen 


 


Delmål och rekommendationer för utbyggnadsområden och strategiska områden: 


Inom de områden som översiktsplanen redovisar som möjliga eller lämpliga områden 


för bebyggelse, bör ingen bebyggelse komma till stånd utan föregående detaljplane-


läggning eller planutredning. 
Möjligheter till förtätning, dvs. kompletteringsbebyggelse inom de befintliga tätorterna, 
ska utnyttjas för att öka orternas livskraft, hushålla med resurser och begränsa 
transportbehovet. 


                                                      
1 Uddeholm behandlas i en särskild fördjupning till denna översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 1997-


10-28 (Laga kraft 97-11-21). Områdesbestämmelser har upprättats för den del av samhället som innefattar den 


kulturhistoriskt riksintressanta bebyggelsen ”Norra och Södra Gärdet”. 
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Karta: Utbyggnadsområden och strategiska områden Sunnemo 
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Byggande på landsbygden  


Boende på landet och brukande av jorden ger ett levande och öppet landskap. Ett tillräckligt 
befolkningsunderlag på landsbygden ger förutsättningar för service: Skolor, kollektivtrafik, 
varuförsörjning, bokbuss mm. Sysselsättning och levande landsbygd kan motivera ett större 
samhälleligt åtagande för att skapa service- och infrastrukturlösningar. 


Men nya etableringar på landsbygden kan ge oönskade negativa effekter, såsom ökade 
transportbehov. Det ställer också krav på den kommunala verksamheten och planeringen. Ett 
boende som är spritt över stora ytor, utan effektiva samband i form av vägar och transporter 
ger behov av service, kollektivtrafik och teknisk försörjning som är mycket kostsamma att 
tillgodose. I Hagfors kommun är det därför önskvärt att permanentboende på landsbygden 
lokaliseras till trafiknära och tätortsnära lägen, d.v.s. till områden som ligger i närheten av 
tätorter, länsvägar eller andra vägar i kommunen som nås av kollektivtrafik, skolskjutsar etc. 


För en förbättrad planberedskap ska en inventering av möjliga lägen för nybebyggelse inom 
by- och tätortsområden göras. I vissa fall kan enklare planutredningar göras där ekonomiska 
kartan eller liknande kartmaterial kan ligga som grund. 


Lagkrav 


”För att mark ska få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. 


Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.” (PBL 1 


kap 6 §) 


”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. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och för-


handsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap 3 § miljöbalken skall 


miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.” (PBL 2 kap 1§). 


”Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 


1. de boendes hälsa 


2. jord-, berg- och vattenförhållandena 


3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice  


4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.  


Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall lokaliseras på ett sätt 


som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.” (PBL 2 kap 3 §) 


”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 


deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas 


mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 


tätorter skall särskilt beaktas.  


Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturvården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 


som avses i första stycket.”(Miljöbalken 3 kap 6 §) 


Delmål och rekommendationer för byggande på landsbygden: 


All etablering inom de områden som i översiktplanen utmärkts som "strategiska 
områden" samt "lantligt tätortsnära boende" föregås av en planläggning eller enklare 
planutredning. 


Behov av nya bostäder och komplementbyggnader av betydelse för 
landsbygdsanknutna näringar ska behandlas positivt.  


Tomter på landsbygden ska vara så väl tilltagna att möjlighet till exempelvis hästhållning 
finnes. 


Vid nyetableringar av bostadshus på landsbygden där hästhållning kan påräknas skall 
hänsyn tas angående problematiken med hästallergener ex. när det avstånd till 
närliggande bebyggelse etc. Som riktlinje för bedömningen kan användas Boverkets 
skrift Bättre plats för arbete.    


Inom de områden som i översiktplanen betecknas som renoldlad glesgygd bör vid 
lokaliseringsprövning av permanentbostadshus kostnader för den samhälleliga servicen 
vägas in. Det enskilda intresset bör därvid väga tungt. Bygglovärenden prövas från fall 
till fall mot bakgrund av översiktsplanen ocj PBL.  


Om byggnationen avses företas inom så kallade riskområden ska speciella krav ställas.  


Vi prövning av nylokaliseringar inom landsbygdsområden där landskapsbilden bedöms 
ha ett särskilt stort värde ska det allmänna intresset för att kunna vidmakthålla det 
öppna kulturlanskapet särskilt beaktas. 
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Fritidshus 


För närvarande finns få planlagda tomter för fritidsbebyggelse inom kommunen. Inom följande 
områden finns några byggbara planlagda tomter : Ås, Edet, Aspåsen, Haftersbol (på 
ovansidan av landsvägen). Det finns därför ett behov av att se över behov och önskemål av 
fritidshustomter. I rekommendationerna nedan talas om s.k. ”strandnära lägen”. Med detta 
menas lägen nära sjöar och vattendrag men ej inom de strandskyddade områdena. Se även 
avsnittet ”Områdesbestämmelser” tidigare i detta kapitel. 


Kommunala delmål  och  rekommendationer för fritidshusbebyggelse 


En inventering av behov och önskemål för nya fritidshustomter skall under 
Översiktsplanens giltighetstid  göras med avseende på befintliga detaljplaners  
uppdateringsbehov, behov av nya detaljplaner eller områdesbestämmelser. Samtidigt 
bör möjligheter till förtätning och utökning av befintliga fritidshusområden både inom 
detaljplanelagda områden som inom områden med samlad bebyggelse undersökas.  


En inventering av områdena närmast stränderna skall under Översiktsplanens 
giltighetstid göras med avseende på att bl.a. kunna identifiera möjliga byggplatser för 
fritidshus i strandnära lägen d.v.s. nära våra sjöar och vattendrag men normalt ej inom 
de strandskyddade områdena. Huvudregeln när det gäller nya fritidshusetableringar är 
att de skall ske utanför de strandskyddade områdena. Arbetet bör ske i samband med 
den planerade allmänna översynen av strandskyddet. Fritidshus ska utformas och 
färgsättas för att passa väl till befintlig miljö. 


Kommunen ska medverka till att gemensamma småskaliga avloppsanläggningar på ett 
miljöriktigt sätt anordnas inom fritidshusområden samt att det inom områdena finns en 
gemensam strategiskt placerad källsorteringsstation. 


I avvaktan på ovan nämnda inventering av möjliga byggplatser inom den 
strandskyddade zonen så bör stor restriktivitet gälla för nylokaliseringar inom detta 
området. Kriterier för skäl till dispens bör upprättas. 


Strandskydd 


Stor restriktivitet gäller för byggande inom strandskyddat område. En utförlig redovisning av 
vad som gäller för olika sjöar och vattendrag i Hagfors kommun ges i avsnittet ”Strandskydd” i 
kap 9 Hushållning med naturresurser.  


Lagtext: (Miljöbalken 7 kap 17 §) 


”Inom strandskyddsområde får inte  
 1. nya byggnader uppföras, 
 2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen ändrat ändamål än de tidigare har använts till,  
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten … /…/, 
 4. andra anläggningar … /…/, 
 5. andra åtgärder … /…/.” 
 (Miljöbalken 7 kap 16 §). 


”Förbuden gäller inte 
 1. byggnader /…/ som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller  rennäringen och som inte tillgodoser 
bostadsändamål eller 
 2. verksamheter eller åtgärder som tillåtits av regeringen enligt …/…/”    


Hinderytor för Hagfors flygplats 


För att skapa hinderfria utrymmen för luftfartygens rörelser på marken och i luften i samband 
med start och landning på av luftfartsverket godkända flygplatser har luftfartsinspektionen 
fastställt ett antal hinderytor, som normalt ej får genomträngas. I vissa fall kan dock 
luftfartsinspektionen efter särskild prövning medge att ett föremål får genomtränga en 
hinderyta. 


De aktuella hinderytor som av Luftfartsverket beräknats för Hagfors kommun redovisas på 
bifogad karta. 


 


Rekommendationer 


flygplatsen: 


Vid prövning av nybyggnation inom hinderytorna vid Flygplatsen skall 
vid etableringen hänsyn tagas till flyget. 
Vid uppsättande av tele/radiomaster inom hinderytorna skall samråd 
hållas med Luftfartsverket 
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Karta: Hinderstege Hagfors flygplats 
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4.4 Bostadsförsörjning 


Nationella mål 


Den bostadspolitiska utredningen (SOU 1996:156) har formulerat nationella mål, vars viktigaste 


innehåll är : 


 Närmiljön ska vara stimulerande, trygg och ekologiskt hållbar. Den ska medge delaktighet 


och inflytande, samt vara en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. 


 Bostaden ska vara sund, ändamålsenlig, användbar, tillgänglig och estetiskt tilltalande. 


Bostaden ska upplåtas till rimlig kostnad. 


 Den fysiska planeringen och bostadsplaneringen ska präglas av helhetssyn, integrering av 


bostäder och verksamheter, närhet och tillgodoseende av olika gruppers behov. Miljöer ska 


utvecklas från estetiska, morfologiska och kretsloppsanpassade utgångspunkter. 


Vidare har staten fastlagt de grundläggande målen som bör gälla för planeringen av bostäder 
och bostadsområden, nämligen: 


Att hela befolkningen ska beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade 
bostäder av god kvalité och till rimliga kostnader.  


Att varje bostadsområde:  


- bör erbjuda god service,  
- ha bostäder som motsvarar olika hushållsgruppers behov  
- vara ekonomiskt och fysiskt tillgängligt 
- ge möjligheter till kontakter och verksamheter utanför bostaden 


De grundläggande målen har sedan kompletterats för att stärka svaga gruppers positioner 
genom: 


- att öka utrymmesstandarden för trångbodda familjer. 
- att särskilt uppmärksamma ungdomarnas bostadsbehov. 
- att ägna särskild omsorg åt att tillgodose äldre och handikappades speciella  
   behov vid utformningen av bostäder och bostadsmiljö. 


År 1983 kompletterades riktlinjerna för bostadsförsörjningen genom att allt större 
uppmärksamhet måste riktas mot vården av det befintliga bostadsbeståndet. Således lades 
fast: 


- att alla människor har rätt till en bostad med modern utrustning.  
- att alla människor har rätt till en bostad som är väl underhållen. 
- att alla, oberoende av ålder eller handikapp, har rätt till en bostad som fyller  
  kraven på god tillgänglighet. 
- att förbättringar av bostadsbeståndet bör främja ett jämlikt och integrerat  
  boende och ett varsamt omhändertagande av kvalitéerna i den befintliga  
  bostadsmiljön. 


Statens engagemang för att garantera medborgarnas bostadsstandard har minskat. 
Bostadssubventionerna har i stort sett försvunnit och till en del ersatts av bostadsbidrag. 
Utformning av bostäder har därmed alltmer överlämnats till marknadens 
efterfrågemekanismer, och individernas ekonomiska utrymme att efterfråga rymliga bostäder 
av god kvalité har minskat. 


Befintligt bostadsbestånd 


Det finns  4843 småhus/villor och 2802 lägenheter i 125 flerbostadshus. (b) Av dessa ligger 
1273 småhus/villor och 1286 lägenheter i Hagfors stad. (a) 


De största fastighetsägarna är  Hagforshem AB med cirka 1400 lägenheter och HSB med 
cirka 400 lägenheter, samt Riksbyggen med c:a 300 lägenheter. 


Lägenheterna i flerbostadshus är genomgående mindre än bostäder i småhus. Nästan 70% av 
lägenheterna är ettor och tvåor. 87% av småhusen har tre rum eller mer. (b) Hela 73% av 
lägenheterna i flerbostadshus uppfördes under 1950- och 60-talen. (b) 


Antalet småhus ökade med ca 20 om året under åren 1980-84, medan antalet lägenheter i 
flerbostadshus minskade med nästan lika många (i genomsnitt 8,7 per år). (b) 
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I kommunens bostadsförsörjningsprogram (KBP) för åren 1990-94 redovisas ett planerat 
bostadsbyggande om totalt 378 lägenheter, dvs. ca 76 lägenheter om året. På grund av den 
djupa nedgången i landets ekonomi och den mycket svaga efterfrågan på lägenheter i Hagfors 
kommun har mycket få av dessa kommit till utförande.  


Det finns inga indikationer på trångboddhet. 
 (a) Källa: Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad, samrådshandling 1996. 
 (b) Källa: GPF 1991 samt Hagforshem. 


Hagforshem AB har 1032 bostäder i Hagfors stad, 68 i Uddeholm, 49 i Råda och 137 i 
Ekshärad. Husen är till största delen byggda under 1960- och 70-talen och tillhör 
miljonprogrammets storskaliga projekt. Hagforshem brottas med samma problem som flertalet 
av landets större bostadsföretag, dålig lönsamhet, outhyrda lägenheter, få lägenheter med 
attraktiva egenskaper, social segregation och höga underhållskostnader.  


För att minska problemet med outhyrda lägenheter har Hagfors Hem under perioden 1995 –
2001 byggt om två hus inom Sättraområdet till äldreboende. Ett annat hus inom kv. 
Skogvaktaren har byggts om till kontor samt träningslokal. Under samma period har även 10 
hus innehållande 190 lägenheter rivits. Beslut har tagits i kommunfullmäktige om rivning av 
ytterligare 138 lägenheter.  Den statliga bostadsdelegationen har för kommunen angivit ett 
rivningsbehov på 225 lägenheter. Hagfors Hem AB hoppas dock på att andra 
användningsområden av ett antal rivningshotade bostadshus  ska innebära att man inte 
behöver riva fler lägenheter än de beslutade. 


Det är dock osäkert om problemet med outhyrda lägenheter försvinner med de rivna husen. 
Efterfrågan på bostäder styrs av människornas ekonomiska villkor och framtidstro. Det är 
därför svårt att med planering få till stånd rationella flyttkedjor för att frigöra billiga bostäder till 
resurssvaga, eller barnvänliga bostäder till barnfamiljer. Här avses t ex riktat byggande för en 
kategori av boende som t ex bebor en större bostad än de behöver, för att de ska flytta till det 
nya alternativet och därmed frigöra  den större bostaden, så att den blir tillgänglig för ett större 
hushåll 


Företaget Hagforshem är obenäget att bygga nytt så länge man har outhyrda lägenheter, trots 
att det finns viss efterfrågan på olika typer av speciallägenheter, bl a centralt i Hagfors.  


Behov av nya bostäder 


Trots det stora antalet outhyrda lägenheter finns en viss efterfrågan på nya bostäder. Det finns 
behov av komplettering i tätorterna, framförallt med olika typer av specialbostäder, t ex små 
lägenheter med god tillgänglighet som passar äldre. Det finns också behov av små billiga 
lägenheter för unga, helst i centrala lägen. Det verkar dock svårt att skapa sådana genom 
nybyggnad; kostnaderna blir för höga. Möjligtvis är enkla ombyggnader av befintliga hus en 
mer framkomlig väg. 


Det finns ett litet men stadigt villabyggande i form av enstaka hus, ofta i tätortsnära 
landsbygdslägen. Denna trend ser ut att hålla i sig, och kan i viss mån utvecklas. En aktiv 
rådgivning kan bidra till god anpassning och utformning av byggnader och försörjningssystem. 
Exempel på detta beskrivs i Hagfors fördjupade översiktsplan: Här förordas utnyttjande av det 
vackra odlingslandskapet i stadens närhet. Genom att utnyttja dessa ytor till ett halvlantligt 
boende med stora tomter och plats för djur kan landskapskvalitéerna till stor del tas tillvara. 
Samhälleliga kostnader för teknisk försörjning kan hållas nere genom utnyttjande av 
kretsloppsteknik. Sådant boende i anslutning till tätorterna kan vara ett mycket attraktivt 
alternativ till att bo längre ut på landet, eftersom man får bättre tillgång till skolor och service. 


Situationen i miljonprogrammets områden visar på behov av snara åtgärder. Områdena är 
ensartade och monotona till karaktären. Social segregation, dålig tillgänglighet, 
befolkningsminskning och tomma lägenheter är stora problem. 


Att identifiera de nya behoven ställer speciella krav på planeringen. Hänsyn måste tas till lokala 
förhållanden och befolkningens önskemål. Kompletteringar måste specialiseras och utgå från 
mera omsorgsfullt formulerade behov. Översiktsplanen ska redovisa lämpliga lägen för nya 
bostäder. * 


Rekommendationer 


bostadsförsörjning: 


Tillgängligheten till lägenheterna för äldre och handikappade förbättras 
så att man kan få bo kvar i sin lägenhet även om livssituationen 
förändras. 
Den yttre miljön med ensartad monoton karaktär förbättras både vad 
avser markförhållanden som bostadshusens utvändiga utseende.  
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4.5  Sammanställning mål och rekommendationer 


4.1 Målbild ...................................................................................................................... 2 


Kommunala mål _________________________________________________________________8 


Hagfors kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och leva i med ett brett utbud av 
bostäder, möjlighet att bygga på ”landet” med stora tomter i natursköna lägen samt goda 
möjligheter till ett attraktivt fritidsboende. Detta skall uppnås genom en god planberedskap. Vid 
omdaning av stadens och tätorternas struktur samt vid all ny och ombyggnad ska sex 
grundläggande strategier hållas i åtanke: 1. hållbara ekologiska lösningar för tekniska 
försörjningssystem  2. krav på hälsa och säkerhet  3. ta tillvara på ortens och landsbygdens 
själ  4.eftersträva närhet mellan bostäder, arbete, natur och rekreationsområden  5.verka för 
en god och ändamålsenlig arkitektonisk utformning av byggnader och miljöer  6.ett hållbart och 
ekologiskt anpassat val av byggmaterial .....................................................................................8 


All bebyggelse ska utformas så att de erbjuder en god boendemiljö där omgivningens naturliga 
förutsättningar tas tillvara. ............................................................................................................8 


Boende på landsbygden inom de trafiknära och tätortsnära glesbygdszonerna ska möjliggöras 
. På så sätt ska det öppna kulturlandskapets bibehålls och kommunen utvecklar ett attraktivt 
pendelboende. .............................................................................................................................8 


Hagfors och Ekshärads sammansättning av bostäder, service och arbetsplatser, bör värnas 
och utvecklas, så att de kan fungera som relativt självständiga och kompletta centralorter. 
Lokal service och handel ska värnas. ..........................................................................................8 


Kommunen skall underlätta och medverka till nybyggnad av fritidshus inom för fritidshus 
attraktiva områden i kommunen. Planläggningen av detta ska starta inom nästa mandatperiod.8 


Kommunen skall verka för att det befintliga bostadsbeståndet främst i flerbostadshus blir mer 
attraktivt. ......................................................................................................................................8 


Den fysiska miljön i anslutning till skolor, förskolor och daghem ska planeras/utformas för god 
kontakt med naturområden, direkt eller via grönstråk. * ..............................................................8 


Kommunen ska verka för att de mindre tätorterna Sunnemo, Råda, Mjönäs, Gustavsfors, 
Uddeholm och Sörby ges möjligheter att utvecklas med rimlig självförsörjning av bostäder och 
närservice. ...................................................................................................................................8 


Vid planläggning, ny- och ombyggnader av byggnader och allmänna platser samt vid övriga 
förändringar av den yttre miljön skall tillgängligheten för personer med funktionshinder ges stor 
betydelse. .....................................................................................................................................8 


4.2 Nuvarande markanvändning ................................................................................... 9 


4.3 Fysisk planering och bebyggelseutveckling ........................................................11 


Fysisk planering _______________________________________________________________11 
Delmål och rekommendationer för upprättandet av detaljplaner: ............................................................ 13 


Inom översiktsplanens giltighetstid ska en översyn göras av samtliga planers aktualitet vad avser byggrätter, 


planbestämmelser etc. Föråldrade planer bör omarbetas då ny eller förändrad markanvändning planeras eller kan förväntas. 


Vid detaljplanering ska tydliga utformningskriterier inarbetas. Planerna ska inlemmas i kommunens GIS-system.. ................ 13 
Miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas för detaljplaner, områdesbestämmelser och andra beslut som har stor påverkan 


på användningen av mark- och vattenområden ......................................................................................................................... 13 
Delmål och rekommendationer för upprättandet av områdesbestämmelser: .......................................... 17 


Inom fritidshusområden Sättersta och Traneberg ska under översiktsplanens giltighetstid områdesbestämmelser upprättas 


med syfte att begränsa tillåten byggarea för fritidshus för att kunna behålla den småskaliga och enkla karaktären på 


fritidshusområdena. .................................................................................................................................................................... 17 
Inom områdena Södra Bergsäng, Duvenäs, Gräs, Lilla Laggåsen, Loviseberg, Sunnemo Tömte, Södra delen av Västra 


Skymnäs samt Åleby , där kulturhistoriska värden finns att tillvarataga och skydda ska under översiktsplanens giltighetstid 


områdesbestämmelser med utökad bygglovplikt och utformningsanvisningar upprättas. Den utökade bygglovplikten kan 


exempelvis omfatta:  1. Att utanför samlad bebyggelse bygga till en- och tvåbostadshus samt att uppföra eller bygga till 


kompletteringsbyggnader  2.Byte av takmaterial, fasadmaterial eller färg på byggnad.  3.Ändring av fönster, dörrar, skorstenar 


eller annat som påverkar byggnadens utseende. 4.Rivning av byggnad eller del av byggnad.  5.Marklov för schaktning, 


fyllning etc. 6 Jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader ........................................................................................................ 17 
Innan områdesbestämmelser upprättas för angivna områden enligt ovanstående kommunala mål skall kommunen verka för 


att de kulturella värdena för respektive område beaktas. .......................................................................................................... 17 


Bebyggelseutveckling ___________________________________________________________18 
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Delmål och rekommendationer för utformningskriterier för bebyggelsen: ............................................... 18 
Byggnationen ska ges stor omsorg när det gäller form, färg och placering så att den väl anpassas till miljön  Den lokala 


byggnadstraditionen ska tas till vara. Skönhet och kulturhistoriskt värde i befintlig och tillkommande bebyggelse ska främjas. 


Vid byggande ska krav ställas på anpassning till Värmländsk byggnadstradition. Befintlig bebyggelse och naturförhållanden 
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14. Konsekvensbeskrivning 
14.1   Markanvändning (kapitel 4) 


I PBL kap 4 § 4 står att ”Under samrådet bör motiven till översiktsplaneförslaget, 
planeringsunderlag av betydelse samt planförslagets innebörd och dess konsekvenser 
redovisas och beskrivas. 
Det nu utarbetade förslaget till ny översiktsplan för Hagfors kommun är ej någon 
markanvändningsplan i större omfattning. Behovet av nya planområden för 
nybebyggelse av bostadshus och större industrietableringar är ej så stora och torde ej 
bli det inom en nära framtid. I översiktsplanen från 1990 presenterades ett antal ut-
byggnadsområden för bostäder och industri. Även i de fördjupningar av översiktsplanen 
1990 som gjorts för Hagfors stad (1998) och Uddeholms samhälle (1998) så har 
utbyggnadsområden för bostäder och industrier presenterats. 
I den nya översiktsplanen har endast ett nytt utbyggnadsområde tagits fram nämligen 
ett industriområde norr om Bäckåsarna väster om Riksväg 62. Ett par tidigare 
utbyggnadsområden har även tagits bort då de nu saknar aktualitet för 
bostadsbebyggelse (Råda samhälle). 
När det gäller nybyggnation av bostadshus får vi räkna med att dessa sker mestadels 
på landsbygden och eventuellt inom de mindre tätorter som finns inom kommunen. Det 
är f n svårt att styra den förhållandevis lilla nybyggnation som sker till planlagda 
områden i tätorterna. I de rekommendationer som utarbetats för byggnation inom 
landsbygden så har dessa delats in i tre kategorier nämligen för tätortsnära landsbygd, 
trafiknära landsbygd och glesbygd. Utbyggnadsområden både planlagda och föreslagna 
finns i anslutning till de större tätorterna där troligtvis nya industrietableringar kommer 
att ske. 
Beträffande fritidshusbebyggelse har det uttalats i översiktsplaneförslaget att en viss 
kompletterande bebyggelse eventuellt kan ske inom de redan etablerade områdena. En 
närmare studie av dessa områden skall göras. Inom kommunen finns även ett stort 
antal fritidshus mestadels uppförda på 1940-50 talet belägna inom strandnära lägen 
utefter våra sjöar. Troligtvis kommer även fortsättningsvis nya bygglovsförfrågningar om 
att få uppföra fritidshus i strandnära attraktiva lägen. Rekommendationer för 
fritidshusbebyggelse har därför utarbetats i översiktsplanen. 
För att kunna bedöma och belysa olika effekter av översiktsplaneförslaget vad avser 
föreslagen markanvändning (kap 4) har för olika kategorier av områden gjorts en enkel 
analys/bedömning/sammanfattning. Den analys och bedömning som gjorts är allmänt 
hållen. Närmare analyser får göras i samband med detaljplaneläggning, enklare 
planutredningar eller enskilda bygglovprövningar. Kriterier som vägts in i beskrivningen 
är de olika kategorierna och delområdenas påverkan på natur, miljö, kultur, friluftsliv etc. 
Även andra faktorer såsom syftet med markanvändningen, tekniska förutsättningar, 
kommunalekonomiska förutsättningar, kommunikationer, infrastruktur, ekologisk hållbar 
utveckling, risker etc. har bedömts och beskrivits. 
De olika kategorierna av områden och i dessa ingående delområden som bedömts är 
följande: 


Kat 1 Tätortsnära landsbygd 
1. I anslutning till Hagfors stad    (Se fördjupad Ö- plan för Hagfors stad ) 
2. Abborrtorp 
3. Rysktorp 
4. Kärråsen 
5. I anslutning till Ekshärads samhälle 
6. Byn 
7. Näs 
8. Mossberg 
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Kat 2 Trafiknära landsbygd 
9. Norra Klarälvdalen Loffstrand-Edebäck 
10. Sunnemodalen Sjögränd-S Gräs 
11. Kommunens sydvästra delar Sörby-Råda-Skymnäs-Norra och Södra Skoga i 


anslutning till riksväg 62, väg  903, 905, 904, 916, 916 m.fl 
12. Kommunens östra delar Gustafsfors-Sundsjön-Uvanå i anslutning till väg nr 246, 


843, 840, 842 m.fl. 
13. Kommunens Nordvästra delar Hamra-Knappåsen utefter väg nr 239, 928, 929, 915, 


914 m.fl. 
Kat 3 Glesbygdsområden  


I glesbygdsområden ingår även s k stora opåverkade områden (fyra stycken föreslagna) 
för vilka speciella rekommendationer och beslut gäller. (se sep karta) 


Kat 4 Komplettering av bebyggelse inom mindre byar/tätorter  
Konsekvenser för bebyggelse där områdesbestämmelser har upprättats eller föreslås 
skall upprättas (se översiktsplanen kap 4) 


Kat 5 Övriga mindre byar/tätorter samt områden med s.k. samlad bebyggelse  
Konsekvenser gäller områden utan områdesbestämmelser. (se ÖP kap 4) 


Kat 6 Utbyggnadsområden för bostadsbebyggelse 
14. Hagfors stad, Sundfallsområdet, söder om Sundfallsvägen (se fördjupad över-


siktsplan för   Hagfors stad) 
15. Hagfors stad, förtätningsområden inom staden (se fördjupad översiktsplan för 


Hagfors stad) 
16. Ekshärad, nordvästra delen 
17. Råda, nordöstra delen ( Kommer ev. att utgå för bostadsbebyggelse. ) 
18. Råda, södra delen 
19. Uddeholm, förtätningsområden inom samhället öster och väster om väg nr ? 
20. Sunnemo, norr om tätorten 


Kat 7 Utbyggnadsområden för industri 
21. Hagfors stad, Vågbacken nordväst om väg nr 246 (se fördjupad översiktsplan för 


Hagfors stad) 
22. Råda, området i anslutning till flygplatsen 
23. Bäckåsarna, väster om väg 62 


Kat 8 Fritidsbebyggelse 
24. Inom etablerade mindre fritidshusområden (se översiktsplanen kap 4) 


Övriga områden 
För varje kategori av områden och i dessa ingående delområden har följande kriterier 
bedömts och analyserats 
Allmänt: Här har en allmän beskrivning av kategori och område gjorts. 
Kategori: Kategori av områden enligt ovan har angetts. 
Bestämmelser: Gällande bestämmelser och kriterier för kategori och område har 
angetts. 
Positiva faktorer: Positiva faktorer har här angetts/bedömts enligt tidigare angivna 
kriterier. 
Negativa faktorer: Negativa faktorer har här angetts/bedömts enligt tidigare angivna 
kriterier. 
Sammanfattning/konsekvens/avvägning: Här har en sammanfattning av föreslagen 
markanvändning gjorts och i förekommande fall dess påverkan/konsekvens försökts 
beskrivas och bedömas. 
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14.2   Infrastruktur och kommunikationer (kapitel 6) 
Hagfors kommun är genom sitt relativt perifera läge inom regionen och genom sin glesa 
bebyggelsestruktur mycket beroende av en god infrastruktur och goda kommunikationer. 
Näringslivet har ett särskilt behov av goda vägförbindelser för sina tunga transporter. 
Uddeholm Tooling, Metso (tidigare Sunds Defibrator och Valmet) och Stora Enso vilka är 
mycket betydelsefulla företag som verkar inom kommunen står för en stor del av den tunga 
trafiken vilken sker på vägnätet. En effektiv och väl fungerande infrastruktur är också mycket 
viktig för arbetsmarknaden då ett stort antal Hagforsbor pendlar till orter utanför kommunen 
och många pendlar in till arbeten i Hagfors stad från närliggande orter och landsbygd. Goda 
pendlingsmöjligheter ökar arbetsmarknadens storlek och utbudet av kvalificerad arbetskraft. 
Ovanstående innebär att stor vikt har lagts på att i översiktsplanen formulera och identifiera 
goda och realistiska kommunala målsättningar och rekommendationer för erhållandet av en 
god infrastruktur och goda kommunikationer.  
För att kunna bedöma och belysa olika effekter och konsekvenser av i översiktsplaneförslaget 
formulerade målsättningar vad avser infrastruktur och kommunikationer har en enkel analys 
och bedömning gjorts för olika kategorier av transportsystem, infrastruktur etc. De kriterier 
som därmed vägts in i analysen är dess påverkan på t.ex. naturen, miljön, kulturen 
(landskapsestetik), trafiksäkerheten, näringsliv, sysselsättning, boendemöjligheter, service, 
transportekonomi, turism, utvecklingsmöjligheter, kommunalekonomi mm. 
Analysen/bedömningen av de olika kategorierna har delats in enligt följande: 


Vägar och vägtrafik 


1. Riksväg 62, ombyggnad förbi Höje 
2. Riksväg 62, väg 932. Ny bro, anslutningsvägar mm i Ekshärad. ( Påbörjat hösten 2001 ). 
3. Ombyggnad av Riksväg 62, Klarälvsvägen genom Ekshärads samhälle (miljöanpassning) 
4. Ombyggnad av Storgatan mm inom Hagfors stad (miljöanpassning). 
5. Underhåll av vägar och gator samt mindre miljö- och trafiksäkerhetshöjande ombyggnader. 
6. Privatbilism. 
7. Tung trafik. 
8. Kollektivtrafik – regional och lokal. 
9. Förslag till ringlinje inom kommunen  
10. Förslag till en snabbusslinje till Karlstad 


Järnväg 


Möjligheter till en återuppbyggnad av järnvägen utefter NKLJ-banvallen. 


Flyg 


Möjligheter till utveckling av flyglinjen 


Telefoni och IT 


Möjlig utbyggnad av IT och telefoniförbindelser. 


Metod 
För varje kategori enligt ovan har följande kriterier/punkter bedömts och analyserats i 
tabellform med bakgrund bl.a. av de kommunala målsättningar och rekommendationer som 
angetts i översiktsplanen. 
Kategori Åtgärdsförslag/förbättring, transportslag, kollektivtrafiklösning eller annan 


infrastrukturlösning (IT, telefoni mm) 
Allmänt En allmän beskrivning av kategorin enligt ovan. Ev. kommunala målsättningar 


som hör till kategorin har angivits. 
Positiva 
effekter/måluppfyllelser 


Positiva effekter/konsekvenser har angetts/bedömts för den beskrivna kategorin 


Negativa 
effekter/måluppfyllelser 


Negativa effekter/konsekvenser har angetts/bedömts för den beskrivna kategorin 


Sammanfattning Här har en kortfattad sammanfattning av den beskrivna kategorin gjorts vad avser 
nytta, möjlighet, påverkan, konsekvens mm. 
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