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Översiktsplanens handlingar
Översiktsplanen för Arvika kommun består av:
1. Översiktsplan 2007 för Arvika kommun
2. Analys för Arvika stad och Jössefors
3. Utvecklingsplan för Arvika stad och Jössefors
4. Översiktsplan för kommundelarna
5. Miljökonsekvensbeskrivning
6. Utställningsutlåtande
Översiktsplan 2007 innehåller övergripande ställningstaganden för hela
kommunen. Analys för Arvika stad och Jössefors utgör ett underlag till
utvecklingsplanen för Arvika stad och Jössefors. Utvecklingsplanen tar
sin utgångspunkt i ambitionen att stärka och utveckla staden.
Förutsättningarna för respektive kommundel finns redovisade i
kommundelsanalyserna i detta dokument. Som en del i arbetet med
framtagande av kommundelsanalyserna har kommundelsbesök gjorts
för dialog med invånarna. Analyser finns för Gunnarskog, Brunskog,
Mangskog, Glava, Älgå – Ny och Stavnäs. Ställningstaganden
redovisas sist i varje analys.

Kommundelsanalys, bedömning och ställningstagande
Gunnarskog och Bogen
Historik
I både Bogen och Gunnarskogs församlingar är lämningar efter
stenåldersboplatser vanliga längs vattendragen. På gården Skramle söder
om kyrkan i Gunnarskog har bott människor i långa tider. Redan på 500talet e Kr, under järnåldern fanns en bosättning här. Fyndmaterial från
1200- och 1300-talen tecknar en relativt klar bild över livet på gårdarna.
En runsten har hittats på platsen och flyttats till hembygdsgården.

Enligt uppgift låg en äldre kyrka på den nuvarande kyrkans plats år
1350. Den nya kyrkan i Gunnarskog färdigställdes 1727. Gunnarskogs
Hembygdsförening flyttade en byggnad från Ingersbyn och uppförde
hembygdsgården på nuvarande plats i mitten av 1930-talet.

Bogen är kommunens nordligaste församling och bebyggdes på 1600talet av invandrande finnar, som bedrev svedjebruk. Vid Mitandersfors
Bruk togs koltillgången tillvara under 30 år på 1800-talet. Skogsbruket
har varit den viktigaste inkomstmöjligheten för befolkningen. Både såg
och kvarnverksamhet fanns etablerat. Kvar från brukstiden är
Mitandersfors herrgård med uthus samt en smedjebyggning. Byggandet
av en kyrka i Bogen är nära förknippat med järnbruksetableringen i
Mitandersfors. Kyrkan färdigställdes 1851.
I Fredros fanns på 1700-talet ett kopparverk och det första järnbruket i
området. Senare anlades järnbruk i Sälboda och Nordsjö. Fler bruk kom
senare att uppföras på olika platser och präglade bygden under 1800talet. Kvarnverksamheten var livlig vid samma tid. Efter bruksperioden
blev skogs- och jordbruket den viktigaste försörjningskällan. Sågverk,
hantverk och småindustri har bidragit till försörjningen. Den
flottningsränna i trä som byggdes ned mot Ladtjärnet år 1912, då älven
utbyggdes till allmän flottled, avspeglar en gammal flottningsepok.

Kolarkoja

järnbruksepoken. Kyrkomiljön skyddas av kulturminneslagen. Sälboda
med herrgårdsmiljön är intressant både ur industrihistoriskt och
jordbrukshistoriskt perspektiv. 1761 erhölls rättigheter att smida
tackjärn vid Räxed järnbruk, under en period drevs kvarn- och såg och
på 1950-talet uppfördes en kraftstation. Strax norr om bruket finns en
jättegryta. Fångstgropar finns i Bosebyn.

Landskapet

Ur naturvårdssynpunkt är rester av finnarnas odling och torprösen av
riksintresse. Mjögsjöhöjden ingår i nationell bevarandeplan för
odlingslandskapet och är av riksintresse för naturvården. Området utgör
representativ hackslåtteräng med öppen hagmark och artrik flora.
Områdena Lilla Mången och Hundviken, med små åkrar, odlingsrösen,
hackslåttermarker och en rik flora är av riksintresse för naturvården. I
Natura 2000 utpekas Lafallhöjden för sin intressanta flora. Marken
hävdas även här med hackslåtter.

Utsikt från Ryggestaberget

Foto Elisabeth Westergren

Bogen gränsar mot Norge och landskapet präglas av skogar, sjöar och
tjärn. Herrgården Mitandersfors är kvar och minner om brukstiden och
tillsammans med ett fångstgropssystem vid Rolampälven och
kyrkomiljön utgör de regionala intressen ur kulturmiljösynpunkt.
Från söder och norrut till norska gränsen går en dal med lerslätter,
sandåsar och moar som präglar landskapsbilden i Gunnarskog. På
sidorna påträffas vidsträckta skogiga moränmarker i form av åsar och
platåer, som på sina ställen når upp till över 300 meter över havet.
Sjösystem löper genom hela bygden och lockar till kanotturism.
Tätort i egentlig bemärkelse saknas, men Stommen vid skolan, kyrkan
och hembygdsgården utgör ett centrum i bygden. Byarna Bortan,
Gröttvål och Årbotten har regionalt intresse ur kulturmiljösynpunkt för
sin jordbrukskaraktär. Medan Fredros är av regionalt intresse för

Stora Gårdsås utgör en bymiljö med välhävdad hagmark. Byamossarna
är ett stort mångformigt myrkomplex och utgör riksintresse för
naturvården och är ett Natura 2000 område.

Nulägesbeskrivning
Vid Tväruds skola erbjuds skolbarnsomsorg, förskoleklass och år 1-6.
Vid Järvenskolan finns samma utbud plus högstadie år 7-9. Gunnebo är
ett gruppboende för åldersdementa och somatiskt långtidssjuka, med
sammanlagt 30 platser. Hemvårdsgrupper ger vård och omsorg till
boende i kommundelen.
En deltidsbrandkår är placerad i Stommen med en beredskapsstyrka på
ett befäl och tre brandmän.
Den tekniska infrastrukturen visar att vattenverket och avloppsreningsverket i Stommen har god kapacitet och det finns va-verksamhetsområden på orten. Ett fjärrvärmeverk försörjer bl a Järvenskolan och
Gunnebo. Tolv byggklara tomter är klara för försäljning, medan

industrimark saknas.
Bokbussen täcker i princip hela Gunnarskog och Bogen med
biblioteksservice. Årligt verksamhetsbidrag från kultursidan får för
närvarande fem hembygdsföreningar och bygdegårdar.

En privat campingplats är belägen i Fredros. I Årbotten finns en
dagligvaruhandel och i Stommen finns åter bensinförsörjning och
närservice. Tvällens värdshus och en pizzeria i Stommen står för
restaurangutbudet.
Vid Thybergs affär i Årbotten finns en återvinningsstation för
förpackningar.
I Mitandersfors, Fredros, Bortan, Vafferhalla, Skramle och Sälboda
finns avslutade avfallsdeponier som dokumenterats i en riskbedömning
2004.

Kommunikationer
Allmänna vägar
Via ett väl utbyggt länsvägnät finns förbindelse till grannkommunerna
Eda, Sunne och Torsby. Vägnätet har varierande standard och
trafikbelastning. Väg 873 är nyligen upprustad mellan Stommen och
Arvika, medan väg 862 mellan Nordsjöbruket och Djupfors är i stort
behov av upprustning.

Gunnarskogs hembygdsgård

Bygden är rik på föreningsliv och här finns 27 registrerade föreningar,
varav många får stöd från kommunen. Fritidsanläggningar som
fotbollsplaner, skjutbanor, idrottshall och friluftsbad finns att tillgå,
liksom motionsspår, raststugan Bytorpet och vandringsleder, bl.a.
Finnskogsleden som är 250 km lång.
Inriktningen på näringslivet är jord- och skogsbruk med Sälboda Gård
som är en av de största anläggningarna i kommunen. I övrigt finns drygt
ett 60-tal företag inom transport, entreprenad, turism och konsthantverk.

Enskilda vägar och gator inom planområden
Inom planområden finns 2,2 km gator. Kommunen svarar dessutom för
drift och underhåll av 130 km enskilda vägar.

Livsmiljö
Som mest i Bogens församling fanns upp mot 700 invånare i mitten av
1800-talet. År 1865 hade Gunnarskog 6578 invånare, därefter tog
emigrationen fart och invånareantalet började sjunka. Befolkningen i
Bogen och Gunnarskog uppgår år 2006 sammanlagt till ca 2145
invånare. Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen fram till
år 2015 att minska med några hundra.

SWOT – analys med ortsbor
Bygdens invånare inbjöds till en kväll för att diskutera bygdens
utveckling samt för att identifiera dess styrkor, svagheter, hot och
möjligheter. Redovisningen nedan är en sammanfattning av de
synpunkter som lämnades under kvällen.

Möjligheter
•
•
•
•
•

Naturturismen
Bra boendemiljö – tillskapa attraktiva boenden
Generationsskifte i företagandet – en möjlighet - inflyttning
Utbyggd IT-infrastruktur/telekommunikation
Utnyttja den optimism som finns i bygden

Styrkor
Hot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacker natur, bra fiskevatten
Goda möjligheter till friluftsliv
Bra skidområde vid Bytorp
Anrik skogs- och jordbruksbygd
Bra post- och tidningsdistribution
Centralt läge i kommunen, en bra och fin skola med högstadium,
bra utbyggd barnomsorg
Ett rikt föreningsliv
Pendelavstånd till Charlottenberg, Arvika och Sunne
En stark gemenskap
Lagom avstånd till Arvika
Bra äldreomsorg
Bra affär i Årbotten

Svagheter
•
•
•
•
•
•
•
•

Bara två affärer kvar
Saknar fler affärer i Stommen
Saknar bredband
Mobiltelefontäckningen är undermålig
Saknar attraktiva tomter
Finns inget café vintertid
Saknar taxi
Vägen Fredros – Tvällen är undermålig

•
•
•
•

Industrinedläggningar i Arvika
Bensinpriset
Risk för avfolkning
Vikande elevunderlag

Kommunens samlade bedömning
Infrastrukturfrågorna utgör en viktig grund för goda levnadsvillkor i
kommundelen. I norr är befolkningen gles med längre avstånd till
service som följd. Vägnätets standard liksom IT/telekommunikationsutbyggnaden är angelägna frågor för fortsatt positiv utveckling i bygden.
Ett trådlöst radiobaserat nätverk har byggts ut under året som ger bättre
möjlighet för både Internet och mobiltelefoni. Ytterligare utrustning för
mobiltelefoni/IT har uppförts.
Besöksnäringen har utvecklats bra och kan utvecklas ytterligare. Jakt,
fiske och naturturism ses som möjliga utvecklingsområden för att stärka
företagandet.
Av kulturmiljöerna och naturvärdena i bygden är flera av riks- och
regionalt intresse, vilka är föremål för kulturminneslagens och plan- och
bygglagens skyddsregler.

Det ideella arbetet i olika organisationer för fortsatt vård och bevarande
understryks, liksom byalag och idrottsföreningars engagemang för
bygden.
Boende kopplat både till besöksnäring och permanentbebyggelse i
attraktiva lägen behöver skapas för att stärka befolkningsutvecklingen
och företagandet. Två utredningsområden för bostäder anges i
Stommen, ett norr om och ett sydost om kyrkan.
Befintliga detaljplaner
I området finns nio stycken gällande detaljplaner och frågan om deras
aktualitet prövas löpande. Generalplan för Gunnarskog, 1983-09-26, är
inte framtagen enligt de regler och bestämmelser som anges vid
översiktsplanering i PBL. Planen saknar i dagsläget aktualitet och gäller
inte längre.
Stommen
I Stommen finns sex stycken gällande detaljplaner från 1964-1996 vilka
anger markanvändning; bostäder, handel, vård, centrum, samlings- och
föreningslokaler samt allmänt ändamål.
Kolstan
Detaljplanen från 1969 anger markanvändning fritidsbebyggelse samt
småbåtshamn.

Kommunens ställningstagande för mark och
vattenanvändning
•

Det finns byggklara tomter för bostäder i Stommen och
kommunen ser gärna en förtätning för att i en framtid ge
underlag för service och skola. Två utredningsområden för
bostäder benämnt Stommen och Gunnern, anges i planen.
• Kommunen är positiv till privata initiativ till bebyggelse, både
boende och verksamheter, för bostäder både enstaka och
gruppbebyggelse, utifrån bedömning om lämplig mark- och
vattenanvändning. Kommunen stödjer sådana initiativ och är
positiv till sjönära boende där allmänhetens tillgång till
strandområde säkras.
• Bogen och Gunnarskogs kyrka har skydd i kulturminneslagen. I
Bogen är Mitandersfors herrgård och fångstgropssystem vid
Rolampälven av intresse för den regionala kulturmiljövården.
• I Gunnarskog är byarna Bortan, Gröttvål och Årbotten av
regionalt intresse ur kulturmiljösynpunkt för sin
jordbrukskaraktär. Fredros och Räxed är av regionalt intresse för
järnbruksepoken. Sälboda med herrgårdsmiljön är intressant
både ur industrihistoriskt och jordbrukshistoriskt perspektiv.
Fångstgropssystem i Bosebyn och gården Skramle är intressanta
områden och har skydd i kulturminneslagen.

Gröttvål
Detaljplanen från 1996 anger markanvändning fritidsbebyggelse samt
småbåtshamn.
Backa södra
Detaljplanen från 1957 anger bostadsändamål.

Hästar på Ängåsen av rasen Nordsvensk

•
•

•
•
•

•
•

För riksintressena i Gunnarskog och för de kulturmiljöer som har
ett regionalt eller kommunalt intresse behöver en aktualisering
och avgränsning av respektive område ske.
Mjögsjöhöjden, Lilla Mången, Hundviken och Stora Gårdsås är
av riksintresse för naturvården och utgör tillsammans med
Lafallhöjden (Natura 2000) mindre småskaliga odlingslandskap
med såväl biologiska som kulturhistoriska värden.
Byamossarna utgör riksintresse för naturvården och delar av
området utgör Natura 2000-område. Länsstyrelsen redovisar
bevarandeplan för området.
Riksintresset procedurområde för Torsby flygplats berör
kommundelen i norr vid sjön Tvällen.
Den kommunala vattentäkten Timmeråsen och vattentäkten vid
Tväruds skola skall skyddas genom särskilda föreskrifter före år
2009. I samband med upprättande av skyddsföreskrifter ska
konkurrerande intressen kring grustäkt och vattentäkt vid
Timmeråsen klargöras.
Kommunen ska verka för att standarden på länsvägnätet
förbättras så att olycksrisker och andra störningar minimeras.
Kommunen påverkar och bevakar operatörernas
IT/telekommunikationsutbyggnad med syfte att förbättra
kommunikationsmöjligheterna.

Orkidéer Lafallhöjden

Foto Anders Norrby

Kommundelsanalys, bedömning och ställningstagande
Mangskog
Historik
Lämningar efter stenåldersboplatser finns vid vattendragen och i Åmot
finns skålgropar. Dalgången längs Fjälls- och Slobyälven var uppodlad
bygd redan under medeltiden. Fler av byarna nämns i 1540 års
jordebok. Till Mangskog invandrade finnar på 1600-talet som bedrev
svedjebruk. Under järnhanteringens blomstringstid fick även
Mangskog 1761 ett järnbruk då Reinholdsfors järnbruk anlades. Skogoch jordbruk har präglat bygden i alla tider. Då ingen flottled fanns i
Mangskog anlades en 11 km lång linbana för virkestransporter mellan
sjöarna Mangen och Gunnern, vilket var den längsta linbanan i
Skandinavien.
Under 1706-1707 uppfördes en mindre träkyrka på hemmanet
Grytterud-Rinnens mark. Församlingen växte och därför beslutades
1802 att en ny kyrka skulle byggas. Den nya kyrkan är uppförd år
1813.
Hembygdsgården Neragata ligger nedanför den gamla bygatan som går
Neragata Mangskogs hembygdsgård
genom Takene, därav namnet. På ungefär samma plats har gården legat
i åtminstone 400 år. Många inventarier är från Nils Keylands hem i
Bjurbäcken. Hans samling av föremål från svedjefinnarnas liv i
Landskapet
Mangskog är intressant.
Höga skogs- och bergshöjder omger Mangskog och Högfjällshöjden 382
m.ö.h. är den högsta punkten. Sjön Mangen omges av den största öppna
bygden i församlingen. I norra delen av den långsträckta dalgången ligger
byarna Fjäll, Slobyn och Salungen.

Tobyn och Grytterud är intressanta ur ett regionalt kulturmiljöperspektiv för jordbruksmiljön. Kyrkomiljön omfattas av kulturminneslagen.

varav flera får kommunalt stöd. Den kommunala va-verksamheten har bra
kapacitet och kvalitet.
Kommunen erbjuder villatomter i Mangskog Kyrkby.

Ur naturvårdssynpunkt finns ett odlingslandskap med riksintresse vid
Danielstorp-Olofstorp, småskaligt odlingslandskap med åker och
ängspartier och en artrik flora. Ett skogsområde mellan sjön Mangen
och Örvattnet utgör Natura 2000-område, del av det s.k. storområdet
Alken.

Cirka 25 småföretag inom bygg, transport, skog, lantbruk och lanthandel
är etablerade i området. Bensinförsörjning saknas.
Vid Lundby Livs i Mangskog finns en återvinningsstation för
förpackningar.
En avslutad avfallsdeponi i Takene är dokumenterad i en riskbedömning
från 2004.

Kommunikationer
Allmänna vägar
Länsvägarna är få, har låg standard, varierande trafikbelastning och är i
behov av upprustning. Förbättringsåtgärder har genomförts på väg 876878, Kallviken-Mangskog-Västerrottna.

Vy från Mangen

Foto Elisabeth Westergren

Enskilda vägar och gator inom planområden
Inom planområdet finns en belagd gata. Kommunen svarar dessutom för
drift och underhåll av 33 km enskilda vägar.

Nulägesbeskrivning

Livsmiljö

Kommunen ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, och år 1-6. De
större barnen går i skola i Arvika. En hemvårdsgrupp ger vård och
omsorg till äldre och funktionshindrade. Edane deltidskår, med
förstärkning från Arvika vid behov, ansvarar för räddningstjänsten i
Mangskogsområdet. Bokbussen går på turlista och två föreningar får
verksamhetsbidrag från kulturanslaget. Här finns fotbollsplaner med
nytt omklädningsrum och klubbrum, bad, friluftsbad, motionsspår,
tennisbana, skjutbana samt ett aktivt föreningsliv i cirka tio föreningar,

Som mest före emigrationen fanns på 1870-talet 2 500 invånare i
Mangskog. År 2006 uppgår antalet invånare till drygt 616 personer. Enligt
befolkningsprognosen kommer befolkningen att minska något fram till år
2015.
•
•
•

Inflyttning – helst barnfamiljer.
Behövs tomter med kanonläge
Fler lägenheter för ungdomar

SWOT-analys med ortsbor
Mangskogsbor inbjöds av kommunen till en kväll för att diskutera
bygdens utveckling, dess styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
Redovisningen nedan är en sammanfattning av deras synpunkter under
denna kväll.
Styrkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacker natur och bra miljö
Bra sammanhållning i bygden, alla trivs och känner varandra
Bra butik
Ett rikt föreningsliv, nära till skidspår i Ängen och Bytorp. Bra
idrottsförening för ungdomar
Bra hemvård för de som behöver
Bra skola och förskola
Billigt boende
Entusiaster i musiklivet, i hembygdsförening, i kyrkan
Vi har roligt
Måttligt pendlingsavstånd

Svagheter
•
•
•
•
•
•

Saknar bensinmack
Dåliga teleförbindelser – mobil
Vägnätet undermåligt
Få bussturer
Saknar arbetstillfällen på orten
Permanenthus förvandlas till fritidshus

Möjligheter
•
•
•

Mer turism
Camping vid badplatsen
Befolkningen månar om bygdens framtid

Hot
•
•
•
•
•
•

Avfolkning
Undermåliga vägar
Skogen tar överhanden – levande landsbygd växer igen
Om befolkningen minskar – hot mot lanthandel och
skola/barnomsorg
Bensinmackens frånvaro
Ålderspyramiden

Kommunens samlade bedömning
Lanthandeln i Mangskog är uppskattad men tyvärr har inte försöken att få
drivmedelsförsörjning till orten lyckats. Det är i sig ingen
översiktsplanefråga utan får hanteras på annat sätt. Det finns få
arbetsmöjligheter i området och därför blir vägnätets standard väsentlig
för att pendling till arbete och studier ska fungera tillfredsställande. Att
utveckla attraktiva boendemöjligheter ses som en möjlighet för att få fler
att flytta till Mangskog och för att på sikt säkra den kommunala servicen.
Ett utredningsområde för bostäder i Grytterud finns redovisat i planen.
Det ideella arbetet i organisationer och föreningar för bygdens bästa är
viktigt för kommundelens framtida utveckling. IT- och telekommunikationerna behöver förbättras. Det finns DSL-teknik och ett
trådlöst radiobaserat nätverk har byggts ut under 2006.

Befintliga detaljplaner

•

I Mangskog finns två gällande detaljplaner. Frågan om deras aktualitet
prövas löpande.

•

Takene 1:50 och del av 1:67
Detaljplan från 1990 med syfte att möjliggöra bostäder, förskola samt
ett gruppboende.
Mangskog Kyrkby
Detaljplan från 1971 med syfte att skapa bostäder samt en utökning av
begravningsområde.

•
•

För riksintressena i Mangskog och för de kulturmiljöer som har ett
regionalt eller kommunalt intresse ska en aktualisering och
avgränsning av respektive område ske.
Ett område mellan sjön Mangen och Örvattnet utgör Natura 2000område, del av storområde Alken.
Kommunen ska verka för att standarden på länsvägnätet förbättras
så att olycksrisker och andra störningar minimeras.
Kommunen påverkar och bevakar operatörernas
IT/telekommunikationsutbyggnad med syfte att förbättra
kommunikationsmöjligheterna.

Kommunens ställningstagande för mark- och
vattenanvändning
•

•

•
•

Det finns tomter för bostadsändamål i Mangskog kyrkby och
kommunen är positiv till förtätning av bebyggelse för att stärka
underlaget för service och skola. Ett utredningsområde för
bostäder i Grytterud finns angivet i planen.
Kommunen är positiv till privata initiativ av enstaka
bebyggelse, både boende och verksamheter och för bostäder
både enstaka och i grupp, utifrån en bedömning om lämplig
markanvändning. Kommunen vill stödja sådana initiativ till
sjönära boende där allmänhetens tillgång till strandområdet
säkras.
De kommunala vattentäkterna skall skyddas genom särskilda
föreskrifter före år 2009.
Mangskogs kyrka skyddas enligt kulturminneslagen.
Byarna Tobyn och Grytterud utgör regionalt intresse för
kulturmiljövården. Bjurbäcken är av kommunalt intresse för
kulturmiljön med intressant bebyggelsemiljö.
Av riksintresse för naturvården är området DanielstorpOlofstorp, gammal finnbygd med artrik flora.

Frödingsstenen

Foto Sune Överhagen

Kommundelsanalys, bedömning och ställningstagande
Brunskog
Historik
Fornlämningar som minner om tidig bosättning är vanliga, särskilt
längs vattendragen. I Finnebäck finns ett intressant fynd från en
stenåldersbosättning och yxor från fyndplatsen kan ses på Såguddens
museum.

Mölnerud. Kanalen är bevarad och i funktion och är av kulturhistoriskt
intresse. Tvärs igenom församlingen går ”Kungsvägen” som under
unionstiden var färdvägen för kungen, numera riksväg 61.
Brunskog Hembygdsförening och Husmodersföreningen har haft stor
betydelse för utvecklingen av ett av kommunens största besöksmål –
Skutboudden och Gammelvala.

Det största fångstgropssystemet i Arvika kommun sträcker sig mellan
Mjögsjön i Långvak och Byn i Brunskog med 32 gropar. En av
groparna är daterad till yngre järnålder. Groparna användes för fångst
av älg.
Järnet och bruken gav försörjningsmöjligheter under 1600-talet i
Brunsberg. Här fanns gott om vattenkraft och skog och Christoffer
Geijer anlade ett järnbruk på orten. Flera bruk kom att anläggas inom
församlingen fram till 1800-talets första hälft. I slutet av 1800-talet
lades driften vid Moriansfors bruk ned, som dock levde kvar som
gjuteri och verkstad fram till mitten av 1900-talet. Vid Gullsbyforsen
anlades i början av 1800-talet ett pappersbruk som brann ned i slutet av
seklet. Huvudnäringen i församlingen har varit skogen och jordbruket.
Näringarna är fortsatt viktiga men utgör en minskande andel av
försörjningen.
1875 genomfördes ett större sjötappningsföretag när sjön Fåen
torrlades och förvandlades till åker och sjöäng. En tretton km lång
kanal handgrävdes från Edane norrut mot Kallviken och vidare till

Gammelvala häst med vagn

Under 1600-talets första hälft byggdes en träkyrka vid Värmeln. Den
ansågs snart för liten och under åren 1704 -1707 uppfördes därför en
ny stenkyrka. Kyrkan visade sig undermåligt byggd och ytterligare en
ny kyrka byggdes klart 1878 och är i dag en viktig symbol för bygden.
Den brann 1972 efter ett blixtnedslag. All inredning förstördes.
Exteriören återskapades medan interiören blev helt modern.

bybildningar som belyser odlingslandskap, bebyggelsestruktur och
regional byggnadstradition före och efter de stora jordbruksreformerna
och omskiftningarna på landsbygden. I Brunskog finns flera bybildningar
med riksintresse för kulturmiljövården. Finnebäck, Tortan, Talken,
Takene, Svartåna och Mölnerud utgör riksintresseområden. Flera byar av
regionalt intresse finns i området.

Landskapet

Slorudsälven och ett område väster om Abborrtjärn finns upptaget som ett
Natura 2000-område.

Nulägesbeskrivning
Två skolor finns i området, en i Vikene och en i Edane, med
skolbarnsomsorg, förskolor och förskoleklass, samt år 1-6.
På Kvarngården i Edane inryms ett gruppboende för åldersdementa och
servicelägenheter. Två hemvårdsgrupper och ett LSS-boende, Älvbacka,
finns att tillgå i kommundelen.
Vattenverk och avloppsreningsverk finns i Edane, Årnäs och Furtan, med
kapacitet för utökad byggnation. Va-ledningsnätet i Edane är i behov av
renovering. Viss omläggning av nätet kan bli aktuellt, dock inga
nyanläggningar av den arten att de beaktas i översiktsplan.

Flygbild över Brunskogs kyrka och Gammelvala

Några villatomter och industritomter i Edane är klara för försäljning och
byggnation.

Brunskog utgör en förminskad bild av hela landskapet Värmland.
Församlingen är triangelformad med spetsen i norr, där höjder når upp
till 323 meter över havet och som därefter fortsätter i en jämn lutning
med tre större dalgångar ned till huvudbygden i söder omkring sjön
Värmeln.

I Vikene och Edane finns lanthandlare och i tätorten finns diverse service
bl.a. bank, restaurang med pizzeria och elaffär.

Från sjön Värmeln mot Fryksdalen finns ett odlingsstråk med
mellanliggande skogspartier bebyggt med ett flertal välbevarade

Bokbussen förser hela områden med biblioteksservice. Thorborg får ett
årligt bidrag till samlingslokal.

I Edane, Vikene, Finnebäck och Brunsberg finns avslutade
avfallsdeponier som dokumenterats i en riskbedömning 2004.

I Brunskog finns fritidsverksamheter som friluftsbad, båthamn,
motionsspår, fotbollsplaner, vattenskidanläggning i sjön Flagan,
skjutbanor, golfbana, ett antal fiskevatten och ett rikt föreningsliv med
drygt 20 föreningar varav flera får kommunala bidrag. En idrottslokal
är lokaliserad i anslutning till skolan.
En deltidsbrandkår är stationerad i Edane tätort.
Näringslivet i Brunskog är varierat. Det finns några större företag som
Moelven Edanesågen AB och Finnebäcks AB, medan det inom skog
och transport, bygg och anläggning, camping, ekonomi och
redovisning samt service finns ett 60-tal mindre företag. Därtill
kommer cirka 120 lantbruksenheter varav drygt 70 är djurhållande.
Sandvikengården, Enggården och Skutboudden är anläggningar som
bidrar till att stärka bygden.

Kommunikationer
Allmänna vägar
Riksväg 61 sträcker sig genom Brunskog i öst-västlig riktning. Vägen är
av riksintresse. Ombyggnation längs vissa sträckor pågår i ett ”paket” som
bl.a. finansieras genom att kommunerna Eda, Arvika och Kil enats om att
tillskjuta förskottsmedel till Vägverket. Ombyggnationen vid Kallviken är
färdigställd.
Ombyggnationen av rv 61 ställer inga ytterligare krav på ianspråktagande
av mark förutom mindre utökning av vägområdet i vissa delar.
Länsvägarna har varierande standard och trafikbelastning.
Förbättringsåtgärder har genomförts på väg 876 – 878, KallvikenMangskog-Västerrottna.
Enskilda vägar och gator inom planområden
I Brunskog ansvarar Arvika kommun för driften av 32 enskilda vägar med
en sammanlagd längd av 92 km.
Inom planlagda områden i Edane finns sammanlagt 10,6 km gator och 0,8
km GC-väg, som sköts och bekostas helt av kommunen.
Trafiksituationen i Edane avses förbättras genom ombyggnation av
fyrvägs-korsningen vid Edanevägen-Mangskogsvägen-Arvid Olofssons
väg (nedfarten till industriområdet i Edane), kombinerat med
trafikåtgärder i samhället. Åtgärderna ska syfta till att leda lastbilstrafiken
till Edanevägens sträckning västerut samt att minska bullret från trafiken
till industriområdet.

Enggården

Foto Elisabeth Westergren

Järnväg
Stambanan Stockholm-Oslo passerar genom Brunskog med en station vid
Edane och en vid Brunsberg. Persontrafik är möjlig från dessa stationer
för regionala tåg till Karlstad.

Livsmiljö
Befolkningen i Brunskog var som störst före emigrationen omkring
1870. Då uppgick invånarantalet till 5 200 personer. Antalet invånare i
Brunskog församling uppgår 2006 till drygt 2 076. Befolkningsprognosen som sträcker sig till 2015 indikerar att området kommer att
ha en folkmängd som ökar något fram till denna tidpunkt.

SWOT-analys med ortsbor
Brunskogsbor inbjöds av kommunen till en kväll för att diskutera
bygdens utveckling och dess styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
Redovisningen nedan är en sammanfattning av deras synpunkter.
Styrkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fint landskap, bra miljö
Vacker natur, bra möjligheter till rekreation
Vacker bygd
Trevligt folk
Hyfsade kommunikationer både med buss, tåg och bil
Bra vägar österut, västerut och söderut
Bra dagligvaruhandel i Edane och Vikene, samt butiksutbud i
Edane
Nära till både Arvika och Karlstad
Ny skola i Vikene
Bra vård av äldre på Kvarngården

Svagheter
•
•

För många åretruntbostäder har blivit sommarstugor
Det finns inga villatomter i detaljplanelagt område, saknas
bostäder

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VA-anläggning i Vikene finns ej
Korsningen i Vikene bör vara planfri
Cykelvägar längs 61:an saknas
Gatuarbeten i Edane in i verksamhetsplaneringen
Bredband saknas
Mobiltäckning saknas
Saknas idrottshall vid skolan i Vikene
Saknas aktiviteter för ungdomar
Äldreboende utanför Edane

Möjligheter
•
•
•

Generationsväxling – många barnfamiljer har flyttat in
Rekreationsområden som är attraktiva
Byggmöjligheter vid sjön Värmeln

Hot
•
•

Fastigheter omvandlas från permanentboende till fritidshus.
Stora etableringar i tätorterna kan slå undan fötterna för handel och
service
• Fler måste flytta in till området för att få underlag för skola och
service
• Otrygghet med tanke på risk för stöld och inbrott

Kommunens samlade bedömning
Brunskog präglas av viktiga kulturmiljöer som Skutboudden med kyrkan,
välbevarade bybildningar, samt besökscentra som Sandvikengården och
Enggården. Riksväg 61 och järnvägen utgör riksintresse och ger bygden
goda utvecklingsmöjligheter. Bra pendlingsmöjligheter ger närhet till
större orter och serviceutbudet är tillfredsställande.

Några större företag samt flera småföretag bidrar till goda
förutsättningar för försörjning och deras behov av mark och
infrastruktur ska särskilt uppmärksammas.
Större delen av bebyggelsen i Vikene ligger inom de
områdesbestämmelser som tagits fram för bl.a. kyrkan. Intressen finns
och har funnits för ny bebyggelse norr om riksväg 61, men vasituationen, trafikmängderna och bullerkorridoren längs rv 61 innebär
sammantaget att en exploatering i området blir mycket dyrbar.
Kommunen ser gärna förtätning för att stärka elevunderlag mm och
förordar i så fall att detta sker söder om riksväg 61.
Hembygdsföreningar, byalag, idrottsföreningar och ideella
organisationer har betydelse för bygdens framtida utveckling.
IT- och telekommunikationerna behöver utvecklas ytterligare i
området. Ett trådlöst radiobaserat nätverk har byggts ut under året som
ger bättre möjlighet för både Internet och mobiltelefoni.
Områden med riksintresse som bybildningarna Finnebäck, Tortan,
Talken, Takene och Svartåna har skydd i områdesbestämmelser.
Mölneruds jordbruksby har stöd i plan- och bygglagens skyddsregler.
Områdesbestämmelser finns för kyrkan, Skutboudden och flera
bybildningar.
Befintliga detaljplaner
I Brunskog finns 23 gällande detaljplaner, samt tre stycken
områdesbestämmelser. Frågan om dess aktualitet prövas löpande.
Generalplan för Edane, 1981-08-24, är inte framtagen enligt de regler
och bestämmelser som anges vid översiktsplanering i PBL. Planen
saknar i dagsläget aktualitet och gäller inte längre.
Brunsberg
Här finns en detaljplan från 1963 som anger markanvändning; allmänt
ändamål samt bostäder.

Edane
I Edane finns 15 gällande detaljplaner från 1950-1996 vilka anger
markanvändning; allmänt ändamål, bostäder, handel, industri och
småindustri.
Furtan
Detaljplanen från 1964 uppfördes i och med omdragning av väg, vilket
resulterade i att en tomtplats överfördes till parkmark.
Hagegården
Detaljplanen från 1991 anger markanvändning; kultur- och musikcenter.
Områdesbestämmelser för Finnebäck – Tortan – Talken – Takene –
Svartåna
Områdesbestämmelserna från 1995 avser kulturmiljövården och omfattar
jordbruksbyar i kulturlandskapet samt fångstgropssystem.
Områdesbestämmelser för Brunskog kyrka – Vikene – Slorud – Årnäs –
Gullesbyn – Åmot
Områdesbestämmelserna från 1995 avser kulturmiljövård och omfattar
fornlämningar, kyrkomiljöer och bebyggelsemiljöer i kulturlandskapet.
Områdesbestämmelser för Kingselviken
Områdesbestämmelserna från 1988 avser golfbana, utvidgning från 9 till
18 hål.

Kommunens ställningstagande till mark- och
vattenanvändning
Utifrån den inventering som gjorts i kommunen och utifrån de synpunkter
som framkommit i dialog med ortsbor redovisas följande
ställningstaganden:
•

Det finns tomter för bostäder och verksamheter i Edane och

•

•

•

•

•
•
•

•

kommunen är positiv till förtätning i tätorten för att stärka
underlaget för service och skola.
Utbyggnadsmöjligheter för boende i anslutning till befintlig
villabebyggelse på Edanenäset och det s k Östermalm. Ett
utredningsområde Gunnarsbyn anges med inriktning att
möjliggöra utveckling av besöksnäringen.
Kommunen är positiv till privata initiativ till bebyggelse, både
boende och verksamheter och för bostäder både enstaka och i
grupp, utifrån en bedömning om lämplig markanvändning, t ex
söder om rv 61 i Vikene. Kommunen vill stödja sådana
initiativ och är positiv till sjönära boende där allmänhetens
tillgång till strandområdet säkras.
Järnvägen är av riksintresse och har stor betydelse för
transporter och kollektivt resande för att sammanbinda
transportkorridoren Oslo – Stockholm och även söderut mot
Göteborg. Mötesplats för tåg vid Edane station ska säkerställs.
Riksväg 61 är av riksintresse. Aktuellt vägområde kommer att
utvidgas i samband med genomförandet av planerade
vägprojekt. Vägkorridoren riksväg 61 framtida utveckling ska
stödjas för att underlätta transporter och pendling.
Hänsyn ska tas till företagens behov av fortsatt utveckling,
både markanspråk och transportbehov. Ett utredningsområde
för industri anges för Moelvens verksamhetsområde.
Ytvattentäkten i Edane är Värmeln. Vikene, Årnäs och Furtan
försörjs via grundvattentäkter. Samtliga kommunala
vattentäkter skall skyddas genom särskilda föreskrifter.
Finnebäck, Tortan, Talken, Takene, Svartåna, utgör
riksintresseområde för kulturmiljövården och här finns
områdesbestämmelser. Mölnerud utgör också
riksintresseområde enligt miljöbalken. Byarna är jordbruksbyar
i kulturlandskapet, fångstgropssystem finns i området.
För Brunskog kyrka, Skutboudden, Vikene, Slorud, Årnäs,
Gullebyn, Åmot finns områdesbestämmelser.

•
•
•
•
•
•

Brunsberg, Näs, Kalleviken, Föske, Berga, Gullesbyn, Årnäs,
Skärmnäs, Strand, Gryttom och Nussviken är av regionalt intresse
för kulturmiljön.
För riksintressena i Brunskog och för de kulturmiljöer som har
regionalt eller kommunalt intresse ska en aktualisering och
avgränsning av respektive område ske.
Slorudsälven ett område väster om Abborrtjärn utgör Natura 2000område.
För golfbanan Kingselviken finns områdesbestämmelser.
Kommunen ska verka för att standarden på länsvägnätet förbättras
så att olycksrisker och andra störningar minimeras.
Kommunen påverkar och bevakar operatörernas
IT/telekommunikationsutbyggnad med syfte att förbättra
kommunikationsmöjligheterna.

Golfbanan Kingselviken

Kommundelsanalys, bedömning och ställningstagande
Stavnäs och Högerud
Höjden där Stavnäs kyrka ligger betecknas i äldre källor som en
urgammal kultplats och tingsställe. Där uppfördes under tidig medeltid en
Stavnäs har fornfynd som visar på bosättningar som är 6 000 år gamla. träkyrka. Initiativ till en ny kyrka togs i slutet av 1600-talet och 1705
Fornlämningar finns längs den gamla farleden från alla de förhistoriska invigdes Stavnäs kyrka, som stod helt färdig först 1726. En del inventarier
från den gamla kyrkan finns överförda till den nya.
tidsepokerna och de är betydande och många till antalet. Bl.a. finns
stenåldersboplatser vid Skasås. Från järnåldern märks gravrösen och
fornborgar i form av ringmur av sten vid Rud samt i västra Stömne.
Området vid Rudsklätten – Rävön och Sölje utgör riksintresse för
kulturmiljövården.

Historik

Malmfyndigheter gav på 1600-talet upphov till en koppargruva i
Stömne. En livlig järnbruksrörelse har förekommit i Stömne från 1700talet. I början av 1900-talet drevs först sulfitfabrik och sedermera
sulfatmassatillverkning vid Stömne bruk.
I Klässbol har många industrier avlöst varandra. På 1800-talet fanns
vadmalsstamp med färgeri, senare ullspinneri och väveri. Tillverkning
av kylskåp, frysboxar och butiksinredningar inleddes i nyrustade och
utvidgade lokaler i slutet av 1950-talet. I dag finns det fortfarande
kylindustri på orten.
En livlig järnbruksrörelse drevs i Sölje från 1700-talet och framåt.
Ett glasbruk anlades 1803 i Sölje och bruket drevs i 100 år. Nu finns
ett museum och en aktiv bygderörelse som tar vara på historien. Sölje
herrgård är byggnadsminnesförklarad.

300-års jubileum Stavnäs kyrka

Foto Åsa Eriksson

De första invånarna i Högerud bodde längs Glafsfjordens och
Värmelns stränder, vilket fornfynden vittnar om. Jordbruk och
skogsbruk med tillhörande sågverk och kvarnverksamhet har präglat
bygdens utveckling. Högeruds nuvarande kyrka uppfördes 1867, strax
sydväst om den gamla kyrkplatsen. Under medeltiden tillhörde
Högerud Stavnäs pastorat, men då bygdens folk på 1600-talet upplevde
att de hade långt till sockenkyrkan fick man tillstånd att bygga ett
kapell i trä, som senare ersattes av nuvarande kyrka.

Området vid Rudsklätten – Rävön och Sölje utgör riksintresse för
kulturmiljövården. Byarna Boda, Haltersbol, Norra Fjöle, Skasås och
Stömne är av regionalt intresse ur kulturmiljösynpunkt. I Stavnäs är det
kyrkomiljön som utmärker sig.

Landskapet

Byarna Västra Hungvik, Östra Hungvik och Bofasterud är av regionalt
intresse ur kulturmiljösynpunkt. I västra Hungvik och Bofasterud finns
gårdsmiljöer grupperade i typisk radbybebyggelse, medan det i Östra
Hungvik främst är kyrkomiljön som är intressant.

Stavnäs är belägen på båda sidor om Glafsfjordens nedre del,
Söljeflagan och Stömneflagan, samt gränsar i nordost till Värmeln.
Huvudbygden är belägen kring Glafsfjorden. Jordbruket har sin
belägenhet i de östra delarna medan skogsområdet i de västra delarna
är ganska vidsträckt. Riksintresseområdet för naturvård som delvis
sammanfaller med naturreservatet Glaskogen går in i Stavnäs
församlings västra del. Den s.k. Gillbergaskålen utgör geologiskt
riksintresse med intressant berggrund. Ett Natura 2000-område
finns i Stömne, naturreservat för ekens nordligaste gräns.

Högerud ligger mellan Glafsfjorden och Värmeln. Marken är kuperad med
skogshöjder och dalgångar, men inga egentliga slättbygder. Flera mindre
sjöar finns i bygden.

Nulägesbeskrivning
Klässbols skola erbjuder förskola, skolbarnsomsorg och år 1-6. Här finns
vård och omsorgsenheter i form av Lingårdens gruppboende och
kortidsvård, samt hemvårdsgrupp.
Vattenverk finns i Klässbol och Stömne och ett avloppsreningsverk, med
ledig kapacitet, är etablerat i Klässbol. Skyddsområden för
grundvattentäkter kommer att upprättas under de närmaste åren. Delar av
Klässbols tätort ligger inom blivande skyddsområde för vattentäkt, vilket
innebär restriktioner för markanvändning.
Några villatomter och enstaka industritomter är byggklara.
Räddningstjänsten försörjer området via huvudstationen i Arvika och
deltidskårerna i Glava och Edane.
Bokbussen trafikerar området utifrån turlista. Just nu får fyra föreningar i
området verksamhetsbidrag från kulturanslaget. Hembygdsföreningarna i
Stavnäs och Högerud vårdar byggnaderna vid respektive hembygdsgård.

Ormbunkar Stömne naturreservat

Foto Elisabeth Westergren

I Klässbol, Sölje, Stömne och Stavnäs finns tillgång till båthamnar
längs Glafsfjorden. Invånarna har tillgång till friluftsbad, motionsspår,
fotbollsplaner, skjutbanor, mindre slalombacke, samt en utomhusrink.
För inomhusbruk finns en idrottslokal vid skolan. Ett drygt tjugotal
föreningar är aktiva, varav flera får stöd från kommunen.

Enskilda vägar och gator inom planområden
Inom planområde finns 4,7 km gator. Delar av gatunätet är nyligen
upprustat och väg till hamnen har fått ny sträckning. Kommunen svarar
dessutom för drift och underhåll av 65 km enskilda vägar.

De större företagen i bygden är Accona Industrier AB, Klässbols
Linneväveri, Reprostugan och Skrovab. Miljön kring Klässbols
Linneväveri och Kaffekvarnen är intressant ur ett teknikhistoriskt och
industrihistoriskt perspektiv. En lanthandel har nyligen öppnat i
Klässbol. Ett drygt 60-tal småföretag är etablerade inom skog och
transport, bygg, anläggning och förvaltning, camping, ekonomi och
redovisning, samt konsthantverk. Cirka 80 jord- och skogsbruk, med
eller utan djurbesättning, finns i församlingarna.
En återvinningsstation för förpackningar är belägen vid fotbollsplanen
i Klässbol.
Klässbol, Sölje och Stömne har avslutade avfallsdeponier som
dokumenterats i en riskbedömning 2004.

Sandviken Högerud

Kommunikationer

Livsmiljö

Allmänna vägar
Länsväg 175 mellan Arvika och Säffle är en viktig transportled för
näringslivet i Arvika. Vägen har bra standard genom kommunen, men
fortsatt upprustning söderut mot Säffle är angeläget. Övriga allmänna
vägar har varierande standard och trafikbelastning. Väg 673 mellan
Ingersbyn och Värmskog och väg 676 mellan Ingersbyn och Högerud
är kulturhistoriskt intressanta och det krävs försiktighet vid
förändringar.

Som mest bodde 3 766 personer i Stavnäs år 1867och 987 personer i
Högerud år 1861. Befolkningen uppgår nu totalt till cirka 1635 personer
och förväntas utvecklas relativt stabilt med en liten minskning i Stavnäs
och en liten ökning i Högerud, enligt befolkningsprognosen fram till 2015.

Foto Elisabeth Westergren

SWOT –analys med ortsbor
Boende i området inbjöds av kommunen till en kväll för att diskutera
bygdens utveckling och dess styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
Redovisningen nedan är en sammanfattning av deras synpunkter:

Styrkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fin natur i sjörikt område
Idealiskt läge för fritids- och rekreationsverksamhet
Bor på landet, ändå nära till centralorten Arvika och nära till
både Säffle och Karlstad
Valfri barnomsorg, både kommunal och kooperativ
Bra skola, nära till äldreomsorg
Bra centralt läge i Värmland för arbete
Bra föreningsliv
Kollektivtrafik
Många besökare till linneväveriet
En levande landsbygd med få tomma hus
Länsväg 175 rustas – bra förbindelse

Svagheter
•
•
•
•
•
•
•

Säkra elleveranser saknas
Livsmedelsaffär med bensinförsäljning saknas
Önskemål om en större idrottshall
Saknas avkörningsfil från länsväg 175 vid väg till Klässbol,
Avelsbol, Värmskogsvägen
Få möjligheter för ungdomar till lokalt boende
Många synpunkter på vägunderhåll
Gatubelysningen lyser inte nattetid

Möjligheter
•
•
•

Tillskapa attraktiva tomter med sjönära läge – ger möjlighet att
få nya invånare
Infarten till Klässbol bör lyftas rejält
Förhoppningar finns om fortsatt goda arbetsmöjligheter

Hot
•
•
•
•
•

Oro för mindre barnkullar
Många fastigheter säljs som fritidshus
Svårt att starta lanthandeln igen
Minskad befolkning
Jordbrukets strukturförändring ger förändring av landskapsbilden

Kommunens samlade bedömning
I området finns intressanta natur- och kulturmiljöer. Högerud har
attraktiva boendeförutsättningar och ligger nära staden. Stavnäs har
boendekoncentrationen mellan sjöarna Värmeln och Glafsfjorden, medan
de västra delarna är mer glest befolkade. Ur kommunikationssynpunkt
finns goda möjligheter att arbets- och studerandependla till Arvika, Säffle
och Karlstad. Tätorten Klässbol är ett naturligt centrum med flera större
företag. Området kring Klässbols linneväveri, som är ett av Värmlands
största besöksmål, Kaffekvarnen, industrierna och hamnen är intressant att
utveckla vidare för både besöksnäring och industri. I samrådsfasen har
flera områden för bebyggelse diskuterats. Vid bedömningar om
markexploatering ska särskilt beaktas att Klässbols samhälle ligger inom
skyddsområde för vattentäkten i samhället.
Hembygdsföreningarnas betydelse för vård och bevarande av
hembygdsgårdarna understryks, liksom de ideella organisationernas arbete
för bygdens utveckling.
IT/telekommunikationsförbindelserna behöver förstärkas i området.
Kommundelen har både ADSL-förbindelser samt ett trådlöst radiobaserat
nätverk.
Befintliga detaljplaner
I området finns femton gällande detaljplaner samt en
områdesbestämmelse. Frågan om deras aktualitet prövas löpande.
Generalplan för Klässbol, 1981-03-30, samt enkel områdesplan för

Mörtnäs mm, 1983-04-25, är inte framtagna enligt de regler och
bestämmelser som anges vid översiktsplanering i PBL. Planerna saknar
i dagsläget aktualitet och gäller inte längre.
Områdesbestämmelse Stavnäs-Haltersbol
Områdesbestämmelsen från 1995 avser kulturmiljövården och omfattar
fornlämningar, kyrkomiljö samt agrar bebyggelse.
Klässbol
I Klässbol finns femton stycken gällande detaljplaner från 1958-1996
vilka möjliggör bostäder, allmänt ändamål, småindustri,
fritidsbebyggelse, gruppbostad, distriktssköterskemottagning samt
handel.

Kommunens ställningstagande för mark- och
vattenanvändning
Utifrån den inventering som gjorts i kommunen och utifrån de
synpunkter som framkommit i dialog med ortsbor redovisas följande
ställningstaganden:
• Det finns tomter för bostäder och verksamheter i Klässbol. Ett
utredningsområde anges i Klässbols tätort som på sikt
möjliggör ny bebyggelse eller nya verksamheter.
• Kommunen är positiv till privata initiativ till bebyggelse, både
boende och verksamheter i kommundelen och för bostäder
både enstaka och i grupp, utifrån en bedömning om lämplig
markanvändning. Kommunen vill stödja sådana initiativ och är
positiv till sjönära boende där allmänhetens tillgång till
strandområdet säkras.
• I anslutning till Linneväveriet, industriområdet och
hamnområdet ska markbehov för utveckling av området
beaktas. Vid Linneväveriet anges ett utredningsområde.
• Kommunen ser gärna att infarten till Klässbols samhälle
tydliggörs, gärna genom att verksamhetsområdet i korsningen

bebyggs.
• Riksintresset procedurområde för Karlstad flygplats berör
kommundelen i sydost vid Brunsberg.De kommunala
grundvattentäkterna i Stömne och Klässbol ska skyddas genom
särskilda föreskrifter före 2009. Större delen av Klässbols
samhälle ligger inom förslag till skyddsområde för vattentäkten.
• Området vid Rudsklätten – Rävön och Sölje med Sölje Herrgård
utgör riksintresse för kulturmiljövården.
• För kyrkomiljön kring Stavnäs kyrka finns områdesbestämmelser.
Högeruds kyrka skyddas av kulturminneslagen.
• Byarna Boda, Haltersbol, Norra Fjöle, Skasås, Stömne Västra
Hungvik, och Bofasterud är av regionalt intresse för
kulturmiljövården. De utgör jordbruksbyar i kulturlandskapet.
• För de kulturmiljöer som har ett regionalt eller kommunalt intresse
ska en aktualisering och avgränsning av respektive område ske.
• Riksintresseområde ur naturvårdssynpunkt finns i västra delen av
Stavnäs församling, del av Gillbergaskålen. I Natura 2000 finns
Stömne upptaget bl.a för värdefull lövträdslokal. Området utgör
naturreservat.
• Väg 673 mellan Ingersbyn och Värmskog och väg 676 mellan
Ingersbyn och Högerud är kulturhistoriskt intressanta.
• Kommunen ska verka för att standarden på länsvägnätet förbättras
så att olycksrisker och andra störningar minimeras.
• Kommunen påverkar och bevakar operatörernas
IT/telekommunikationsutbyggnad med syfte att förbättra
kommunikationsmöjligheterna.

Kaffekvarnen i Klässbol

Kommundelsanalys, bedömning och ställningstagande
Glava
Historik
Bygden utmed Glafsfjorden var tidigt befolkad då vattendragen
tjänstgjorde som färdleder, vilket lämningar efter stenåldersboplatser
minner om. I Glava finns fornlämningar från stenåldern i form av bl.a.
hällkistor och från bronsåldern i form av gravrösen. Den s.k.
pilgrimsleden till Trondheim gick längs Glafsfjorden. Höge,
Lövåsudden, Hönacka, Fors och Gladisvall har fornlämningsområden
med regionalt intresse för kulturmiljön. På Lövåsudden återfinns ett av
Värmlands största bronsåldersrösen, ”Jätterösa”. Vid Gladisvall finns
lämningar efter en medeltida kyrka. På en höjd intill är Glava
Hembygdsgård belägen. Gården nämns i 1540 års register över kyrkor
och prästgods.
Före 1600-talets slut hade Glava, liksom många andra bygder i västra
Värmland fått en omfattande finninvandring. På Finnskogen har finnar
brutit mark och odlat jord. Byn Lenungen var en av de sydligaste
bosättningarna för finnarnas svedjebruk.
Järnbruk bedrevs i Glava, Glasfors, Hillringsberg och
Lenungshammar. Järntillverkningen pågick till slutet av 1800-talet.
Brytningen av skiffer i skifferbrottet går tillbaka till 1771. Miljöerna
kring Glava Glasbruk med sin brukshistoria, Glava Skifferbrott,
Hillringsbergs Herrgård och bruk är av regionalt kulturmiljöintresse.

Församlingens största befolkningscenter på sin tid var Glava Glasbruk,
med ett betydande fönsterglasbruk som lades ned 1939, med påföljd att
de flesta anställda fick söka sig till nya ställen. Några sågverk har
också funnits i bygden.
Glava nuvarande kyrka invigdes år 1738. Kyrkan och del av
bebyggelsen kring kyrkan har regionalt kulturmiljöintresse.

Landskapet

Vattnet i de största sjöarna är extremt klart och det finns bestånd av
ursprunglig öring och röding. Ett skärgårdsområde i Stora Gla och ett
naturskogsbestånd vid Rödvattensberget är säkerställda genom statlig
intrångsersättning. Vattenregleringen i sjösystemet sköts av Fortum.
Naturreservatet Glaskogen utgör riksintresse för friluftsliv, naturvård och
sammanfaller till del med Gillbergaskålen. Del av Glaskogen utgör även
Natura 2000-område. Besökare från norra Europa nyttjar naturreservatet
för vandring, kanotturer och fiske. Det faktum att Glava till stora delar
finns inom naturreservatsområde innebär restriktioner för ny bebyggelse.

Nulägesbeskrivning
Kommunal service i Glava utgörs av skolbarnsomsorg, förskola,
förskoleklass samt år 1-6. Gruppboendet Lövåsen, gruppboendet
Yrevallsvägen, bostäder med särskild service för insatser enligt LSS och
hemvård erbjuds för äldre och funktionshindrade i kommundelen.
En deltidsbrandkår är lokaliserad i Glava.
En industritomt och några villatomter är byggklara.
I Hillringsberg byggdes 2004 ett nytt vattenverk. Vattenverk och
avloppsreningsverk i Glava har ledig kapacitet. Avloppsreningsanläggningen i Fors, Hillringsberg har ledig kapacitet, medan
råvattenförsörjningen till vattenverket är otillräcklig.
Glaskogen

Längs Glafsfjorden finns i huvudsak den uppodlade marken. De västra
delarna med naturreservatet Glaskogen består till stor del av
skogsmark. Från Glafsfjordens strand reser sig landskapet västerut till
en av de högsta punkterna vid Sigfridstorp 297 m.ö.h. Ungefär mitt i
församlingen finns sjön Stora Gla och delvis Övre Gla och Älgsjön.
Stora Gla med den berggrundsgeologiska formationen Gillbergaskålen
är grund för ett geologiskt riksintresse.

Inom kulturområdet ges service via bokbussen och två föreningar får
årligt verksamhetsbidrag.
Glaskogens naturreservat erbjuder många vandringsleder med vindskydd,
fiskevatten, kanotleder, badplatser och campingplatser. Stiftelsen
Glaskogen administreras av Arvika kommun. Vid Bergsviken finns en
badplats samt en båthamn i Glava Båtklubbs regi, där marken ägs av
Bergviks Skog. I övrigt finns motionsspår, skjutbanor, fotbollsplaner och
ett femtontal föreningar får stöd av kommunen. Glava har två

livsmedelsbutiker, bensinstation, hotell- och konferensanläggningar
samt offentlig service. Ett fjärrvärmeverk försörjer Lövåsen och
skolan. Scanmodule är största privata arbetsgivaren och investerar
2007 i nya lokaler. Dessutom finns ca 50 mindre företag inom
besöksnäring, transport, skog och transport, bygg, anläggning samt
förvaltning. 47 jordbrukare med eller utan djurhållning är etablerade i
trakten.
Vid Glava Glasbruk, med glashytta och Ärlandhallen bedrivs ett aktivt
arbete av bygdelag och hembygdsföreningar, liksom vid Glava
Hembygdsgård.

Kommunikationer
Allmänna vägar
Väg 648 går genom Glava och ansluter till väg 172 i norr och till väg 175
i söder. Under senare år har vissa förbättringsarbeten utförts på väg 648.
För övrigt är länsvägnätet glest och med varierande standard och
trafikbelastning. En upprustning av väg 648 från Hillringsberg
söderut till väg 175 är angeläget för att klara den ökade godstrafiken till
och från Scanmodule.
Enskilda vägar och gator inom planområden
Inom planområden finns 1 km gator. Kommunen svarar dessutom för drift
och underhåll av 69 km enskilda vägar, varav flertalet vägar finns inom
naturreservatet Glaskogen.

Livsmiljö
Som mest bodde det 3 694 invånare år 1909 i Glava. År 2006 uppgick
befolkningen till drygt 942 personer och enligt befolkningsprognosen
väntas befolkningen minska något fram till år 2015.

SWOT – analys med ortsbor
Glavabor inbjöds av kommunen till en kväll för att diskutera bygdens
utveckling och dess styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
Redovisningen nedan är en sammanfattning av deras synpunkter:
Bruksgården Glava Glasbruk

Vid Industrivägen i Glava finns en återvinningsstation för
förpackningar. I Lenungshammar och V:a Knoll finns avslutade
avfallsdeponier som dokumenterats i en riskbedömning 2004.

Styrkor
• Fin bygd, närhet till natur
• Bra skola
• Bra miljö för boende, öppet landskap
• Positiva människor
• Bra möjligheter till friluftsliv och rekreation
• Arbetsmöjligheter

Kommunens samlade bedömningar
•
•
•
•

Mycket föreningsverksamhet
Bokbussen
Bra kommunikationer under veckan
Lokaler till inneaktiviteter finns

Svagheter
•
•
•
•
•

Saknas bank, tandläkare, läkare, post, bibliotek
Saknas portal till Glaskogen
Mobiltelefonitäckningen är undermålig
Bostäder för unga familjer saknas
Bättre bussförbindelser under helger

Möjligheter
•
•
•
•
•
•
•
Hot
•
•
•
•

Glava är en kommundel som förändras i positiv riktning. Sedan
etableringen av Scanmodule finns en efterfrågan på bostäder i
kommundelen. En enkätundersökning bland de anställda visar att det finns
visst intresse för att bosätta sig i Glava. Två hotell- och
konferensanläggningar, campingplatser och Glaskogens naturreservat ger
förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas. Infrastrukturen genom
Glava och söderut/norrut har nu en bättre standard. Några enstaka tomter
finns i plan men för att ge möjligheter till fler bostäder behöver attraktiv
mark tillskapas. En planering pågår för utökning av industriområde vid
Hillringsberg, samt ny väganslutning.
IT/teleinfrastrukturen behöver förbättras och då särkskilt inom
naturreservatet där det framförallt efterfrågas bättre IT- och telekommunikation. Ett trådlöst radiobaserat nätverk har byggts ut under året
som ger bättre möjlighet för både Internet och mobiltelefoni. Ytterligare
utrustning för mobiltelefoni har installerats.

Satsa på Glaskogen – mer turism
Öka befolkningskurvan
Inflyttning av barnfamiljer
Gör gärna lägenheter av gamla kommunhuset
Ett utredningsområde som möjliggör utveckling av besöksnäringen anges
Bygg bostäder i attraktiva lägen, kanske i Bergsviken
vid Lenungshammar. Vid fornlämningsområdena och bruksmiljöerna
Fler arbetsplatser
finns skyddsvärda områden.
Fortsätta det aktiva fritidsutbudet med aktiviteter för alla åldrar.
Hembygdsföreningar, byalag och bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar
och ideella organisationer bedriver ett aktivt arbete för bygden.
Öppna landskapet växer igen
Befolkningsutvecklingen
Befintliga detaljplaner
Brist på boenden.
Skolan behöver större barnkullar
I Glava finns sju stycken gällande detaljplaner. Frågan om deras aktualitet
prövas löpande. Generalplan för Glava, 1982-09-27, är inte framtagen
enligt de regler och bestämmelser som anges vid översiktsplanering i
PBL. Planen saknar i dagsläget aktualitet och gäller inte längre.
Glava
Här finns fyra detaljplaner från 1959-1993 vilka anger som

markanvändning bostäder, handel, småindustri och hantverk.
Harnäset
Detaljplanen från 1967 anger markanvändning fritidsbebyggelse.

•

Hillringsberg
Detaljplaner från 1950 ger möjlighet till bostäder, pensionärshem,
byggnad för handel, hantverk och bostäder. Även Gladisvall finns med
i planen som fornminnespark.

•
•
•

Kommunens ställningstagande för mark- och
vattenanvändning
•
•

•

•

•
•

Det finns byggklara tomter för bostäder i Glava kyrkby och
Hillringsberg. Kommunen ser gärna en förtätning i tätorten för
att stärka underlaget för service och skola
Kommunen är positiv till privata initiativ till bebyggelse, både
boende och verksamheter och för bostäder både enstaka och
gruppbebyggelse, utifrån en bedömning om lämplig
markanvändning. Kommunen vill stödja sådana initiativ och är
positiv till sjönära boende där allmänhetens tillgång till
strandområdet säkras. Ett utredningsområde benämnt Västby,
för bostäder söder om Bergsviken anges i planen.
Ett utredningsområde, Hillringsberg, anges vid Scanmodule,
Hillringsbergs Herrgård och lantbruket som ska säkerställas för
utveckling av verksamheterna, med hänsynstagande till naturoch kulturmiljön i området.
De kommunala vattentäkterna i Hillringsberg och Glava skall
skyddas genom särskilda föreskrifter före år 2009.
Råvattenförsörjningen till vattenverket i Hillringsberg ska
tryggas.
Glava kyrka skyddas av kulturminneslagen.
Fornlämningar finns i Höge, Lövåsudden, Hönacka, Fors och
Gladisvall. Bruksmiljöerna kring Glava Glasbruk och

Hillringsberg, samt skifferbrottet är av regionalt
kulturmiljöintresse.
Glaskogens naturreservat utgör riksintresse för friluftslivet. Ett
utredningsområde som möjliggör en utveckling av besöksnäringen
anges vid Lenungshammar.
Delar av Glaskogens naturreservat och av Gillbergaskålen utgör
riksintresse för naturvården. Delar utgör Natura 2000-område.
Kommunen ska verka för att standarden på länsvägnätet förbättras
så att olycksrisker och andra störningar minimeras.
Kommunen bevakar och påverkar operatörernas
IT/telekommunikationsutbyggnad med syfte att förbättra
kommunikationsmöjligheterna.

Glaskogens naturreservat

Kommundelsanalys, bedömning och ställningstagande
Älgå och Ny
Historik
Lämningar efter stenåldersbosättningar finns vid vattendragen i båda
församlingarna.
Inom Ny församling finns fornlämningar som visar på gammal
bebyggelse från järn- och bronsålder. Bördiga bygder gav upphov till
större jordbruk – här har funnits inte mindre än åtta herrgårdar. Jordoch skogsbruk var den viktigaste inkomstkällan. I kyrksalen på
Sågudden finns tre helt unika skulpturer från 1200-1300-talen som
tagits tillvara från den medeltida kyrkan i Ny. Medeltidskyrkan revs på
1600-talet för att ersättas av en träkyrka som stod fram till slutet av
1800-talet. Den nya kyrkan invigdes 1890.

Från den äldre kyrkan överfördes en del inventarier. Invid
kyrkan fanns under tvåhundra år ett järnbruk, med omväxlande
stångjärnssmedja och spiksmedja. Den bevarade spiksmedjan är
byggnadsminnesförklarad och är länets äldsta i sitt slag. Om den forna
bruksanläggningen minner även herrgården, en arbetarbostad,
hamnmagasinet, samt en ditflyttad mangårdsbyggnad som utgör
hembygdsgård.

Sulvik var på 1700-talet en marknadsplats. Här fanns en
järnvägsförbindelse mellan Ränkesed och Glafsfjorden med betydelse
ur transportsynpunkt. Tidigt var Sulvik ett centrum i området men i
början av 1800-talet började Arvika växa i betydelse. Älgå hade under
1800-talets slut fem vattensågverk och två vattenkvarnar. En större
såganläggning fanns i Gördsbyn.
Den medeltida kyrkan i Älgå låg på en kulle kallad ”Rabo” något
sydväst om nuvarande kyrka. Enligt uppgift var kyrkan helgad åt
”Sankt Olof”, efter den norske kungen Olav Haraldsson som införde
kristendomen i Norge. Nuvarande kyrka stod klar för invigning 1726.

Spiksmedjan vid Älgå kyrka

Landskapet
Ny församling består av förhållandevis öppna jordbruksmarker kring
sjöarna Nysockensjön och Bergsjön. Älgå är till stor del skogsbygd
med mindre andel uppodlad mark. Glafsfjordens sjösystem når fram
till Sulvik och församlingen äger del i tre sjöar, Ränken i norr, Älgsjön
i sydost och Övre Gla i söder. Kring Gränsjön och Övre Gla fanns
finnbebyggelse. I Älgå ligger Bergs klätt, ett naturreservat med
riksintresse för kulturmiljö- och naturvård, fornlämningar och en rik
flora och fauna. I anslutning till korsningen väg 172 – vägen mot
Glava finns en gravhög med regionalt kulturmiljövärde. Kulturmiljön
kring kyrkan och spiksmedjan är skyddsvärda och spiksmedjan är
byggnadsminnesförklarad och kommunala områdesbestämmelser har
upprättats.

Vattendragen Älgån och Mörtebäcken utgör Natura 2000-område, liksom
Dalsälven och Öjenäsbäcken, upptagna för sitt öringbestånd och bestånd
av flodpärlmussla.

Nulägesbeskrivning
I dag finns skolor i Sulvik och Fiskevik med skolbarnsomsorg, förskola,
förskoleklass och år 1-6. Solgården i Sulvik erbjuder ett gruppboende med
24 platser för somatiskt långtidssjuka.
Räddningstjänsten i Arvika försörjer området vid behov av
räddningsinsatser.
Vattenverket i Segerfors försörjer Sulvik och Åkersberg med
Rackenvatten, medan Ottebol har en egen grundvattentäkt. För samtliga
orter finns ledig kapacitet. Abonnenter i Strand får sin va- försörjning via
vattenverk och avloppsreningsverk i Åmotfors i Eda kommun.
Avloppsreningsverk finns i Sulvik, Åkersberg och Ottebol vilka har ledig
kapacitet, med undantag för Sulvik.
I Sulvik och Ottebol finns några lediga tomter för villabebyggelse.
Bokbussen trafikerar kommundelarna. Ett tjugotal föreningar är aktiva i
området, varav tre föreningar får verksamhetsbidrag från kultursidan och
sex föreningar från fritidssidan. Friluftsbad finns i Kolsjön norr om Sulvik
och i området finns sex fiskevårdsområden. Privat camping finns i
Björkenäs. I Sulvik finns hamn och dessutom en båtbrygga i Älgå.
Idrottsplatser är belägna i Älgå och Fiskevik som även har ett idrottshus.
Skidspår med belysning finns i Älgå, samt en skjutbana i Myre.

Badplats vid västra sidan av Älgsjön

Foto Elisabeth Westergren

Plaståtervinning i Arvika AB och Tanderudshöjdens Timmerstugor är
företag i området. Därutöver finns ca 20 företag inom bilreparation och
transport, skog, bygg, anläggning, handel, bensin och service, samt drygt
30 lantbruk med djur. Ny församling är ett av 14 områden i Sverige som
ingått i projektet Hållbara bygder. Ny Sockens Utvecklingsgrupp arbetar i

olika arbetslag för bygdens bästa.
En återvinningsstation för förpackningar är placerad vid affären
Sulvikingen. I Östra Olebyn finns en avslutad avfallsdeponi som
dokumenterats i en riskbedömning 2004.

Enskilda vägar och gator inom planområden
Inom planområden finns 2,5 km gator. Kommunen svarar dessutom för
drift och underhåll av 56 km enskilda vägar.

Livsmiljö
1867 fanns 2 433 invånare i Älgå medan det i Ny fanns 1800 personer
som mest år 1880. År 2006 fanns cirka 1694 personer i de bägge
församlingarna. Enligt befolkningsprognosen förväntas befolkningen öka
något fram till år 2015.

SWOT-analys med ortsbor
Boende i bygderna bjöds in av kommunen till en kväll för att diskutera
bygdens utveckling och dess styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
Redovisningen nedan är en sammanfattning av deras synpunkter:
Fiskeviks camping

Kommunikationer
Allmänna vägar
Riksväg 61 sträcker sig i öst-västlig riktning genom kommundelen.
Vägen är av riksintresse. Ombyggnation längs vissa sträckor pågår i
Arvika och Kil som tillsammans med Eda enats om att tillskjuta
förskottsmedel till Vägverket.
Ombyggnationen av rv 61 delen Klätten-Dalen ställer inga ytterligare
krav på ianspråktagande av mark förutom mindre utökning av
vägområdet i vissa delar. På delen Dalen-Åmotfors behöver ny mark
tas i anspråk för delvis ny sträckning.
Övriga länsvägnätet är väl utbyggt med varierande standard och
trafikbelastning.

Styrkor
• Vacker natur och många sjöar
• Levande landsbygd
• Bra möjligheter till fiske, jakt och andra fritidsintressen
• Fin skola
• Lagom avstånd till tätorten
• Kreativa människor
• Bra kommunikationer genom järnväg och riksväg
• Sveriges innersta hamn med gästhamn
• Affär, skola, boende för äldre och funktionshindrade, mack och
bilverkstad, handelsträdgård, Sulviksmarten
• På landet ändå nära till tätort
• Kreativt föreningsliv

Svagheter
•
•
•
•

För lite kollektivtrafik
För få lägenheter
Större gymnastiksal
Trafikfarlig korsning i Sulvik

Möjligheter
•
•
•
•
•

Genom satsningar på service och boende kanske
befolkningsutvecklingen blir mer positiv
Miljö och kostnadsläge gynnar inflyttning
Förhoppning att fritidsboende norrmän blir bofasta
Kunde vara lättare att bygga strandnära
Få tillstånd cykelvägen mellan Arvika och Jössefors

Torgeirs källa Sulvik

Foto E. Westergren

I både Älgå och Ny finns aktiva bygdegrupper som är engagerade i
bygdeutveckling. Hembygdsförening, bygdeföreningar och andra ideella
organisationer bidrar till att vårda kulturmiljöer och till utveckling av
bygden.

Hot
•
•
•

Permanenthus förvandlas till fritidsboende
Svårt för barnfamiljer att hitta prisvärda hus
Landsbygden uppmärksammas inte tillräckligt

Kommunens samlade bedömning
Det relativt öppna landskapet kring Nysockensjön med odlad mark
präglar Ny församling. Älgå församling har sin befolkningsrikaste del
kring Glafsfjorden och präglas av kulturmiljön kring kyrkan.
Infrastrukturen med bl.a. riksväg 61 och länsväg 172 ger
pendlingsmöjligheter till Årjäng, Eda, Arvika och söderut. Närheten
till större orter med arbetsmöjligheter och med den näringslivsstruktur
som finns i bygden ger goda möjligheter för försörjning.

Utredningsområden för bostäder i anslutning till Nysockensjön redovisas i
översiktsplanen.
I delar av bygderna behöver IT/telekommunikationsstrukturen förbättras.
Kommundelen kommer delvis ha ADSL-teknik samt ett utbyggt trådlöst
radiobaserat nätverk.
Befintliga detaljplaner i området
I Älgå och Ny finns nio stycken gällande detaljplaner. Deras aktualitet
prövas löpande. Generalplan för Sulvik, 1983-01-24, är inte framtagen
enligt de regler och bestämmelser som anges vid översiktsplanering i
PBL. Planen saknar i dagsläget aktualitet och gäller inte längre.
Områdesbestämmelser för Älgå kyrka
Områdesbestämmelserna från 1995 avser kulturmiljövård och omfattar
kyrkan, Spiksmedjan m.m.

Hungarsvik –Ottebol
Två detaljplaner från 1956 anger markanvändning bostäder.
Björkenäs
Detaljplan från 1988 anger markanvändning bostäder samt
friluftsområde, campingplats.

•
•
•

Sulvik
I Sulvik finns fyra detaljplaner från 1966-1984 som anger
markanvändning bostäder, handel samt allmänt ändamål.
•
Strand
Detaljplanen från 1974 anger markanvändning allmänt ändamål,
reningsverket i Åmotfors.

Kommunens ställningstagande för mark- och
vattenanvändning
•
•

•
•

Det finns tomter för bostadsändamål i Sulvik och Ottebol och
kommunen ser gärna en förtätning av bebyggelsen för att stärka
underlag för service och skola.
Kommunen är positiv till privata initiativ till bebyggelse, både
boende och verksamheter, för bostäder både enstaka och
gruppbebyggelse, utifrån en bedömning om lämplig
markanvändning. Kommunen vill stödja sådana initiativ och är
positiv till sjönära boende där allmänhetens tillgång till
strandområdet säkras. Ett utredningsområde, Dalen, markeras
för framtida behov av bostäder på kommunens mark i norra
delen av Nysockensjön. Ett annat utredningsområde för
bostäder är ett privat markområde vid Fiskevik, Nysockensjön.
Järnvägen är av riksintresse. Ev. markanspråk för mötesplats
Ottebol ska säkerställas.
Riksväg 61 är av riksintresse. Aktuellt vägområde kommer att
utvidgas i samband med genomförande av planerade
vägprojekt. Vägkorridorens framtida utveckling ska stödjas för

•
•
•
•
•
•

att underlätta transporter och pendling.
Sulvik och Åkersberg får sitt vatten från Racken som har gällande
skyddsföreskrifter för vattentäkt. Ottebols vattentäkt ska ha
fastställda skyddsföreskrifter före 2010.
Bergs Klätt naturreservat utgör riksintresseområde för
kulturmiljön. Delar av området utgör även Natura 2000-område.
Rud, Norserud och Vagge utgör regionalt intresse för kulturmiljön
med sina större gårdsanläggningar, fornlämningar och
kulturlandskapet. Gårdarna vid Strand och Myre utgör regionalt
intresse för kulturmiljön med agrar betydelse för kulturlandskapet.
Öna utgör regionalt intresse för kulturmiljön med bl.a. Värmlands
nordligast belägna hällkista.
Gravhögen i Sulvik utgör intresse för den regionala kulturmiljön.
Som Natura 2000-områden utpekas Dalsälven, Öjenäsbäcken,
Mörtebäcken samt Älgån.
För kyrkomiljön i Älgå, inkl Spiksmedjan finns kommunala
områdesbestämmelser. Ny kyrka skyddas av kulturminneslagen.
För de kulturmiljöer som har ett regionalt eller kommunalt intresse
ska en aktualisering och avgränsning av respektive område ske.
Kommunen ska verka för att standarden på länsvägnätet förbättras
så att olycksrisker och andra störningar minimeras.
Kommunen påverkar och bevakar operatörernas
IT/telekommunikationsutbyggnad med syfte att förbättra
kommunikationsmöjligheterna.

Duvslag vid Vagge gård

