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Förord
Det här häftet innehåller en ny kommunövergripande översiktsplan för Hofors kommun . Planförslaget har 2030 som tidshorisont och innehåller kommunens vilja och ambitioner när det gäller
den framtida användningen av mark och vatten.
Sedan starten 2007 har ett omfattande, intressant och lärorikt arbete pågått med att ta fram den
nya planen. Samråd kring ett första förslag till översiktsplan hölls under våren 2008 och efter justeringar och kompletteringar ställdes planförslaget ut under vintern 2008/2009. Förändringar i
strandskyddslagstiftningen och synpunkter som framkom under utställningen ledde till att ytterligare kompletteringar av översiktsplanen gjordes.
Översiktsplanen är en del av kommunens strategiska planering för framtiden. Den är inte bindande men är ändå ett viktigt hjälpmedel för kommunen att peka ut färdriktningen mot önskad utveckling.
Samtidigt är det många krav och förväntningar som ställs på en ny översiktsplan. En kommuntäckande översiktsplan kan inte behandla alla tänkbara frågor om mark- och vattenanvändning
samt framtida utveckling av kommunen. Planen behöver fördjupas med bland annat fördjupade
översikter över de centrala delarna av Hofors och Torsåker. Kommunen ska ta fram andra planer
och program, göra särskilda utredningar och delta i samarbetsprojekt för att bredda underlaget
för kommande revidering av den nya översiktsplanen .
Utöver översiktsplanens obligatoriska innehåll anser Hofors kommun att de viktigaste planeringsfrågorna (utan inbördes prioritering) är att:







Ta till vara möjligheter till bebyggelseutveckling för att kommunen ska kunna öka sin
befolkning och för att skapa mångfald, kvalitet och trygghet i boendet.
Förbättra infrastruktur och kommunikationer för att kommunen bättre ska kunna ta del
av en större arbetsmarknadsregion och för att förbättra transportmöjligheterna för näringslivet
Bevara vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och grundvatten.
Slå vakt om det vackra och värdefulla natur- och kulturlandskapet
Ge förutsättningar för positiv utveckling i näringslivet och en ökad tillgång till arbetsplatser.

Översiktsplanen har tagits fram av tjänstemän på kommunens Byggservicekontor under ledning av en

Förord

politisk styrgrupp där följande personer har ingått:
Sören Bergqvist (V), ordf.
Sylvia Abramsson (S)
Magnus Andersson (S)
Lennart Elfstöm (FP)
Alf Persson (M)
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Beslut från Kommunfullmäktige
Ärendet kan hittas i Kommunstyrelsens diarium under diarenummer Dnr 2003.19-212

Antagande beslut

Måndagen den 14 juni 2010 antog
Kommunfullmäktige i Hofors kommun
Översiktsplan Hofors kommun 2010
enligt besluts utdrag nedan.
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Alla tåg måste mötas av andra trafikslag
som dockar ankomst och avgångstider så
att restiden förkortas för den enskilda
människan.

Kommunens vision
Kommunens vision som den uttrycks i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut i januari-februari 2005 anger ambition
och riktning.

Hofors har uppenbara fördelar i sitt geografiska läge med ett rikt omland i alla väderstreck. I väntan på en omläggning av
järnvägen till ett centralare läge bör vi visa
en kreativ och ekonomiskt hållbar logistiklösning som sedan kan användas vidare.

Hofors skall vara ”vänligast i Sverige för boende, näringsliv och fritid”.
Fokusområdena är boende, kommunikationer och företagande. Vi tar in de viktiga
nyckelorden som ligger bakom den kortfattade visionstexten.

Framtiden kommer att kräva nya investeringslösningar där fler aktörer än staten
deltar i uppbyggnaden av de nya trafiksystemen. Parallellt ned att trafiklösningarna
kommer på plats kan man fortsätta det
spännande nyskapandet av bebyggelse
och anpassad kommunal infrastruktur. Arbetet börjar nu med målsättningen:

KOMMUNENS VISION

Glesbygdens problem tycks öka samtidigt
som de stora tätortscentra drar till sig all tillväxt.
Framtidens resvanor kommer säkert att ändras. Vi bör därför ligga kraftigt i framkant och
erbjuda en helt ny logistik för persontransporter. Något som den här översiktsplanen
ger förutsättningar för. Men frågorna är
många.

Hur blir Hofors landets bäst genomtänkta
kommunikationskommun?
Det finns redan utomordentliga resekanaler till och från vår kommun. Nästan motorväg från Skänktorget till Sergels torg,
nästan dubbelspår från Hofors C till Stockholm C. Hofors ligger inom 2 timmar från
alla större centra.

Hur skapas ett logistiksystem som är trafikvänligt, miljövänligt, barnvänligt och som
bygger på samverkan och trivsel?
De närmaste åren blir avgörande. Vilka
bränslekällor kommer bilindustrin att erbjuda, hur kan Hofors kommun aktivt bidra till
viktiga delar i logistikkedjan.

Översiktplanens syfte är att planera för en
god hushållning med mark och vatten men
också att peka framåt in i nya tider.

Laddningsstationer för elbilar, spårtaxi från
dörr till dörr, bussar med hög komfort men
ändå med stor framkomlighet och snål energiförbrukning.

Hofors är redan nu ett föredöme för andra
kommuner. Huvuddelen av centrums fastigheter uppvärms genom spillvärme från
den stora industrin.

Vi måste från Hofors kommun flytta fram
våra önskemål och idéer i de nationella planerna hos Vägverk och Banverk. Idag är det
mer en fråga om hur vi skall anpassa oss till
övergripande planer än att vår vision om ett
uthålligt samhälle läggs till grund för den
framtida samfärdseln.

Kommunens behov av hållbar utveckling
har aldrig varit så påtaglig som i en tid då
de globala miljöfrågorna på allvar börjar
komma i centrum för debatten.

Den interkommunala trafikstrukturen måste
också formas utifrån snabbhet, bekvämlighet
och låg energiförbrukning.
10
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Vad är en

Planprocessen

översiktsplan?

Planprocessen är ofta lång och kräver mycket arbete innan planen vinner laga kraft. Den
ska passera många instanser och alla ska få
lämna sina synpunkter innan den antas. Så
här ser processen ut:

Översiktsplanen är en plan som övergripande anger inriktningen för kommunens utveckling i frågor om markanvändning, planberedskap, teknisk försörjning och miljö.
styrs i de delar som gäller fysisk planering av
plan- och bygglagen och miljöbalken.

Beslut om ny

KOMMUNEN

De lokala, regionala och nationella övergripande frågorna vägs in tillsammans med utveckling av den fysiska strukturen i översiktsplanen.

översiktsplan
Underlag och plan tas fram som
samrådshandling

Planen går ut på samråd och
justeras sedan efter inkomna
synpunkter, dessa redovisas i en
samrådsredogörelse

Vid varje mandatperiod tas ett beslut om
översiktsplanens aktualitet. En mandatperiod omfattar 4 år och sträcker sig mellan två
kommunalval. Den tidigare översiktsplanen
antogs 1990 med fördjupning för Hofors
Centrum 1995 och många förändringar har
skett sedan dess, vilket gjorde den tidigare
inaktuell. En fullmäktigeberedning tillsattes
2007-04-02 för att upprätta en ny översiktsplan. Översiktsplanens roll är att ge ställningstaganden till efterföljande planering
och bygglovgivning samt utgöra underlag för
enskildas bedömning om hur kommunen ser
på markanvändningen. Planens intentioner
fullföljs genom andra beslutsprocedurer som
har rättsverkan såsom detaljplan, områdesbestämmelser, naturreservat mm.

Utställning av planen för allmänheten och övriga
remissinstanser
Planen justeras efter inkomna synpunkter och ett utlåtande upprättas
som visar behandling av inkomna
synpunkter
Planen antas av kommunfullmäktige

Planen vinner laga
kraft

Juridisk status
De bestämmelser som reglerar översiktsplanens process samt innehåll finns i plan- och
bygglagen. Samtliga kommuner ska ha en
aktuell översiktsplan som bland annat anger
mark- och vattenanvändningen i hela kommunen. Den tidigare översiktsplanen från
1990 och den fördjupade översiktsplanen för
Hofors Centrum 1995 ersätts av den nya
”Översiktsplan för Hofors kommun 2010”
Planen är vägledande vid andra beslut och
inte juridiskt bindande. Överprövande in-

Mål med översiktsplanen
Ett övergripande mål med översiktsplanen är
att skapa en god livsmiljö för kommunens
invånare och göra kommunen attraktiv för
besökare.
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stanser fäster däremot stor vikt vid om överklagade beslut har stöd i översiktsplanen.
När mer åtgärdsinriktade dokument ska tas
fram är översiktsplanen ett bland flera övergripande dokument för vägledning .

I miljöbalkens 3 kap 1§ står följande:
”Mark- och vattenområden ska användas för
det eller de ändamål för vilka de 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.”

Övriga instrument som används vid kommunal planering är detaljplaner och områdesbestämmelser. Utöver dessa planer finns olika
skydd för att tillgodose allmänhetens intressen. Det kan exempelvis vara olika skydd av
naturen, riksintressen, strandskydd m fl. Lovplikten kan även ses som ett skydd av allmänna intressen.

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på förståelsen att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och nyttja naturen
sammanfaller med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.

Lagar
Lagar som styr översiktsplanearbetet är
främst plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Tidshorisont

I plan- och bygglagens 1 kap 1§ står följande
att läsa:
”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.”

Vad har hänt sedan förra översiktsplanen?
Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen
är aktuell eller behöver aktualiseras. Inför
beslutet att ta fram en ny översiktsplan ingick ett ställningstagande från Länsstyrelsen
angående aktualitetsförklaring. De bedömde
tillsammans med sektorsmyndigheter som
exempelvis Banverket, SGU, Försvaret och
Lantmäteriet att den inte kunde aktualitetsförklaras.

Vidare går att läsa att planläggningen av
mark- och vatten är en kommunal angelägenhet och att alla kommuner ska ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan. I
översiktsplanen ska de allmänna intressena
beaktas.

Anledningen till detta är exempelvis att ett
flertal lagändringar trätt i kraft, nya nationella och regionala mål har antagits, ett flertal
nya planeringsunderlag utvecklats avseende
13
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I översiktsplanen har två tidsperspektiv använts för att planering på kortare och längre
sikt ska kunna göras. Det kortare perspektivet sträcker sig fram till 2017 medan det
längre tidsperspektivet sträcker sig så långt
som till 2027. Att planera för så lång tid in i
framtiden innebär en viss osäkerhet i prognoserna och bör främst ses som en vägledning för hur framtiden kan se ut.
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KOMMUNEN
avgränsningar och värdebeskrivningar av riksintressen.
Med andra ord har förutsättningar för innehållet i en översiktsplan kraftigt förändrats
och utökats sedan den tidigare översiktsplanen antogs 1990.

Läshänvisningar
Upplägget för översiktsplanen har varit de fokusområden som är kopplade till kommunens
vision. Avsnitten är uppbyggda kring dessa
fokusområden: boende, kommunikationer
och företagande. Respektive avsnitt börjar
med riktlinjer och strategier för att visa översiktsplanens målsättningar. Beskrivningen av
nuvarande förhållanden och tänkt utveckling
redovisas. Utvecklingsområdena redovisas på
kartorna längre bak i dokumentet

KOMMUNEN

Samtliga fysiska förändringar har sedan vägts
mot varandra och nollalternativ i en miljöbedömning som presenteras i en separat handling ”Strategisk Hållbarhetsbedömning - Miljökonsekvensbeskrivning.”
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Allmän information om kommunen

Kommunen i regionen
Den utveckling som sker globalt och i regionen
tyder på att vi som individer blir mer rörliga
och att goda kommunikationer är en förutsättning. Med en befolkningsmängd motsvarande
över 280 000, där Hofors kommun geografiskt
är placerad i mitten finns goda förutsättningar
för tillväxt. De kommuner som räknas in i regionen där Hofors utgör navet är Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Ockelbo, Sandviken och Säter. Den växande pendlingen visar
samtidigt hur näringslivets struktur och individens rörlighet förändras. Därför behövs fokusen förändras från att enbart vara kommunövergripande till att innefatta hela regionen
och vad den har att erbjuda. Med regionalt
samarbete ökar utbudet av arbetstillfällen,
näringslivet utvecklas, tillgängligheten till service förbättras och den sociala samvaron underlättas. Dessa är bara några av fördelarna
med förbättrade kommunikationer och integration i regionen. Ortsstråket Borlänge-FalunHofors-Sandviken-Gävle har ca 240 000 invånare inom en sträcka på endast 11 mil

Hofors kommun är en mindre kommun om
411 km2 landareal i västra Gästrikland, vid
gränsen mot Dalarna. Här bor cirka 10 000
människor som uppskattar närheten till naturen och den livskvalitet som en mindre kommun kan erbjuda. Kommunen består av tätorterna Hofors och Torsåker som omgärdas av
mindre byar och landsbygd. Hofors har sitt ursprung i järn- och gruvindustrin, medan området kring Torsåker även är en jordbruksbygd.
Hofors kommun bildades 1925, och sedan
sammanslagningen av mindre kommuner under 1970-talet ingår även Torsåker, som tidigare var en egen kommun.

KOMMUNEN

Illustration av Hofors läge i regionen
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Regionalt samarbete

Regionalt utvecklingsarbete
(Gästrikeregionen)

Hofors är en del av regionerna, beroende av
var gränsdragningen görs, Gävleborg och Gästrikland. Den negativa utvecklingen som under en längre tid pågått i regionen kan vändas genom ett väl fungerande samarbete
mellan kommunerna. Om resurserna fördelas regionalt kan utbudet och tillgängligheten
öka. Samarbeten i olika konstellationer har
resulterat i program som används som riktlinjer för den regionala och kommunala utvecklingen. Dessa program gör att en gemensam målsättning kan nås när riktlinjerna är
fattade gemensamt inom regionen. Projekten som Hofors deltagit i är följande:

Gästrikekommunerna inklusive Älvkarleby
arbetar med strategier för regionala samband och mellankommunala frågor och strategier för tillväxt, uthållighet och välfärd.
Med hjälp av en omvärldsanalys har ett antal
frågor som samtliga kommuner berörs av
kunnat sammanställas: boende, arbete och
näringsliv, utbildning, besöksnäring och rekreation, handel, anläggningar för vård, omsorg, kultur och fritid samt kommunikationer.

Lokalt utvecklingsarbete (LUP)
Kommunens strategi för tillväxt och ekonomisk utveckling behandlas i den lokala utvecklingsplanen (LUP ). Arbetet med den lokala utvecklingsplanen har bedrivits med ett
brett deltagande, delaktighet och samråd i
process med såväl allmänhet, näringsliv som
kommunalförvaltning och politisk organisation. Utifrån dessa samarbeten har följande
utarbetats:

Regionalt utvecklingsarbete (RUP)

KOMMUNEN

Tillväxt Gävleborg, regionalt tillväxtarbete
har skapat en gemensam plattform för ett
resultatinriktat arbete för tillväxt. Strategin
för länets tillväxt har som mål 5 % bättre, 5 %
fler arbetstillfällen, 5 % fler företagare etc.
Genom att förbättra endast 5 % kan en stor
utveckling och tillväxt inom en mängd sektorer ske.



Utvecklingsplanen som anger målen
för kommunens utveckling i stort. Utvecklingsplanen anger också de områden inom kommunen som ska prioriteras för att nå den önskade utvecklingen.



Visionen som antagits påvisar vilka områden kommunen kommer att koncentrera arbetet kring; boende, näringsliv och fritid.



Fokusområden som kommunikationer,
företagande och boende. I arbetet med
dessa fokusområden ska en tonvikt läggas vid jämställdhet, barn och ungdom
samt miljö.

Tillväxtprogrammet har tre prioriterade huvudområden:
Regionförstoring
Kompetens och arbetskraft
för tillväxt
Företagsutveckling och
entreprenörskap
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Bygga, bo och förvalta för framtiden

Befolkningsutveckling

Hofors kommun som aktör i ”ByggaBo - dialogen” har tillsammans med ett trettiotal företag, sex kommuner och regeringen skrivit
på en överenskommelse och åtagande för
hållbar bygg- och fastighetssektor. Ett av åtaganden är bland annat att tillämpa ”Det goda
samtalet” för delaktighet och dialog i en
lämplig planeringsuppgift. Hofors kommun
har valt arbetet för översiktsplanen som
lämplig planeringsuppgift att pröva och utveckla ”Det goda samtalet”. Ett resultat av
deltagandet i ”ByggaBo -dialogen” är att Hofors kommun kommer att arbeta med dialoger i planeringssammanhang och i samband
med större förändringar i den fysiska miljön.

Befolkningsutvecklingen har varit vikande
under de senaste 30 åren. Nedan visas de
senaste 30 åren.
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De senaste åren har befolkningen minskat i
både Hofors och Torsåkers församling. Nedan redovisas utvecklingen per församling.

Befolkning
Befolkningsutveckling
Dessa mål för att motverka den negativa befolkningsutvecklingen går att finna i budget
2007:

Kommundel

1990

1995

2000

2005

Hofors

9219

8536

7803

7412

Torsåker

2809

2832

2821

2785

Totalt

12028

11368

10624

10197

Befolkningsminskningen beror på dels ett
födelseunderskott och dels utflyttning
Att kommunen ska vara en attraktiv bostadsort.

Flyttningsöverskott
Flyttningsnettot för kommunen beräknas
fram till år 2015 vara -10 personer årligen. I
genomsnitt flyttar 400 personer till Hofors
kommun under ett år, medan 410 personer
lämnar kommunen. Prognosen kan vara något osäker då oförutsedda händelser påverkar utvecklingen. Det kan ske genom förändringar på arbetsmarknaden, förändrade immigrationsmönster, reformer som leder till
förändrade förutsättningar för företag och
privatpersoner på mindre orter. Det kan visa
sig som ändrade förutsättningar för bidrag

Att ha en god kommunal service.
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Att kommunen ska ha goda kommunikationer som underlättar studie- och arbetspendling
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och kraftigt ökade kostnader för transporter.
Inv/år

Åldersstruktur
Hofors kommun har en stor andel äldre, nära
en fjärdedel av befolkningen är äldre än 65
år. Även gruppen som kan benämnas som
medelålders har passerat antalet yngre vuxna. Det gör att det på sikt kommer att öka
andelen äldre medan befolkningen i verksam
ålder minskar. Därför behövs insatser för att
göra kommunen attraktiv även för yngre
vuxna för att säkra en stabil sammansättning
av befolkningen samt öka nativiteten.

Födda

+80

Döda

-140

Inflyttade

400

Utflyttade

-410

Totalt

-70

I samband med arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet togs en framskrivning av
befolkningen gjorts tom 2030. Nedan redovisas framskrivningen.

Vad gäller generationstoppar så finner vi en
hos dem som idag närmar sig pension idag
och är födda på 40-talet, en bland dem som
föddes i slutet på 60-talet samt bland dem är
födda kring 1990. Dessa jämna cykler av stora barnkullar gör att återväxten kan säkras
såvida de väljer att stanna i kommunen.
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Utbildningsnivån i kommunen är betydligt
lägre jämfört genomsnittet för landet. Bland
männen har få eftergymnasial utbildning medan det bland kvinnorna ser något bättre ut.
Utbildningsnivå beror ofta på bakgrund och
sedvana och Hofors är en bruksort utan någon utbildningstradition.
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Med fler sektorer inom näringslivet kommer
efterfrågan på arbetskraft med andra utbildningar och erfarenheter än de som funnits
tidigare i kommunen. Därför är det viktigt
med ett gott samarbete med utbildningar
som är anpassade till näringslivets efterfrågan. Arbetskraft med rätt utbildning är också
en viktig faktor för företag som överväger en
etablering i kommunen.
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Prognos 2030

prognos 2025

Prognos 2020

Prognos 2015

Prognos 2010

Kommunfullmäktige har antagit en prognos
för befolkningsutvecklingen till och med
2016.

2005

2000

Befolkningsprognos

ålder

I tabellen intill redovisas ett genomsnittligt
antagande för förändringen under perioden
2007-2016.
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Utbildningsnivån i kommunen behöver höjas
för att möta kraven på arbetsmarknaden. En
ökad utbildningsnivå i kommunen skapar bra
förutsättningar för de företag som vill expandera eller etablera sig i kommunen. Kommunen har ett gynnsamt geografiskt läge med
två högskolor inom pendlingsavstånd. Ett
samarbete med Högskolan i Dalarna och
Högskolan i Gävle kan ge förutsättningar för
att öka utbildningsnivån i kommunen. En
satsning på en gymnasieskola med riksintagning kan göra att elevunderlaget säkerställs.
Ett utökat studentboende i kommunen skulle
kunna vara positivt för handeln, övrig service
och den vikande befolkningsmängden i kommunen. Det skulle även avhjälpa hoten om
rivning av övertaliga bostäder.

Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Gott skydd mot smittspridning
Trygg och säker sexualitet och en god re
produktiv hälsa

Bra förutsättningar för pendling till utbildningsorter i närområdet bidrar till att behålla/öka utbildningsnivån i kommunen

Ökad fysisk aktivitet
Goda matvanor och säkra livsmedel

Folkhälsa
Nationella folkhälsomål
För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen har regeringen tagit fram ett antal
övergripande nationella folkhälsomål. Det
övergripande målet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för
ohälsa.

Kommunala folkhälsomål
I undersökningar slås det starka sambandet
mellan god hälsa och människors livsvillkor
fast. Hur vi mår styrs av utbildning, arbete,
socialt nätverk, möjlighet att påverka, jämställdhet, ekonomisk trygghet samt den fysiska miljön där vi vistas. Hälso- och friskfaktorer är stödjande miljöer som skapar naturliga mötesplatser och sociala sammanhang där utanförskap och isolering motverkas. Utöver dessa faktorer är en säker och
trygg miljö, möjlighet till delaktighet, med
inflytande och en meningsfull sysselsättning
viktigt. Skyddsfaktorer grundas på tillgången
av service, transporter och hälso- och sjuk-

De målområden som Statens Folkhälsoinstitutet tagit är:
Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
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Minskat bruk av tobak och alkohol, ett
samhälle fritt från narkotika och dopning
samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
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vård, sociala sammanhang, god bebyggd miljö och tillgång till rekreation.

Kommunal service
Skolor och förskolor
Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig
för förskolorna och skolorna i kommunen.
Förskolor och skolor är lokaliserade till bostadsområdenas närområden vilket bidrar till
att öka attraktiviteten i boendet.

Fysisk aktivitet

KOMMUNEN

Enligt den kultur- och fritidsvaneundersökning som gjorts bland 1551 boende i kommunen i åldrarna 13 – 74 är det främst 13 – 20åringarna som ägnar sig åt fysiska aktiviteter
regelbundet. Men även 20 – 74-åringar har
intresse av fysiska aktiviteter. Hofors kommun har ett brett utbud av lokaler, planer
och platser för hälsofrämjande verksamheter. Genom att upprätthålla ändamålsenliga
lokaler och aktivt underhålla idrottsplaner,
motionsspår etc. förespråkar kommunen en
aktiv fritid. Det bidrar även till ökade möjligheter för spontana aktiviteter.

Enligt befolkningsprognosen för Hofors kommun kommer antalet barn och ungdomar att
minska under översiktsplanens varande. En
åldersgrupp som är svår att prognostisera är
0-6 år, men där ses en ökning inom planperioden.
Barngruppernas utveckling är osäker då det
är svårt att förutspå antalet födslar samt inflyttade barn. Ett annat problem är att andelen barn som behöver förskola varierar bland
annat på grund av konjunkturer och trender.
Det finns i dagsläget en större efterfrågan på
förskoleplatser än vad som kan uppbringas.
Därför kommer dessa verksamhetsområden
att ses över.

Den mest frekvent använda metoden för
motion är promenader, därefter kommer
cykling. Dessa motionsformer är lättillgängliga och genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet, samt underhålla elljusspår och
andra vägar som används i samma syfte, vill
kommunen uppmuntra till fysiska aktiviteter
i alla åldrar. Ett alternativ är att välja bort
bilen till förmån för cykel eller promenad till
arbete och skola vilket ökar den dagliga vardagsmotionen och hälsan förbättras samtidigt som det bidrar till en förbättrad miljö.

Ett inriktningsbeslut har fattats av kommunen som innebär att Hagaskolan kommer att
läggas ned och lämnas våren 2011. Anledningen till detta är att underlaget för kommunens skolor inte är tillräckligt stort. Valet
av Hagaskolan grundas bland annat på det
hårt trafikerade läget samt miljöpåverkan
från industriområdet vid östra infarten till
Hofors.
På grund av miljöskäl kan det eventuellt i
framtiden bli aktuellt med en utflyttning från
Värnaskolan samt Kyrkskolan. Det beror
främst på närheten till industrierna vid Ovako. De elever som då flyttas kommer inte att
rymmas inom befintliga lokaler. Därför kan
kompletteringar av andra skollokaler behöva
göras.
Vid utbyggnad av skol- och förskolelokaler
bör först och främst befintliga lokaler utveck20
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las. Aktuella för det är Petreskolan samt
Lillåskolan. Inga nya förskolelokaler ska tillkomma inom de områden som är berörda av
bullerstörningar. Den obebyggda tomten intill Folkets hus kan bli aktuell för nybyggnation av förskola. På platsen fanns tidigare en
förskola.

hemtjänsten för personer som väljer att bo
kvar i det egna hemmet, istället för att söka
särskilt boende, när de inte själva längre klarar sig i vardagen.
För att sträva efter en bättre livsmiljö för
dem som bor i särskilda boenden bör den
yttre miljön anpassas och förskönas. Det gör
att de kan vistas utomhus i större utsträckning och har en vacker utsikt då de befinner
sig inomhus, vilket är positivt för välbefinnandet.

I Torsåker finns möjlighet till komplettering
med ytterligare en avdelning vid Vinkelboda
förskola. Se karta 3.

Äldreomsorg: I Hofors kommun finns ett
flertal boendeformer för äldre. Utöver dessa
finns hjälpinsatser efter det individuella behovet.

Äldreomsorg
Socialnämnden är ansvarig för äldreomsorgen i kommunen. Målet är en väl fungerande
äldreomsorg med samarbete mellan omsorgstagare, närstående och personal. Första
kontakten med äldrevården sker genom
hembesök från en biståndshandläggare som
tillsammans med den som söker hjälpinsatser, och i de fall behov finns, närstående går
igenom behoven och målen med insatserna.
Därefter fattas beslut om vilka insatser som
är aktuella i det enskilda fallet.

Utbudet av platser anses tillräckligt trots att
den äldre delen av befolkningen ökar. Antalet platser på särskilda boenden beräknas
inte behöva öka i antal. Istället kommer kvarboendeprincipen att brukas där vård och
omsorg ges i hemmet. Utöver dessa former
finns dagverksamheter för dem som bor kvar
i ordinärt boende men behöver stimulans. Se
karta 3.

Den stora andelen äldre kommer att fortsätta öka i kommunen. Fram till 2014 kommer
åldersgruppen
80 år och äldre att öka från 11 % till 16 %.
Denna ökning kommer att ske samtidigt som
den totala befolkningen minskar i kommunen. Därför är det viktigt att det finns en väl
fungerande äldreomsorg med kvalificerad
personal som kan möta upp det ökade behovet av insatser för äldre.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Jämfört med genomsnittet i landet har Hofors kommun en något lägre medellivslängd,
men ett större antal äldre vilket gör att vårdbehovet beräknas öka. Behovet av fler platser inom särskilt boende beräknas däremot
inte behöva växa då kommunen redan idag
har en väl utbyggd äldreomsorg. Finns behov
av att bygga ut antalet platser finns det idag
planlagd mark i reserv för bostäder. Dessutom brukas kvarboendeprincipen vars mening
är att underlätta med hjälp av insatser från

Personer som omfattas av Lagen om stöd
och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS, är exempelvis personer
med utvecklingsstörning, personer med autism eller autismliknande tillstånd, personer
med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd
av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller
personer med andra varaktiga fysiska eller
21
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I Hofors kommun finns olika former av boende för personer som har behov av stöd. De
boende former som finns i kommunen är
korttidsboende, demensboende samt särskilda boenden.
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psykiska funktionshinder som uppenbart inte
beror på normalt åldrande. Om funktionsnedsättningarna är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen finns därmed ett omfattande behov av
stöd och service.

Individ- och familjeomsorgen har det yttersta
ansvaret för människor i utsatta livssituationer och arbetar med att hjälpa och stödja
den enskilde individen att hitta och stärka
sina egna resurser. Samarbete sker med skola, barn-, äldre- och handikappomsorg, psykiatri, sjukvård samt andra myndigheter och
instanser.

Det är socialnämnden som ansvarar för insatser för personer med funktionsnedsättningar inom Hofors kommun.

Verksamheten omfattar följande områden:

I kommunen finns tre så kallade gruppboenden för personer med fysiska funktionsnedsättningar. De som bor kvar i hemmet har
rätt att få hjälp genom personlig assistent
istället. Behovet av gruppbostäder för personer med fysiska funktionsnedsättningar beräknas öka inom de närmaste fem åren. Därför kommer kommunen att se över behovet i
god tid för att minska köbildning till dessa
platser.

Ekonomi
Barn- och Unga
Familjehem/Familjerätt
Missbruk

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har precis som personer med fysiska
funktionsnedsättningar en möjlighet att få
en plats i ett gruppboende för psykisk funktionsnedsättning. Alternativet för dem som
bor hemma är att få stöd i hemmet samt besöka den dagliga verksamheten. En ökning av
psykiska funktionsnedsättningar kan särskilt
urskiljas i den yngre delen av befolkningen.
Det gör att platserna på kommunens gruppboenden under en längre tid bebos av samma person. Detta leder till att omsättningen
av platserna blir liten och behovet av nya
gruppbostäder ökar.

Räddningstjänst

Omsorg om personer med funktionsnedsättning: Antalet platser på särskilda boenden och dagverksamhet med mera anpassas
efter behov och efterfrågan. Om utbyggnad
blir aktuellt kommer i första hand befintliga
byggnader tas i anspråk. Därför avsätts inga
nya områden för framtida exploatering. Se
karta 3.

Räddningstjänstens insatstider bör beaktas
vid detaljplanering av ny bebyggelse och infrastruktur.

Flyktingmottagning av kommunplacerade flyktingar

Hofors är sedan 1996 medlem i kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst. Där
samverkar Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors
och Älvkarleby. I direktionen har Hofors
kommun två representanter som ansvarar
för att kommunens intressen tas tillvara. Direktiv för hur ett kommunalförbund ska förvaltas återfinns i kommunalförbundslagen. I
Hofors finns en bemannad brandstation.

Vatten och avlopp
Gästrike Vatten AB är ett bolag som bildats
gemensamt mellan Gävle, Hofors, Ockelbo
och Älvkarleby kommuner för vatten och avloppshantering. Anläggningarna och ledningarna ägs av Hofors Vatten AB som även an-

Individ- och familjeomsorg
Hofors kommun har flera funktioner inom
verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.
22
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svarar för taxor. Hanteringen kommer att
effektiviseras på det sättet medan beslutsfattande kommer att ske inom respektive
kommun.

enligt fastställd taxa till kommunen), vattenförening, (föreningen äger och driver anläggningen som gemensamhetsanläggning) samt
enskild anläggning (egen brunn). För avlopp
gäller samma principer.

Det kommunala verksamhetsområdet för
vatten och avlopp redovisas på karta 4, Teknisk försörjning; Planerad utveckling av verksamhetsområdet redovisas på karta 4.

Ett projekt angående enskilda avlopp pågår i
kommunen, Hoåprojektet, Syftet med projektet är bl. a att minska övergödningen i sjöar och vattendrag. Projektet omfattar hela
kommunen och har pågått sedan 1994.

Kommunen använder i huvudsak ytvatten
samt för vattenförsörjningen. Ett mindre område inom kommunen får sin vattenförsörjning från grundvatten. Endast grundvattentäkten omfattas av vattenskyddsområde.
Området redovisas i karta 4. I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna finns restriktioner för
anläggande av vattentoaletter. Inom ett område av 100 meter från strandlinjen vid sjöarna Hyn, Tolven, Hammardammen, Malmjärn
samt mellanliggande vattendrag är det inte
tillåtet att anlägga avloppsanordning med
vattentoalett ansluten. Denna bestämmelse
omfattar även hela Malmjärns tillrinningsområde. Ett ytterligare skydd för ytvattnet
finns de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Inom ett avstånd av 100 meter från strandlinjen till Hyn, Tolven, Hammardammen med
mellanliggande vattendrag samt Malmjärn
krävs tillstånd för utspridning, förvaring samt
uppläggning av sådana ämnen som kan förorena vattnet om omfattningen ej är ringa.
Inom Hofors kommun saknas vattenskyddsområden för ytvattentäkterna, för att utöka
möjligheterna att skydda vattentäkterna i
kommunen från yttre påverkan ska Hofors
kommun tillsammans med Gästrike Vatten
AB gå igenom behovet av vattenskyddsområden i Hofors kommun.

För att tillgodose tillgången på dricksvatten
bör en vattenförsörjningsplan upprättas av
Hofors kommun tillsammans med Gästrike
Vatten AB
Mellan Hofors och Torsåker föreslås ett reservat för en framtida kulvert för vatten och
avlopp. Den kommunala vattentäkten i Torsåker kommer att användas som reservvattentäkt för hela kommunen när ledningsnäten byggs ihop.

Beslut om utbyggnad av det kommunala ledningsnätet tas i samband med detaljplaneläggning. Se karta 4.

Avfallshantering
Hofors kommun är med i kommunalförbundet Gästrike återvinnare, vilka ansvarar för
insamling, behandling, information och planering av hushållsavfall samt återvinningscentralerna vid Edskevallsvägen i Hofors och
Gammelstillavägen i Torsåker.

Kommunen har ett övergripande ansvar för
att tillhandahålla anläggningar samt ledningsnät för vattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten för större områden med bebyggelse. Det finns flera olika
möjligheter att tillgodose behovet av vatten
till en fastighet. Alternativen är kommunalt
vatten (kommunen äger vattenverk och ledningar, anslutna fastigheter betalar en avgift

Avfall från hushåll
Inga aktiva deponier eller behandlingsanläggningar finns i dag, och inget behov har
förutsetts. För insamling av avfall från hushåll finns två återvinningscentraler (Hofors
23
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Det har tidigare varit aktuellt att ansluta fritidsområdet vid Malmjärn till det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp beslut har dock fattas som innebär att
det inte är aktuellt i dagsläget men kan bli
aktuellt inom en framtid.
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och Torsåker) som bedöms vara väl belägna
och klara behovet även i framtiden.

KOMMUNEN

Avfall från företag
På Ovakos industri- och deponiområden
finns anläggningar för behandling och deponering av både farligt och icke farligt avfall. I
anslutning till Ovakos industriområde och
Kulleberget finns mark reserverad i detaljplan för en ny deponi för omhändertagande
av både icke farligt och farligt avfall. Eventuella nya anläggningar och verksamheter bör i
första hand lokaliseras till befintliga områden.

24
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Sammanfattning
Det är billigt, vackert, nära till arbete och
fritid. Vi bor mitt i ett landskap omgivna av
ett flertal expansiva områden. Det är nära
till rekreation och fritid. Nära till en rik kulturhistoria.
Vi lever i en bygd med bosättningar från
tidig stenålder fram till våra dagar. Våra
starka band med den tidiga civilisationen
syns i våra vikingagravar eller fynden från
de många utgrävningarna



Genom att ta fram områden för exploatering är kommunen förberedd inför framtida bostadsbebyggelse.



Kommunen ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer med en varierad bebyggelse och efterfrågade bostadsformer.



God kommunal service gör kommunen mer attraktiv.



Kommunen bör kunna erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid med
ett varierat utbud av aktiviteter.

25
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Riktlinjer och strategier
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ler, luftföroreningar, markradon, kraftfält,
etc ska kommunen genom lämplig planering
i första hand verka för att bostadsbeståndet
rivs. Rivning skall ske om det inte kan påvisas
åtgärder som gör boendemiljön lämplig. Om
behov finns att riva bostäder som inte ligger
inom miljöstörda områden ska kommunen
medverka till att det äldre bostadsbestånd
som inte har stöd i ortens identitet och tradition i första hand rivs.

Boende
Bebyggelsestruktur
Hofors kommunfullmäktige har 2004 antagit
visionen att Hofors kommun skall vara
”Vänligast i Sverige för boende, näringsliv
och fritid”. För boendet innebär det attraktivt boende, varierat utbud av bostäder,
trygghet, närhet, boende för alla. Hofors
kommun förespråkar miljövänliga bostäder
vad gäller materialval, inomhusklimat samt
energiförbrukning. Förbättrade miljöeffektiva kommunikationer måste skapas för att
göra Hofors till en mer attraktiv bostadsort.

Kommunen ska verka för att den fysiska
planeringen förbereder en komplettering av
befintlig bostadsbebyggelse i Hofors centrum
och i övrigt i mycket attraktiva miljöer inom
tätorten t ex bör strandnära lägen prioriteras.

Programmet ”Det framtida boendet i Hofors
2008” som kommunfullmäktige antog 2002
anger följande mål för bebyggelseutvecklingen i kommunen:

Kommunen ska verka för att bevara och
vårda det befintliga bostadsbeståndet. Kommunen ska erbjuda en god förvaltning av det
allmännyttiga bostadsbeståndet. Dessutom
ska kommunen verka för att kretsloppsanpassade och energisnåla lösningar kommer
till stånd i bostadsbeståndet.

Bebyggelseutvecklingen i Hofors tätort
skall utformas med den lokala byggnadstraditionens småskalighet (inga bostadskomplex
högre än trevåningsbebyggelse). Ortens grön
- och vattenstruktur ska tas till vara för att
skapa förutsättningar till ett ekologiskt hållbart samhälle och attraktiv boendemiljö.

Kommunen skall medverka till att:

BOENDE

Grön-, vit- och blåplan (grön står för grönstruktur, vit står för vinter, blå för vatten)
skall upprättas för tätorten med koppling till
anslutande grönstruktur i omgivande landsbygd och byar.



det allmännyttiga bostadsbeståndet inte säljs ut



stimulera självförvaltning



stimulera att kooperativ hyresrätt
tillskapas som boendeform

Bebyggelseutvecklingen i Torsåkersbygden skall utformas med ett formspråk som
kan förankras i bygdens tradition. Landsbygdens förutsättningar att skapa ett boende
anpassat till ett ekologiskt hållbart samhälle
ska tas tillvara.

Bebyggelseutvecklingen i Hofors tätort
ska förstärkas rumsligt, arkitektoniskt och
socialt genom att bygga bostäder samt utveckla centrum.
Vid framställning om rivning av bostäder
inom kommunen ska kommunen verka för
att en dialog sker med olika ägarkategorier
som bostadsrättsföreningar, privata bostadsföretag och allmännyttan för att ge förutsättningar för att rivning sker på den av stadsbyggnadssynpunkt lämpligaste platsen.

Nya och befintliga bebyggelsestrukturer
ska utformas mot ett ekologiskt hållbart,
ekonomiskt livskraftigt och socialt attraktivt
samhälle.
Framtidsboendet ska utgå från så kallad
underifrån planering. Underifrån planen ska
utgå ifrån de människor som bor eller vistas
på en plats. Vad som kan hända eller bör

Bostäder som i dag och i framtiden kommer att ligga inom miljömässigt störda områden, som områden som är störda av tex bul26
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hända blir beroende av platsens värden eller
bör hända oberoende av platsens värde,
dess möjligheter och begränsningar.

Antal bostäder fördelar sig mellan småhus
och flerbostadshus per 2006-12-31 enligt
uppgift från SCB, se tabell:

Bebyggelseutveckling
En stor del av bostadsbyggandet inom Hofors
samhälle skedde under 1940- och 1950-talet
med en kulmen i början av 1960- talet (med
en nybyggnad av ca 2500 lägenheter). Detta
hängde samman med behovet av arbetskraft
till stålindustrin som bidrog till befolkningstillväxt. Hofors kommun hade som flest invånare i mitten av 60-talet, då befolkningen var
uppe i mer än 16500 invånare. Sedan dess
har befolkningen stadigt minskat på grund av
minskade arbetstillfällen. Bostadsbyggandet
har sedan dess avtagit.

Hustyp

Totalt

Hyresrätt Bostads- Övriga
rätt

Småhus

2952

369

177

2406

Flerbostadshus

2709

1984

660

65

Summa

5661

2353

837

2471

Flerbostadshus
I Hofors kommun finns idag ett överskott
av hyreslägenheter hos allmännyttan. Det
är främst i Hofors tätort som överskottet
finns och där rivningar planeras. Det allmännyttiga bostadsföretaget redovisar i
bostadsförsörjningsprogrammet ett behov
av att riva 174 lägenheter under perioden
2009-2011.

Under perioden före år 2000 har cirka 580
lägenheter rivits eller omvandlats till annan
form av boende (serviceboende, daghem
mm). Av dessa har cirka 400 lägenheter rivits. Under inledningen av 2000– talet har
480 lägenheter rivits. Detta innebär att totalt
har ca 1060 lägenheter under drygt en femtonårsperiod försvunnit från marknaden i
Hofors. Hofors hade 1990 12 028 invånare
vilket ska jämföras med 10 024 per den sista
december 2006. Detta innebär att det har
avvecklats cirka en halv lägenhet för varje
person som kommunen minskat med.
Kommunens södra del, Torsåker, har präglats
av jord- och skogsbruk, som också minskat i
antal utövare. Torsåkers församling har dock
genom åren haft ett relativt stabilt befolkningstal.
Av kommunens nu ca 10000 personer bor
nästan 7000 personer inom Hofors tätort
och nästan 1000 personer inom Torsåkers
tätort. Övriga drygt 2000 personer bor på
landsbygden.

Nybyggda flerbostadshus i Torsåker.

Byggande på landsbygden
Hästhållning är något som växer i popularitet och därför ska en utbyggnad av sådana
verksamheter beaktas i översiktsplanen.
För de gårdar där hästhållning ska finnas
ska hänsyn tas till det behov av skyddsav-

Småhuspriserna i kommunen är låga i jämförelse med övriga landet. Detta kan bidra att
personer och familjer heller bosätter sig i
villor än bor i lägenheter.
27
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I Torsåker saknas det däremot lägenheter i
förhållande till behovet. Det finns i dagsläget laga kraft vunna detaljplaner som ger
möjligheter till en utökning av antalet lägenheter för att möta behovet. Tre nybyggda flerbostadshus färdigställdes 2009.
För att lämna plats för ytterligare utökningar av lägenhetsbeståndet i Torsåker
planeras en rivning av sex lägenheter.
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stånd som behövs för att minska risken för
spridning och höga koncentrationer av allergener .

Kultur
Riksintressen för kulturmiljövård
För att ett område eller en byggnad ska ses
som ett riksintresse krävs att det anses vara
skyddsvärt ur allmän synvinkel. Området eller byggnaden ska därför skyddas från åverkan.

När det gäller olägenhet för människors hälsa på grund av hästhållning är allergiaspekterna de absolut viktigaste, men även bl.a.
lukt, buller, flugor och risken för förorening
av vattentäkter är viktiga aspekter att ta hänsyn till. I dagsläget rekommenderas ett
skyddsavstånd på 500 meter från en mycket
stor anläggning. Skyddsavståndet kan förkortas vid specifika planeringsförutsättningar
som verksamhetens art, antal hästar, topografi och vindriktning. Ett minsta avstånd
mellan boende och stall, ridstigar, gödselhögar samt beteshagar ska vara ca 200 meter.
Gödselhanteringen skall lösas så att så stor
mängd som möjligt återförs till åkermarken.
Byggnader för djurhållning skall följa de regler som finns för dessa ändamål.

Lagstiftningen som skyddar bebyggelse och
annan kulturmiljö är miljöbalken 3 kap 6 §.
Föreskrifterna 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."

Estetiskt ska de smälta in i landskapsbilden
och den byggnadstradition som finns i området.

Miljöbalken eftersträvar även att värdefulla
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
samt att mark, vatten och övrig fysisk miljö
används så att en ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk långsiktigt god hushållning tryggas.

Utformning och placering av byggnader i landskapet

BOENDE

Torsåker är till stor del ett område för riksintresse och särskilt bevarandevärt. Nya byggnader och förändringar av befintliga ska därför anpassas till det unika jordbrukslandskapet. Den lokala byggnadstraditionen ska i
möjligaste mån beaktas.

I Hofors kommun finns två riksintressen för
kulturmiljövård. Dessa är Torsåkers centralbygd samt Storberget, Tjärnäs. Se karta 6.

Områdesbestämmelser kan bli aktuella för
byar med ny kompletterande bebyggelse.
Dessa reglerar nya byggnaders lokalisering
och utformning samt ändringar av befintliga
byggnader.

Riksintresset tillgodoses genom att Hofors
kommun delar länsstyrelsens avgränsning
med en viss utökning (Vibyhyttan) och att
inga konkurrerande verksamheter redovisas
för de aktuella områdena.

Samlad bebyggelse
Samlad bebyggelse består av 10–20 bostadshus, butiker, industribyggnader etcetera
(inte komplementbyggnader) på tomter som
gränsar till varandra eller åtskiljs endast av
väg, parkmark och dylikt som redovisas på
karta 2.

Kulturmiljö
Riksintresset för kulturmiljövård omfattar
Torsåkers centralbygd (K 961) som karaktäriseras av odlingslandskapet med stark prägling av äldre järnhantering justeras på så vis
att Vibyhyttan skall ingå i riksintresset för
kulturmiljövård se karta 6. Efter hyttans ned28
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läggning omkring 1860 blev jordbruket den
enda inkomstkällan för Vibyhyttans invånare.
För att säkerställa riksintresset för kulturmiljövård skall kommunen i samband med detaljplanering och bygglovgivning för kompletteringsbebyggelse beakta byarnas kulturhistoriska värden. En bedömning skall göras
om bebyggelsens påverkan på kulturmiljön
kan kräva områdesbestämmelser eller att en
detaljplan skall upprättas enligt plan- och
bygglagen. Detta skall särskilt uppmärksammas inom de utpekade riksintressena för kulturmiljö d.v.s. om det behövs för att säkerställa ett riksintresse. Detta skall även gälla
för att säkerställa de i översiktsplanen angivna ”kulturhistoriskt intressanta vägarna”.

net består av 12 st ämnesjärn och två obearbetade järnluppar som hittades 1993 av en
privatperson vid Kråknäset i Torsåker.

Hofors kommun har tagit fram två byggnadsinventeringar, en för Hofors och en för

Storberget, Tjärnäs

Torsåker kännetecknas även av bymiljöerna
med stora 1800-talsgårdar.
Hofors kommun önskar en utökning av riksintresset med Vibyhyttan som är en bergsmansby som fanns benämnd som bergsmansby 1542 men årtalet för grundandet är
okänt. Flera av gårdarna har en nära koppling till de forna hyttorna med placering i anslutning till ån som rinner genom byn.

Motiveringen till varför Storberget, Tjärnäs
utnämnts till riksintresse är att området har
en omfattande och gedigen teknikhistoriskt
intressant gruvmiljö, samt att bebyggelsen är
från flera århundraden.

Torsåkers gårdar.
För att behålla den kulturmiljö och kulturhistoriskt intressanta byggnaderna i Hofors
kommun ska ett kulturmiljöprogram med
policy och riktlinjer för hur kommunen ska
hantera frågorna tas fram under planperioden. Som underlag till detta arbete finns
byggnadsinventeringar från Hofors och Torsåker som Hofors kommun tagit fram i samarbete med Länsmuseet.

Storbergets gruvområde är betydande med
schakt och andra lämningar från 1700-talet
och framåt. Nyängsgruvan med schakt samt
anrikningsverk från 1900-talet ingår även i
riksintresset.

Torsåkers centralbygd
Anledningen till att Torsåkers centralbygd
valts ut till riksintresse är att det är det enda
bergslagen med odlingslandskap i Gästrikland. Området präglas av bergshantering
som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Här
finns lågteknisk järnframställningsmiljö,
gruvmiljö och stenbrott.

Byar av kulturhistoriskt värde
Exempel på några intressanta miljöer som
har ett kulturhistoriskt värde men som ligger
utanför riksintresse för kulturmiljö är Skommarhyttan, Vibyhyttan, Gammelstilla och
Kalvsnäs med Kratte Masugn.

I Torsåker går det att finna lämningar från
flera århundradens järnhantering. Exempel
på dessa lämningar är Gästriklands största
slaggvarp av lågteknisk modell, gruvhål, hyttor, smedjor samt kalkbrott med mera. Ett
annat exempel är Kråknäsjärnet. Kråknäsjär29
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Tjärnäs bergsmansverk är av medeltida ursprung med lämningar efter dammar, hytta
och smedja med mera. Utöver dessa miljöer
ingår även Fagersta bymiljö.
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Skommarhyttan

är troligen betydligt äldre. Sin storhetstid
upplevde Vibyhyttan under 1700- och 1800talen.1940 utgrävdes och konserverades resterna av hyttpipan. Samtidigt rustades dammen och vattenhjulet.

Skommarhyttan försåg Gammelstilla bruk
med stångjärn fram till 1875. Miljön kring
hyttan uppvisar idag en av de finaste små
hyttbyar som Gästrikland har.

Kratte Masugn och Kalvsnäs kvarn
Masugnen lades ned 1880 och bevarat från
järnbrukstiden är masugnsruiner, herrgården, våghuset, en smedja och bostadshus.
Idag är Kratten en konferens- och äventyrsanläggning.
Vill man ströva i naturen finns i Kratten naturstig, klonarkiv och ett arboretum
”pinetet”.
Kalvsnäs kvarn, beläget ca 2 km norr om
Kratten är i dag museum, galleri och information om Krattens skogliga verksamhet
som Skogsvårdsstyrelsen bedrev under 19441978. Kalvsnäs kvarn är öppen för besökare
under sommaren.

Exempel på kulturhistoriskt intressant miljö
är Skommarhyttan

Gammelstilla bruk:
Den välbevarade bruksmiljön är från 1800talet med smedja, mekanisk verkstad, snickarverkstad och kraftstation som fortfarande
är i drift.

Kulturhistoriskt intressanta vägar
Vägarna genom Torsåkersbygden är en del
av riksintresset i området.

Under somrarna framförs både teater och
konserter i den gamla Lancashiresmedjan
och julmarknad anordnas på vintern. Här kan
man även passa på att ta en fika och titta på
konstutställning.

Väg 510 sträcker sig mellan Vallbyheden och
länsgränsen mot Dalarna och är den tidigare
landsvägen mellan Gävle och Falun. Bevarandevärdet består i att vägen följer topografin
samt att den har den rätta karaktären för en
äldre landsväg samt fått behålla milstolpar
och gränsstenar.

Planer finns till produktion av whiskey i det
gamla mejeriet.
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Edske masugn:
Här utfördes 1858 den första Bessemerblåsningen som kom att revolutionera den industriella stålindustrin världen över. Kvar
finns två av de murade pelarna som bar upp
masugnskransen, samt underdelen från den
gamla masugnen.

Väg 511 (Vallbyvägen) börjar vid Vallbyheden
och slutar i Solberga. Även väg 511 har tidigare varit en del av landsvägen mellan Gävle
och Falun. Då den går genom ett landskap
med högt bevarandevärde har även vägen
fått behålla sin ursprungliga karaktär med
undantag för mindre moderniseringar som
asfalt och viss breddning. Miljövärdet anses
vara stort.

Vibyhyttan:
Ursprungligen en bergsmansby med hytta
och två hamrar som låg utefter Wijbyggeån.
Hyttan omnämndes första gången 1541, men
30
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Väg 512 (Forsvägen) från Tavelbacken till
Torsåker. Bebyggelsen längs vägen har höga
kulturhistoriska värden och utgör ett en del
av riksintresset för kulturmiljövård som täcker stora delar av Torsåkersbygden. Vägen
följer ägorättsgränserna genom odlingslandskapet och den bebyggelse med tillhörande
attiraljer som finns kantar vägen.

Byggnadsinventeringar
Hofors
Länsmuseet Gävleborg har genomfört en
byggnadsinventering på uppdrag av Hofors
kommun. Inventeringen bygger på en tidigare gjord inventering från 1990-91 och omfattar kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Områdets avgränsningar går vid Faluvägen/
riksväg 80 i söder, begravningsplatsen i norr,
bruksområdet i öster och den västra gränsen
går vid Folkets hus förbi centrum fram till
kyrkan och sedan vid Hammardammen.

Väg 513 (Wijbyvägen och Bergbyvägen)
Sträcker sig mellan Tjärnäs och Vi. Sträckan
ingick i den tidigare landsvägen mellan Gävle
och Falun. Vägen följer ägorättsgränserna
och topografin på ett karakteristiskt sätt.
Förutom de milstolpar, fornlämningar med
mera som finns längs med vägen utgör bebyggelsen en viktig del av landskapsmiljön
längs med vägen. Se karta 6.

För vidare information hänvisas till Länsmuseet Gävleborgs rapport 2007:06 Bebyggelse
i Hofors –
En byggnadsinventering utförd av Johannes
Kruusi och Ulrika Olsson.

Fornminnen

Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som
har tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna. De kan bestå av
exempelvis gravplatser, boplatser eller andra
platser som använts av människor för exempelvis arbete eller handel, färdvägar och ruiner främst från märkliga byggnader och
byggnadsverk.
Torsåker
Det är enligt lag förbjudet att på något sätt
påverka en plats där ett fast fornminne finns.
I 2 kapitlet, lag 1988:950 om kulturminnen
med mera går att läsa mer om vilka regler
som gäller för fasta fornminnen.

En byggnadsinventering i Torsåker har slutförts. Även den utförs av Länsmuseet Gävleborg. De gårdar som inventerats är de där
bostadshus eller välbevarade ekonomibyggnader finns. Samtliga inventerade objekt har
flera byggnader bestående dels av bostad
och dels av ekonomibyggnader eller annan
31
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Inom kommunen finns ett stort antal fornminnen. Dessa redovisas i karta 6. Kartan
visar samtliga platser för riksantikvarieämbetets inventerade objekt.
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medtagen byggnad. Samtliga objekt anses ha
höga kulturella värden. Utöver denna avgränsning finns en mängd intressanta objekt
som odlingslandskapet och byggnader under
1900-talets andra hälft som tyvärr inte ingår i
inventeringen.

luftig byggnad i rödbrunt tegel, sadeltak av
kopparplåt samt ett 34 meter högt torn. Utsmyckningarna i kyrkan är sparsamma och
ett enkelt träkors pryder korväggen. Fönstren från Kyrkskolans kyrksal flyttades till Hofors kyrka i samband med tillbyggnaden av
församlingshemmet och används idag som
utsmyckning. Kyrkans främsta sevärdhet är
nattvardskärlen som tillverkats av Jacob Engman och användes tidigare i den gamla kyrksalen. Det nya församlingshemmet i anslutning till kyrkan invigdes 1994. Se karta 6.

Området som inventerats sträcker sig från
Vibyhyttan i norr till Tjärnäs och Bagghyttan i
söder, Kalvsnäs i väster och Ho by i öster.
För vidare information hänvisas till Länsmuseet Gävleborgs rapport 2007:08 Gårdar i
Torsåker – en selektiv byggnadsinventering

Kyrkogården är belägen 1 kilometer norr om
kyrkan och där finns en norrländsk klockstapel från 1908 samt ett kapell från 1919.

Hofors kyrka.
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utförd av Ulrika Olsson.

Torsåker

Kyrkor

Torsåkers kyrka liknar en katedral i sitt utförande med ett skepp. Den invigdes 1758 med
sin vitputsade fasad och sitt valmade tak.
Kyrkan uppfördes på samma plats som den
tidigare byggnaden från 1200-talet stod.
Utanför kyrkan finns två runstenar från 1000
-talet att beskåda. Kyrkan kan även stoltsera
med en vacker silverskatt och en förnämlig
uppsättning textiler.

Hofors
Hofors kyrka är relativt ny och invigdes 1962.
Kyrkan är byggd i nordväst till sydost för att
ha öppningen mot nuvarande Ovako och Hofors samhälle. Sedan 1897 hade den gamla
kyrksalen i Kyrkskolan använts som lokal vid
olika sammankomster. Arkitekten Bengt Romare ritade kyrkan som är en modern och
32
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Boende
Begravningsplatsen ligger i anslutning till kyrkan. Se karta 6.

de som föreslås rivas i Rönningen föreslås bli
utvecklingsområde för bostäder, handel och
kontor.
Områden inom tätorten som kommer att
verka som utredningsområden för villor (se
karta 1) är följande:
Hofors: På Västerhöjden har tidigare rivits
flera flerbostadshus på grund av ett överskott av lägenheter. Fler rivningar är planerade i området. Något behov av lägenheter i
flerbostadshus är svårt att se idag däremot
är området lämpligt för bostäder i form av
enfamiljshus. Området är idag detaljplanerat
för flerbostadshus samt park/natur mark.

Torsåkers kyrka.

Utvecklingsområden boende
Med attraktiva bostäder och miljöer, ett
brett serviceutbud, arbetstillfällen inom olika
sektorer samt goda kommunikationer kan
befolkningsminskningen bromsas och i bästa
fall vändas.
Boende

Bostadsförsörjningsprogrammet antaget av
kommunfullmäktige 2008-06-16 för Hofors
kommun är inarbetat i planförslaget.
Torsåker: I Torsåker finns ett område som är
planlagt för friliggande villor norr om Fiolvägen. Området är ännu inte utbyggt men ligger kvar som markreserv för bostäder.

I Bostadsförsörjningsprogrammet finns angivet vilka områden inom Hofors tätort som
kan vara aktuella att rivas på grund av ett
förväntat överskott av lägenheter. Det områ33
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Planerat område för boende på Västerhöjden.

Behovet av nya bostäder har beräknats utifrån kommunens beräknade befolkningsutveckling. Se sidan 17
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Boende
I anslutning till kyrkan läggs utvecklingsområden för bostäder och handel.

för att stödja en önskad utveckling i de centrala delarna av Torsåker.
Allmännyttan: I Hofors kommun finns idag
ett överskott av hyreslägenheter hos allmännyttan. Det är främst i Hofors tätort som
överskottet finns och där rivningar planeras.
Det allmännyttiga bostadsföretaget redovisade i bostadsenkäten 2007 ett behov av att
under åren 2007-2008 riva 120 lägenheter.
De lägenheter som kan komma att rivas är
byggda mellan åren 1940 och 1970.
I Torsåker saknas det däremot lägenheter i
förhållande till behovet. Det finns i dagsläget
en laga kraft vunnen detaljplan som ger möjligheter till en utökning av antalet lägenheter
för att möta behovet.

Detaljplan finns redan för bostäder norr om Fiolvägen.

BOENDE

I anknytning till befintlig infrastruktur planeras områden för bostäder i gårdsmiljö med
möjlighet till djurhållning t.ex. hästgårdar. En
minsta areal för en gård skall vara fem hektar
(50000 m2). Intill Skinnarbogruvan finns ett
gruvområde med ytterligare lämningar. Dessa ska beaktas i samband med exploatering
av området.

Fritidshusområden
Inom kommunen finns bra förutsättningar
för fritidsboende/permanentboende. De områden som är aktuella för utbyggnad är belägna vid några av kommunens sjöar. Vid nybyggnation av fritidshus byggs de med en
standard som möjliggör permanentboende.
Därför är det viktigt att tillkommande områden är belägna på platser som är lämpliga för
permanentboende på sikt. Förutsättningarna
för bebyggelsen är att det ska prövas i detaljplan innan exploateringen. Det krävs även
ett upphävande av strandskyddet för att
bygglov ska beviljas. Detta ses över vid detaljplaneläggningen av det aktuella området.
I samband med detaljplaneringen prövas
även lämpligheten av att tillåta strandtomter
eller om området ska ha en placering utanför
strandskyddat område. Upphävande av
strandskyddet prövas utifrån den lagstiftning
som råder vid tiden för detaljplaneläggning.

Kompletteringar med bostadshus kan bli aktuella i byarna. Dessa kompletteringar ska
anpassas till den byggnadstradition som
finns i aktuell by. En komplettering med fler
än tre bostadshus kräver att projektet prövas
i en detaljplan. Dessutom finns skäl att utreda om områdesbestämmelser kan bli aktuella för exploaterande byar. När det blir aktuellt med kompletteringsbebyggelse i byarna
inom kommunen ska byarnas kulturhistoriska värden beaktas vid detaljplan och bygglovprövning. En bedömning bör dock göras
om bebyggelsens påverkan kan kräva att områdesbestämmelser utarbetas för att den
berörda byn ska behålla sin enhetliga och
ursprungliga utformning. Det finns ett beslut
i kommunen som anger att områdesbestämmelser skall upprättas för området vid Tjärnäs – Storberget för att säkerställa att kulturmiljöintresset i området bevaras.

Se karta 1. Dessa områden är:

Ett programarbete ska påbörjas i Torsåker
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Boende


Sälgsjön/Kalvsnäs



Långnäs/Råbacka



Stor-Gösken



Lill-Gösken



Edsken



Sälgsjön (Vi/ Sälgsjönäs)



Tolven



Hyn



Ottnaren och Ältebosjön



Gammelstilla



Lill-Gösken

Långnäs/Råbacka:



Fagersta

Bebyggelse och utnyttjande

Flera sandstränder finns kring sjön varav en
större kommunal badplats med faciliteter.
Allmänheten har även tillgång till vindskydd
med grillplats vid den sydvästra delen av
sjön.
I den norra delen av Sälgsjön i anslutning till
befintligt fritidshusområde finns möjligheter
att komplettera med ca 8 tomter. Området
lämpar sig främst för fritidsbebyggelse. Vid
en etablering av nya tomter i området ska
hänsyn tas till det rörliga friluftslivet samt
den biologiska mångfalden

I anslutning till Långnäsheden efter väg 514
reserveras ett område för bostadsbebyggelse, villor. Området kan erbjuda utsikt över
Stor - Gösken samt närhet till golfbanan. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och eventuell ny bebyggelse skall därför
utformas och anpassas till befintlig bebyggelse. I Tjärnäs finns brukslämningar inom ett
relativt stort område. I samband med exploatering skall hänsyn tas till kulturmiljön som
finns inom området.

Krattdammen
Bebyggelse och utnyttjande
Vid Krattdammen söder om Kratte masugn
och tillhörande konferensanläggning. Där
finns förutsättningar för fritidshustomter
tomter eller utnyttjas som ”stugby” för konferensanläggningen.
I området finns en badplats. Vid exploatering
av området ska hänsyn tas till den omgivande kulturmiljön och bebyggelsen anpassas
efter denna samt till det rörliga friluftslivet
och den biologiska mångfalden.

Stor—Gösken
Längs med norra stranden finns en del bebyggelse bestående av bland annat Hofors
golfbana samt Torsåkersvägen som skiljer
bostäderna i Långnäs och Råbacka från StorGösken. Del av den sydöstra stranden kan
lämpa sig för ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen kompletterar bebyggelsen i Råbacka.

Sälgsjön (Kalvsnäs)
Bebyggelse och utnyttjande
Sälgsjön är en liten ganska oexploaterad sjö
med främst sammanhållen fritidshusbebyggelse där det nordöstra området är reglerat
med detaljplan/områdesbestämmelser.

En badplats finns i Råbacka (ej kommunal).
Vid Stor-Göskens södra strand finns förutsättningar för ett större antal tomter. Området har förutsättningar för anslutning till befintligt kommunalt VA -nät genom sjöledning.

Om ny bebyggelse skall prövas med detaljplan är det vid norra stranden, i anslutning
till befintlig bebyggelsegrupp och i riktning
mot det område som omfattas av områdesbestämmelser.
35
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Boende
Vid Stor-Göskens västra strand kan läget och
närheten Hofors centralort med närhet till
befintlig infrastruktur och kommunikationer
göra området attraktivt för bebyggelse även
om området vädersträcksmässigt inte är det
allra bästa. Området sluttar starkt ner mot
sjön. Området ligger i anslutning till Fagersta
By .

Ett område på norra stranden, sydväst från
campingen räknat, kan vara ett reservområde för befintlig campingplats.
Ett område vid Edskevall ägs för närvarande
av SKF: s Arbetarförening och används som
rekreationsområde för IF Metalls medlemmar. Under några veckor av sommarlovet
har Edskevall använts för sommarlovsaktiviteter riktade till barn i åldern 6 –13 är. Inom
området finns en badplats (ej allmän). Området redovisas i översiktsplanen som område
för rekreation och friluftsliv.

I direkt anslutning till Fagersta by och fram
till vägen Stenshyttan finns förutsättningar
för bostäder. Området har ingen kontakt
med Lill-Gösken, Torsåkersvägen blir en naturlig barriär mot sjön. Området utgör en
möjlig utbyggnad av Fagersta by.

Viludden är ett område som nyttjas av
många människor för friluftsliv. Ett annat
område för friluftsliv är Edskens campingplats med stor badplats och faciliteter. Edske
Masugn, ett gammalt järnbruk ligger inte
långt från sjön och är ett välkänt utflyktsmål.
Det går även en stig från Fäbodviken till Edske Masugn. Utöver dessa platser finns flera
mindre öar som brukas av allmänheten.

Vid Stor-Gösken finns flera naturliga sandstränder som lämpar sig för bad. Området
kring sjön är i övrigt lämpat som strövområde. All nyexploatering kräver att hänsyn tas
till det rörliga friluftslivet samt den biologiska
mångfalden.
Lill—Gösken

BOENDE

Bebyggelse och utnyttjande
Vid Edsken finns förutsättningar för två områden med fritidshus. Ett område efter den
södra stranden i anslutning till kommungränsen. Där redan befintlig fritidsbebyggelse kan
kompletteras med ett antal tomter.

Vid Lill-Gösken i anslutning till Getbacken
finns förutsättningar för kompletterande bebyggelse för permanentboende. Inom området finns förutsättningar för utsikt över LillGösken. Området kan anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet. I samband
med all nyexploatering ska hänsyn tas till det
rörliga friluftslivet samt den biologiska mångfalden. Inga etablerade bostadsområden
finns i dag. Sjön används flitigt för fiske och
rörligt friluftsliv

Det andra området finns vid Edskens norra
strand . Närheten till Riksväg 80 ger möjlighet att utnyttja den kollektivtrafik som finns
mellan Hofors och Dalarna. Området är möjligt att ansluta till kommunalt vatten- och
avlopp. Elanslutning av området är också
möjlig. Området har ett bra läge ur solsynpunkt för framtida utnyttjande av solenergi.
Närhet till en kommunal badplats samt möjligheter att använda sjösystemet för en aktiv
fritid.

Edsken
Bebyggelse och utnyttjande
Längs med den nordöstra stranden finns en
sammanhållen bebyggelse med fritidshus
och permanent boende. Området är detaljplanerat och det är relativt kompakt exploaterat i den del som ingår i Hofors kommun,
men fler möjligheter till bebyggelse finns
längs med den norra stranden.

Vid all nyexploatering gäller att hänsyn ska
tas till det rörliga friluftslivet samt den biologiska mångfalden.
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Hyn

gar. Kanotstadion återfinns vid den norra
stranden. Vintertid går även skoterled i området. Ett vindskydd med grillplats vid östra
stranden, i samband med Gästrikeleden,
finns tillgängligt för allmänheten.

Bebyggelse och utnyttjande
Bebyggelsen kring sjön är spridd och består
till största delen av äldre fritidshus som inte
har tillgång till el eller kommunalt vatten /
avlopp.

Vid Tolven kan ett sjönära boende på Tolvsjöberget med en vidunderlig utsikt över sjön
planeras. Inga nya strandtomter planeras vid
sjön , då Tolven kan ses som ett tätortsnära
rekreationsområde för Robertsholm och Hofors centralort. Området ligger i närheten av
badplats, närhet till nuvarande järnvägsstation och kollektivtrafik med buss. Gles skogsmark gör området runt sjön tillgängligt för
det rörliga friluftslivet. Vid exploatering av
Tolvsjöberget ska hänsyn tas till det rörliga
friluftslivet samt den biologiska mångfalden.

Vid östra delen av sjön finns stig- och strövområden som används av allmänheten. Det
finns även ett flertal föreningsstugor och –
bastubyggnader. Terrängen kring sjön är
oländig och brukas därför sällan av allmänheten.
Vid Hyn finns ett område söder om f.d. kanotstadion vid Gammelgårdsudden på båda
sidor av Gammelgårdsvägen finns möjlighet
att planera för fritidshusbebyggelse och/eller
permanentboende. Området kan anslutas till
det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Närhet till allmänna kommunikationer som
järnvägsstation och kollektivtrafik med buss.
Vid en etablering av nya tomter ska hänsyn
tas till det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Sälgsjön
Bebyggelse och utnyttjande
Exploateringsgraden är låg runt sjön och området förhållandevis otillgängligt på grund av
sankmark.

Förutsättningar för bebyggelse är att den ska
prövas i detaljplan innan exploateringen. Det
krävs även upphävande av strandskyddet för
att bygglov ska beviljas. Detta ses över vid
detaljplaneläggningen av det aktuella området där lämpligheten prövas om strandtomter kan tillåtas eller om området skall ha en
placering utanför strandskyddat område.
Strandskyddsdispens prövas utifrån den lagstiftning som gäller .

Den möjliga placeringen av ny bebyggelse är
på den norra stranden, rakt norrut från
Skättlaviken.
Sälgsjön ligger vid riksväg 80 (Vi/Sälgsjönäs).
Vid Sälgsjön finns ett område vid den nordöstra stranden. Där kan ca 15 tomter skapas.
Området är lämpligt främst för fritidsbebyggelse med söderläge.

Tolven
Bebyggelse och utnyttjande

Vid exploatering av området ska hänsyn tas
till det rörliga friluftslivet samt den biologiska mångfalden.

Sammanhållen bebyggelse finns inom detaljplanelagt område i södra delen av sjön.
Vid södra stranden finns en badplats med
faciliteter som förvaltas av föreningslivet.
Naturen är lättillgänglig med en mängd sti37
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Vid norra stranden finns en bybadplats.
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Ottnaren och Ältebosjön

östra stranden. I området finns sandstränder.

Bebyggelse och utnyttjande
Ungefär halva sjöarna, de nordöstra delarna,
ligger i Sandvikens kommun och ingår inte i
beskrivningen.

Vid norra stranden finns en kommunal badplats med faciliteter. Det är även långgrunt i
större delen av sjön vilket gör Malmjärn till
en bra badsjö.

Både Ottnaren och Ältebosjön är relativt
oexploaterade vad gäller bebyggelse. Den
bebyggelse som finns är sammanhållen och i
form av fritidshus samt jordbruk och äldre
gårdar. Fritidshusområden vid Tummen, Hosjöstrand och område vid Trångbo omfattas
av detaljplan/byggnadsplan.

Vid Malmjärns västra strand kan ett område
med ett antal fritidshustomter skapas. När
nya områden exploateras ska hänsyn tas till
det rörliga friluftslivet samt den biologiska
mångfalden.

Vid Ottnaren kan möjlighet finnas att
komplettera befintlig bebyggelse norr om
Flottklack och område mellan Näset och Hosjöstrand. Området runt Ottnaren är mestadels väldigt låglänt men det kan ändå finnas
möjlighet på enstaka ställen att komplettera
befintlig bebyggelse. Områdena är lämpliga
för fritidsbebyggelse och /eller permanentbostäder.

Gammelstilla
Bebyggelse och utnyttjande
Gammelstilla har ett strategiskt läge vid väg
515 med ungefär lika långt till Torsåkers centralort som till Österfärnebo och Årsunda. I
Gammelstilla dominerar bruksmiljön bebyggelsen. Ny bebyggelse ska anpassas till den
befintliga bruksmiljön. Ett område redovisas
för permanent– och/eller fritidsbebyggelse.
Området finns norr om Gammlestillavägen
och Svartdammen. För övrigt kan befintlig
bebyggelse i Gammelstilla kompletteras där
det anses lämpligt. En komplettering med
bebyggelse ska ta hänsyn till det rörliga friluftslivet, den biologiska mångfalden samt
befintliga kulturmiljön i området.

Gavlehytteån förbinder Ältebosjön med
Gästrike Hammarby. Denna förbindelse är
farbar med båt.

BOENDE

Runt sjön finns ett flertal mindre badställen.
Vid Ottnaren finns förutsättningar för tre olika områden. . Närheten till sjösystemet ger
goda möjligheter till en aktiv fritid. En etablering av nya tomter ska ta hänsyn till det rörliga friluftslivet samt den biologiska mångfalden.
Malmjärn
Bebyggelse och utnyttjande
Bebyggelsen kring sjön koncentreras främst
till norra och östra delen av sjön och består
mestadels av fritidshus. Dessa områden regleras av detaljplan. Möjlig komplettering av
bebyggelse lämpar sig bäst i anslutning till
den befintliga bebyggelsen längs med syd38
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Boende
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Kommunikationer
Sammanfattning
Av översiktsplanen framgår att Hofors har ett
mycket gott utgångsläge med två viktiga järnvägar inom kommunen. Företagens möjlighet till
snabba tågförbindelser mot Arlanda/Stockholm
måste påskyndas.
Vägstandarden runt Hofors är tillfredställande
men en upprustning av genomfarten genom Hofors utmed riksväg 80.

KOMMUNIKATIONER

Turisttrafiken till Dalafjällen via motorvägen
Uppsala - Stockholm ger kommersiella möjligheter för våra handlare. Identiteten skall förstärkas,
det skall märkas för genomfartsbilisten att hon
passerar ett dynamiskt samhälle.
Som i alla samhällen är möjligheterna till fortsatta studier viktiga för individen, men också för det
lokala näringslivet. Ökade, bekväma pendlingsmöjligheter till våra närmaste högskoleorter står
högt på listan.

Riktlinjer och strategier


Med bra kommunikationer med omvärlden blir Hofors till en viktig knutpunkt i
regionen. Det bidrar till att arbetsmarknaden växer och fler får tillgång till utbildning. Samtidigt får besökare och de som väljer att bosätta sig i kommunen
lättare att hitta hit.



Bra kommunikationer är även gynnsamt för företagandet då företagen kräver
effektiva varutransporter, kundmöten med mera.



Kommunikationerna och infrastrukturen ska utformas på ett säkert och tryggt
sätt samt vara anpassat för samtliga brukare.
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Kommunikationer
mulering genom riksdagsbeslut den 30 maj
2006)

Vägar

Ett jämställt vägtransportsystem:
Vägtransportsystemet utformas så att det
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma
möjligheter att påverka transportsystemets
tillkomst, utformning och förvaltning, och
deras värderingar ska tillmätas samma vikt.

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är, enligt riksdagens beslut 1998-06-02,
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet.

Nollvisionen
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, vilket har fastställts genom
ett beslut i riksdagen. Beslutet har lett till
förändringar i trafiksäkerhetspolitiken och i
sättet att arbeta med trafiksäkerhet.

Ett tillgängligt transportsystem:
Transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande
transportbehov kan tillgodoses.

Trafiksäkerhetsarbetet i nollvisionens anda
innebär att vägar, gator och fordon i högre
grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan
dem som utformar och dem som använder
transportsystemet.

En hög transportkvalitet: Transportsystemets utformning och funktion
ska medge en hög transportkvalitet för näringslivet.

Nollvisionen innebär ett etiskt förhållningssätt men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att
trafiken kräver människoliv.

En säker trafik: Det långsiktliga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och
funktion ska anpassas till de krav som följer
av detta.

Trafiksäkerhetsarbetet enligt nollvisionen
utgår från att allt ska göras för att förhindra
att människor dödas eller skadas allvarligt.
Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet
utformas med hänsyn till insikten om att
människor gör misstag och att trafikolyckor
därför inte kan undvikas helt. Den perfekta
människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar men inte att de leder
till allvarliga personskador.

En god miljö: Transportsystemets
utformning och funktion skall bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås. (Ny formulering
genom riksdagsbeslut den 30 maj 2006)
En positiv regional utveckling:
Transportsystemets utformning och funktion
skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka
nackdelar av långa transportavstånd. (Ny for41
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Med följande sex delmål förtydligades det
övergripande målet:
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Kommunikationer
Sedan nollvisionen infördes i Sverige har antalet döda i trafikolyckor minskat.

lighet till dagpendling. Det medför också att
kompetensen höjs och stannar kvar på orten.

Kommunikationer - arbetsmarknad

En industriort som Hofors har lägre andel
högskoleutbildade jämfört med genomsnittet i landet. Bland männen är mindre än 5 %
utbildade på högskolenivå. Detta kan jämföras med rikssnittet som är 13,1 %. Bland
kvinnorna är andelen något högre.

KOMMUNIKATIONER

Idag är den främsta sysselsättningen inom
kommunen tillverkningsindustrin. Den offentliga sektorn i Hofors kommun sysselsätter färre än genomsnittet i landets kommuner. Hofors har i dagsläget problem med en
isolerad arbetsmarknad vilket till stor del beror på begränsade kommunikationer med
övriga delar av regionen. Även ett begränsat
utbud av olika sektorer inom näringslivet utgör ett hinder.

Genom förbättrade kommunikationer i hela
regionen skulle Hofors gynnas i stor utsträckning. Idag utgör länsgränsen ett hinder då
färre pendlar till Falun och Borlänge bland
annat på grund av begränsad kollektivtrafik.
Järnvägsstationens läge utanför centrumkärnan gör att tågpendling inte blir ett bekvämt
alternativ och busstrafiken mellan Hofors
och Falun/Borlänge är begränsad.

Detta bidrar till en begränsad arbetsmarknad. För att förbättra möjligheterna till arbete för behövs förbättrade möjligheter till
pendling, främst till läns- och regioncentran
som Gävle, Falun och Borlänge. Det skulle
även avhjälpa den jämförelsevis låga utbildningsnivån i kommunen då regionens utbildningscentran finns i Gävle, Falun och Borlänge.

För näringslivet skulle förbättrade kommunikationer göra att det är lättare att få rätt
kompetens till företagen. Det gör att Hofors
kommun skulle bli mer attraktivt för företagsetableringar och öka arbetstillfällena
inom olika sektorer.
Gränsen för vad människor accepterar i
pendlingstid om de pendlar varje dag går vid
en timme. Från angränsande kommuner är
det därför inget problem att pendla till eller
från Hofors.

Genom förbättrade möjligheter för kvinnor
att arbeta eller studera i andra delar av regionen skulle en del av den negativa befolkningsutvecklingen kunna bromsas. Kvinnor
använder kollektivtrafik i större utsträckning
än män. Därför är det bra med en fungerande kollektivtrafik både ur jämställdhetsperspektiv och för att minska utflyttningen.
Kvinnor är också mer restidsberoende jämfört med män, då färre kvinnor har tillgång
till bil.
En stor utflyttning av ungdomar skulle dämpas vid förbättrade kommunikationer då arbetstillfällen och möjlighet till högre utbildning förbättras. Ungdomar som saknar en
akademisk bakgrund inom familjen väljer i
högre grad att utbilda sig om det finns möj42

Ort

Avstånd i km

Avesta

65

Borlänge

60

Gävle

55

Falun

41

Hedemora

48

Ockelbo

59

Sandviken

32

Säter

52
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arbetsplatsen jämfört med nära bostaden.
Interaktionen skulle med andra ord öka med
övriga delar av regionen.

Kommunikationer – boende
Förbättrade kommunikationer skulle göra
Hofors mer attraktivt som bostadsort för tre
olika kategorier; de som redan bor i kommunen men arbetar på annan ort/söker arbete
på annan ort, de som flyttat från kommunen
samt de som inte tidigare har sett Hofors
som ett alternativ i valet av bostadsort.

Riksintressen för kommunikationer

Den negativa befolkningsutvecklingen som
under senare år drabbat Hofors har medfört
låga priser på bostäder. Jämfört med de större städerna i regionen som Gävle och Falun
är priset för en villa nästan hälften så högt.

Hofors kommun har tre riksintressen för
kommunikation. Riksväg 80 som sträcker sig
från den östra till den västra delen av kommunen är ett av dem. Anledningen till att
den utsetts till detta är för att den är en viktig länk mellan kusten och inlandet. Riksväg
80 sträcker sig mellan Rättvik och Gävle. Den
är dessutom en viktig förbindelse för både
yrkestrafik, transporter och privatbilism.

Den stora skillnaden för kommunens befolkningsutveckling är den grupp som tidigare
inte sett Hofors som ett alternativ i valet av
bostadsort. De låga bostadspriserna och livskvaliteten med närhet till natur och friluftsliv, i kombination med förbättrade kommunikationer skulle det bidra till att Hofors blir en
attraktiv bostadsort för människor från
andra delar av regionen eller landet.

Bergslagsbanan som sträcker sig mellan Gävle och Kil i Värmlands län eller Frövi i Örebro
län är det andra riksintresset för kommunikationer i kommunen. Den är en viktig länk för
godstrafik och till viss del persontrafik. På
delar av sträckan råder kapacitetsbrist, Trafikverket planerar därför förbättringar på
sträckan.

De korta och smidiga pendlingsmöjligheterna
skulle göra att restiden till arbete och utbildning inte behöver förlängas jämfört med att
bo på samma ort som arbetsplatsen finns.

Riksväg 80 och Bergslagsbanan
Riksväg 80 och Bergslagsbanan är riksintressen. I översiktsplanen säkerställs riksintressena genom att ingen konkurrerande markanvändning redovisas i de aktuella områdena. I
arbetet med den fördjupade översikten ska
hänsyn tas till Banverkets riktlinjer för buller
och vibrationer samt rapporten
”Riskhantering i detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill transportleder av farligt gods” Riksintresset för riksväg
80 säkerställs genom detaljplaner. Utanför
detaljplanerat område säkerställs riksintresset genom att planen redovisar
”byggnadsfria zoner” I Hofors är avståndet
30 meter längs riksväg 80 enligt vägverket.

För boende i Hofors kommun skulle tillgängligheten till service, kultur samt idrott och
friluftsliv förbättras genom bättre kommunikationsmöjligheter. Samtidigt skulle Hofors
kunna erbjuda en större målgrupp tillgång till
friluftsliv, idrott, service och kultur som finns
i kommunen.
Även de som arbetar i kommunen men bor
utanför gör att serviceunderlaget i Hofors
skulle öka då det finns indikationer på att
service utnyttjas i större utsträckning nära
43
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Miljöbalkens 3 kap 8 § är det lagrum som
omfattar riksintresse för kommunikationer.
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Inom de ”byggnadsfria zonerna” får inte
byggnader eller andra anläggningar uppföras
utan tillstånd från länsstyrelsen eller kommunens bygglov.

Vajerräcken med 2 + 1 vägfiler mellan Hofors
och Tegelbruket samt upprensning av sidoområden mellan länsgränsen och Hofors.
Trafikmängden har ökat på riksväg 80 sedan
nya E4: an öppnats för trafik mellan Uppsala
och Gävle. För att möta eventuella konflikter
mellan lokaltrafik och förbipasserande föreslås en upprustning av befintlig väg. En förstudie ”Genomfart Hofors vid väg 80” har
tagits fram av Hofors kommun tillsammans
med Vägverket för att skapa bra förutsättningar för att på ett trafiksäkert sätt öka tillgängligheten för näringsliv, genomresande
och lokalbefolkning. Förstudiens projektmål
säger att genomfarten ska:

KOMMUNIKATIONER

Gävle Hamn har, som en av ett tiotal av landets hamnar, föreslagits få statliga anslag för
att kunna utvecklas. Riksväg 80 och järnvägen är två stora kommunikationsleder som
förbinder hamnen med övriga delar av landet. Därför anses behovet av ny infrastruktur
extra stort när hamnen expanderar
Riksväg 80 är en viktig led för transporter i
öst/västlig riktning och ingår i det nationella
stamvägnätet. Det är en av de mest trafikerade vägarna i länet tillsammans med E4 och
knyter samman Dalarna med Gästrikland. En
stor del av transporterna som trafikerar väg
80 är tunga men det är även en viktig transportled för många pendlare. Vägen går rakt
genom Hofors tätort och håller där en förhållandevis låg standard. Den begränsade framkomligheten påverkar också miljön negativt.
Vägsträckans profil, kanter och vägslänter
påverkar framkomligheten negativt. Vägbredden är även ett problem då den varierar
mellan 6,5 meter och 15,5 meter vilket bidrar till begränsad framkomlighet på vissa
sträckor. Dessa faktorer gör att trafiksäkerheten äventyras. Med en förbättrad förbindelse mellan östra Gästrikland och Dalarna
gynnas näringslivets utveckling med säkrare
och tidsbesparande transporter.



Upplevas som smidig, funktionell
och tilltalande av passerande trafikanter på väg 80 och boende i Hofors



Öka möjligheten till fortsatt utveckling av Hofors genom god koppling
mellan Hofors centrum och väg 80



Öka möjligheten till fortsatt utveckling av serviceriktad till trafikanter
på väg 80



Möjliggöra och stödja fortsatt utveckling av arbetspendling



Ta hänsyn till oskyddade trafikanters behov av tillgänglighet och säkerhet vid färd längs med och vid
korsande av väg 80

Genomförandet av de åtgärder som föreslås
i förstudien kommer att ske etappvis i den
takt som de ekonomiska förutsättningarna
finns. Förstudien ersätter gestaltningsprogrammet för riksväg 80 som togs fram av Hofors kommun och Vägverket 2008-02-18. För
att säkerställa markåtkomst mm ska Hofors
kommun upprätta detaljplaner enligt det
program för detaljplaner som redovisar Hofors kommuns inriktning för områden i anslutning till riksväg 80.. Ett gestaltningsprogram ska tas fram för att få en mer estetiskt

Ombyggnationer av de statliga vägarna är
främst en fråga om statliga medel och prioriteringar och en uppgift för Trafikverket men
även en viktig kommunal angelägenhet. De
planerade förbättringarna av infrastrukturen
genom kommunen är därför en viktig fråga i
översiktsplanen.
I Vägverkets rapport ”Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2004 – 2015” redogörs de åtgärder som planeras för väg 80:
44
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tilltalande och enhetlig skyltning utmed riksväg 80.

på ökad kapacitet av godtransporter att öka
samt förbättrade spår. Kommunen förespråkar samtidigt en mer central placering av ett
kombinerat resecentrum.

Det pågår även ett projekt med målsättningen att göra riksväg 80 till en del av E16. Det
skulle bli en förbindelse mellan Gävle och
Oslo som gör att kommunikationerna mellan
Mellansverige och Norge kraftigt skulle förbättras då avstånden blir avsevärt kortare
jämfört med dagens alternativ via E14 eller
E18.

Ombyggnationer av järnvägen är främst en
statlig fråga och en uppgift för Banverket,
men även en viktig kommunal angelägenhet.
De planerade förbättringarna av infrastrukturen genom kommunen är därför en viktig
fråga i översiktsplanen.

På längre sikt kan det vara aktuellt med en
ny sträckning av riksväg 80. För att säkerställa riksintresset föreslås att en fördjupad
översiktsplan tas fram där den framtida
sträckningen redovisas. En tänkt ny sträckning redovisas på karta 5.

I Banverkets långsiktiga planer 2004-2015
redovisas kapacitetsåtgärder på sträckan
mellan Gävle - Frövi som ännu inte avslutats.
De åtgärder som vidtagits räcker inte för att
tillgodose kommande trafikökningar därför
har en idéstudie för kapacitetsförstärkningar
tagits fram med åtgärder på både Godsstråket genom Bergslagen och Bergslagsbanan.
Idéstudien ska utgöra ett underlag till den
kommande framtidsplanen för 2010-2020.

Bergslagsbanan: Bergslagsbanan som sträcker sig mellan Gävle och Kil i Värmland eller
Frövi i Örebro län är det andra riksintresset
för kommunikationer i kommunen. Den är
en viktig länk för godstrafik och till viss del
persontrafik. Bergslagsbanan är enkelspårig
med undantag för sträckorna Gävle - Hagaström och Grängesberg - Ställdalen. På delar
av sträckan råder kapacitetsbrist, Banverket
planerar därför förbättringar på sträckan. De
investeringar som Banverket kommer att
genomföra är spårbyten, nya mötesspår,
fjärrblockerare och förbättringar av bärigheten.

Vägar och järnvägar i kommunen
Riksdagen har fastställt att Nollvisionen ska
vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten som innebär att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. Med nollvisionen
som utgångspunkt planeras huvudvägnätet
samt det kommunala vägnätet för att det ska
bli så trafiksäkert som möjligt. De stora huvudvägarna genom kommunen; väg 80 samt
väg 68 kommer därför att genomgå förändringar för att öka säkerheten men även göra
dem mer ändamålsenliga.

Hofors kommun önskar på lång sikt att en ny
järnvägsdragning utreds då den nuvarande
behöver en standardhöjning för att klara
tyngre godstransporter än vad kapaciteten
tillåter idag. Istället för att enbart förbättra
den nuvarande järnvägen finns ett flertal alternativ för att placera den och ett nytt resecentrum närmare Hofors centrum. Med bättre tillgänglighet till tågen skulle resandet
med kollektiva färdmedel öka samtidigt som
kommunikationerna i regionen förbättras.
När Gävle Hamn utvecklas kommer kraven
45
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Idéstudie Hofors, ny dragning av Bergsslagsbanan och riksväg 80 2003-10-15 är ett planeringsunderlag som använts vid arbetet
med översiktsplanen för åtgärder. Föreslagen sträckning av Bergslagsbanan redovisas
på karta 5
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Väg 68: s sträckning i Hofors kommun går
från länsgränsen mot Dalarna i söder förbi
Torsåker mot Storvik i Sandvikens kommun.
Vägen är hårt trafikerad och en stor del utgörs av tung trafik. Därför har en ombyggnad
för att göra den mer trafiksäker påbörjats
och vägen beräknas vara klar för att tas i
bruk 2010. Ombyggnaden beräknas vara avslutade under 2011. Ombyggnaden kommer
att leda till att boendemiljön längs vägen förbättras. Vägen upplevs som en barriär genom de byar som ligger längs vägen och därför är det viktigt med lösningar som underlättar möjligheterna och säkerheten att korsa
vägen.

kommunen. Även korsningarna med väg 68
behöver förändras då dagens fyrvägskorsningar inte uppfyller kraven för en säker trafiklösning. Förändringar av den typen påverkar kulturmiljön i området och de kulturhistoriska vägarna. I samband med planering
ska hänsyn tas till omgivande kulturmiljöintresse samt värdet av de kulturhistoriskt intressanta vägarna. Dessa sträckor samt trafikplatser beräknas vara klara under översiktsplanens tidsram. Se karta 5.
Kommunens gatu- och vägnät bör behålla
dagens standard eller förbättras för att upprätthålla en bra trafiksäkerhet och tillgänglighet. Dessa vägar finns främst inom större
tätorter och andra detaljplanelagda områden.

Väg 68 är klassad som regionalt stråk, och är
därmed en av de viktigaste vägarna för de
regionala och interregionala transporterna.
Dessutom utgör den en viktig förbindelse
mellan
Norrland
och
Värmlands-/
Bergslagsregionerna samt övriga Västsverige.
Väg 511 och 513 över Vall och Berg

Bidragsberättigade enskilda vägar består av
vägar inom mindre tätorter, fritidshusområden eller landsbygd. Dessa är öppna för allmän fordonstrafik och subventioneras med
statliga bidrag.

De ursprungliga sträckningarna över Berg
och Vall är inte anpassade efter dagens trafikmängd och uppfyller inte kraven på trafiksäkerhet. Vägarna är smala och kurviga. För
boende längs vägarna samt oskyddade trafikanter är trafikmiljön farlig då hastighetsgränserna ofta överträds och sikten är dålig.

Enskilda vägar är inte upplåtna för allmän
fordonstrafik. Ansvariga väghållare för enskilda vägar är fastighetsägaren till vilken vägen
leder. I de fall när flera fastigheter använder
samma väg bildas vägföreningar som tillsammans bär ansvaret för väghållningen.

Väg nr 511 och 513 över Vall och Berg är i
behov av standardhöjning för att öka säkerheten för boende längs vägarna samt trafikanter. Vägarna behålls med sina nuvarande
sträckningar. För att öka trafiksäkerheten
görs trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder
genom anordnande av gång- och cykelbanor
på lämpliga platser. Korsningarna med väg
68 behöver förändras då dagens inte uppfyller kraven för en säker trafiklösning. I samband med fysiska förändringar av vägarna
ska hänsyn tas till de kulturmiljövärden som
finns. Ett kulturmiljöprogram ska tas fram för

Farligt gods – väg och järnväg
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte
hanteras rätt under en transport.
Med transport menas lastning, lossning, förvaring och förflyttning samt övrig hantering
46

Översiktsplan Hofors kommun 2010

Kommunikationer
av godset som ingår i flyttningen.

En ny gång- och cykelväg mellan Långnäs och
Torsåker längs med väg 514 planeras. Sträckan Hofors – Långnäs är redan anlagd.

De primära sträckorna inom kommunen för
farligt gods är riksväg 80, väg 68 samt Bergslagsbanan. Väg 514 och väg 511 är sekundärt rekommenderad. Utöver vägarna
finns två rekommenderade parkeringsplatser, vid västra infarten till Hofors, vid
Hagaparken. Det andra området som är förordat som parkering är parkeringsfickorna
längs väg 68 mellan Berg och riksväg 80.

En gång- och cykelbana anläggs från Hofors
mot kommungränsen till Sandvikens kommun för förbindelse mellan Hofors och Storvik. Vid Lill-Göskens norra strand anläggs en
enklare gångbana. En ny gång- och cykelväg
föreslås mellan Toråker och till Malmjärn.
Den kan påverka kulturmiljön i området, särskild hänsyn ska tas till kulturmiljön i området i samband med en utbyggnad.Se karta 5.
En del av den befintliga gamla riksväg 80 som
förbinder Edskens camping med Edske masugn föreslås öppnas för gång- och cykeltrafik.

All exploatering inom150 meter från rekommenderade transportvägar för farligt gods
kräver
en
riskbedömning
enligt
”Riskhantering i detaljplaneprocessen riskpolicy för markanvändning intill transportleder
för farligt gods.

I Hofors kommun finns två järnvägar, Bergslagsbanan som är ett riksintresse och sträcker sig mellan Gävle—Kil i Värmland samt
Godsstråket genom Bergslagen som sträcker
sig från Storvik till Mjölby. Banan är till största delen enkelspårig. Bergslagsbanan är ett
viktigt godsstråk för trafik BergslagenGöteborg.

För transporter på järnväg gäller att transporter av farligt gods kan ske på alla banor.
Banverket
arbetar
efter
rapporten
”Riskhantering i detaljplane processen” och
förordar ett byggnadsfritt område som är 30
meter. För att klara buller ska det totala observationsområdet vara 150 meter från järnvägen på båda sidor om banan. Inom 150
meters zonen kan bebyggelse tillåtas under
förutsättning att det enskilda ärendet utreds
och att en riskanalys genomförs.

För att förbättra pendlingsmöjligheterna
kommer kommunen att arbeta för att tågstopp i Bodås.
Åtgärder för Bergslagsbanan redovisas under
rubriken Riksväg 80 och Bergslagsbanan.

Gång- och cykelvägar

I Banverkets långsiktiga planer 2004-2015
redovisas bärighetsåtgärder på Godsstråket
genom Bergslagen som mestadels har utförts. De åtgärder som vidtagits räcker inte
för att tillgodose kommande trafiköknngar.
Därför har en idestudie för kapacitetsförstärkningar tagits fram med åtgärder på
både Godsstråket genom Bergslagen och
Bergslagsbanan. Idéstudien ska utgöra ett
underlag till den kommande framtidsplanen
för 2010-2010.

Hofors kommun förespråkar miljövänliga alternativ till bilen och satsar därför på att bygga ut gång- och cykelvägnätet för att öka tillgängligheten. En god hälsa är en annan viktig
aspekt då den vardagliga motionen ökar om
fler tar cykel eller går till arbete, skola, service etc. Ett utvecklat gång- och cykelvägnät
påverkar också trafiksäkerheten då trafikslagen skiljs åt och oskyddade trafikanter inte
behöver använda hårt trafikerade vägar.

47
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Järnvägar i kommunen
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Kollektivtrafik

Pendling

Kollektivtrafik är ett miljövänligt sätt att resa
och därför är strävan att anpassa lokaltrafiken efter de tider då flest reser. Målet är att
fler ska välja att åka kollektivt framför att ta
egen bil.

Pendling blir allt vanligare när kommunikationerna förbättras och därmed växer arbetsmarknaden för samtliga i regionen. Till Hofors kommun pendlade år 2005 907 personer. Den ort som utmärker sig i statistiken är
Sandviken som utgör mer än hälften av dem
som pendlar in till kommunen. Sandviken är
även den ort som flest pendlar till från Hofors kommun. Knappt hälften av de 847 som
pendlade år 2005 arbetade i Sandviken.

KOMMUNIKATIONER

Lokalbussen ska också underlätta för dem
som reser regionalt. Därför anknyter den till
tågen i Robertsholm, järnvägsstationen i
Storvik samt förbindelserna med linje 41 som
trafikerar sträckan Gävle – Hofors och Gävle
– Falun. I finns ett trettiotal förbindelser
Gävle-Hofors med buss samt ett tiotal avgångar med tåg på sträckan Gävle-Hofors.

Anledningen till ett stort utbyte av arbetskraft mellan orterna kan ha sitt ursprung i att
de båda har stora industrier med liknande
produktion. Andra närliggande orter med en
ansenlig växling av arbetskraft är Falun och
Gävle. Ett tydligt mönster är dock att de flesta (68 %) pendlar inom länet.
Antalet pendlare kommer att fortsätta öka
då kommunens målsättning är att få fler att
bosätta sig i kommunen. Genom att underlätta med kollektiva färdmedel som är anpassade efter arbetspendling och för resande till
och från utbildning kan kommunen påverka
befolkningsutvecklingen.

Tåg i Bergslagen

Parkering

Bredband och IT

Parkeringsplatser i anslutning till hållplatser
och stationer för kollektivtrafik underlättar
vid pendling, då inte alla har gång- eller cykelavstånd. Även knutpunkter för att underlätta samåkning bör förses med parkeringsplatser. Samåkning i alla former är positivt
för miljön och möjliggör en större och bredare arbetsmarknad. Samtidigt underlättar det
för dem som arbetar och studerar på annan
ort.

I dagens teknikbaserade samhälle är fungerande nätverk avgörande. Då vi arbetar mer
flexibelt; hemifrån, när vi reser med mera
ökar möjligheterna med den tekniska utvecklingen. Bredband blir allt vanligare i vårt samhälle. Det är ett samlingsnamn för flertalet
tekniker att få tillgång till Internet med hög
hastighet.
Med ett väl utbyggt bredbandsnät underlättas möjligheterna för nya etableringar av fö48
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retag i kommunen då dessa kräver snabba
kommunikationsmöjligheter med omvärlden.
Det gynnar även de som väljer att bosätta sig
i Hofors kommun samtidigt som de har arbetsplatsen utanför kommunen, då de kan
arbeta eller studera på distans. Denna möjlighet gör att arbetsmarknaden för boende i
Hofors blir betydligt större och mer jämställd
med arbeten inom flera sektorer, vilket tidigare varit ett problem då största delen arbetstillfällen funnits inom mansdominerande
yrken i tillverkningsindustrin.

ingslivet. Andra tekniska lösningar bör beaktas för att möjliggöra så stor tillgänglighet till
bredband som möjligt.

Master

I hemmen används bredband och datorer i
allt större utsträckning. Tekniken gör att tillgängligheten för servicefunktioner som inte
fysiskt kan erbjudas i kommunen blir betydligt större. För dem som inte har tillgång till
Internet hemma finns det att tillgå på exempelvis biblioteket.

För att minska påverkan på naturen förespråkas samarbeten mellan olika teleoperatörer så att masterna kan användas av flera
olika aktörer.

Enligt en undersökning som gjorts om kultur
och fritidsvanor använder mer än hälften av
alla boende i Hofors kommun mellan 13 och
74 år Internet regelbundet i hemmet.

Utöver mobilteletrafik används masterna av
räddningstjänsten, försvaret, larmcentralen
med flera. De har även egna master utöver
de som samkörs med teleoperatörernas.

Hofors kommun stödjer därför en utveckling
som leder till att alla får tillgång till bredband. Det finns olika möjligheter att få tillgång till höghastighetsnät, i de flesta fall så
kan ett annat nät som exempelvis telenätet
eller kabel-TV-nätet användas. Trådlösa nätverk utvecklas också medan fiberoptik är något som kräver en omvandlig i infrastrukturen vilket gör att utbyggnaden tar längre tid
och är kostsammare än vid samkörning av
flera nät eller trådlösa nätverk. Utbyggnaden
av bredbandsnätet kommer därför att byggas ut i den takt resurser kan ställas till förfogande.

Samordning mellan olika aktörer bör eftersträvas i första hand för att minska åverkan

Tillgången till trådlös kommunikation inom
hela kommunen är nödvändig för att öka attraktiviteten för boende, besökare samt när-

Mast.

på landskapsbilden
och den fysiska miljön. Det underlättar även i
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Lagstiftningen som brukas vid mastbyggen är
miljöbalken då de betraktas som miljöfarlig
verksamhet. Även plan- och bygglagen används vid beslutsfattande om etableringar av
master eftersom mobil- och telenätet ingår i
samhällets infrastruktur, vilket är av allmänt
intresse. Vid byggnationer av master krävs
samråd med länsstyrelsen. Anledningen är
masternas inverkan på landskapsbilden och
kulturlandskapet.
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frågor gällande strålning då mätningar och
utredningar redan skett på platsen. Se karta
5.

KOMMUNIKATIONER

Strålning från 3G-nätet är mindre än från lågfrekventa kraftnät och andra högfrekventa
nät som exempelvis för radio. Uteffekten
från antenner beräknas vara 10 watt. Enligt
WHO krävs inga skyddsavstånd eller zoner
kring master och teknikbodar på grund av
strålningsrisken (för mer information angående WHO:s ställningstagande se rapport)
Även statens strålskyddsinstitut (SSI) anser
att skyddszoner inte är något som behöver
inrättas. På grund av framkommande fakta
är rättspraxis att överklagande av bygglov
som beror på strålningsrisken avslås.
Riktlinjer för placering av master finns i kommunens policy för master. Övriga anvisningar
vad gäller masterna finns även de i kommunens policy för hantering av bygglov för master som antogs i november 2002.

50
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Sammanfattning

Riktlinjer och strategier


Kommunen kommer att fortsätta utveckla förutsättningarna för etableringar
av olika sektorer i näringslivet. Därmed underlättas nya företagsetableringar
och den ojämna könsfördelning som Hofors länge haft kommer att vändas. Om
fler kvinnor får tillträde till arbetsmarknaden väljer de i större utsträckning att
stanna i Hofors vilket är positivt för Hofors utveckling.



Med ett positivt bemötande från kommunen och stöd vid nya etableringar
känner sig företagen välkomna i Hofors.



Genom att redan i översiktsplanearbetet hänvisa till områden för kommande
exploateringar är kommunen förberedd och etableringar och expansioner går
betydligt snabbare
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Ett av de större företagen i Hofors är Ovako Steel,
men har vid sidan ett rikt näringsliv med många
serviceföretag eller egen tillverkning och service.
Av visionen framgår att kommunen har bestämt
sig för att vara vänligast i Sverige för näringslivet.
Det innebär att vi med översiktsplanens hjälp skall
erbjuda nya och etablerade företag en god markreserv och snabba besked. En god planering leder
till en smidig behandling i kontakterna mellan näringsliv och kommun.
Ett levande butikscentrum kommer att innebära
ett lyft för den lokala handeln. Turisttrafiken till
Dalafjällen via motorvägen Uppsala - Stockholm
ger kommersiella möjligheter för våra handlare.
Identiteten skall förstärkas, det skall märkas för
genomfartsbilisten passerar ett dynamiskt samhälle.
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I Hofors kommun pågår ett arbete med att
öka förutsättningarna för näringsliv utmed
riksväg 80 som ett del projekt i Gävle-Dala
utvecklingsstråk.

Företagande

FÖRETAGANDE

Förvärvsarbetande
Andelen förvärvsarbetande i Hofors är generellt högre än genomsnittet i länet. Enda
gruppen som representerar ett underskott är
kvinnor i åldersgruppen 45 – 64 år. Den starkaste näringsgrenen i kommunen är tillverkning och utvinning vilken upptar nära hälften
av alla arbetstillfällen i Hofors och sysselsätter över 60 % av männen. De ofta fysiskt krävande arbetena kan vara en bidragande orsak till att kommunen har fler förtidspensionerade jämfört med övriga delar av landet.
Det likriktade näringslivet bidrar också till att
arbetstillfällena som finns, i större utsträckning riktar sig till män, vilken kan vara en bidragande orsak till att andelen förvärvsarbetande kvinnor i åldersgruppen 45 – 64 år är
lägre än genomsnittet.
Genom satsningar på entreprenörskap skulle
fler sektorer öppnas vilket i sin tur förbättrar
jämställdheten på arbetsmarknaden. Det behövs även fler kvinnor som startar eget företag då de utgör en dryg fjärdedel av samtliga
egenföretagare i kommunen. Företag som
ägs av kvinnor har sällan fler än en sysselsatt
medan nästan hälften av de företag som ägs
av män har flera anställda.

Hofors kommun vill att dagligvaruhandel ska
finnas i centrum med närhet till de bostäder
som finns i centrum. I första hand ska handel
lokaliseras till Hofors centrum och utmed
entréerna (Centralgatan, Skolgatan och Storgatan)
Externhandel är en viktig fråga för samtliga
kommuner. Ett nytt konsumtionsmönster
gör att andra krav ställs på butikernas utbud,
lokalisering och parkeringsplatser med mera.
För att möta utveckling med externhandel på
ett sätt som kompletterar istället för att utarma centrumhandeln föreslås att eventuella
externa etableringar sker så nära centrum
som möjligt.
De områden som föreslås för handel finns i
anslutning till det industri- och handelsområde som finns i anslutning till väg 80 vid utfarten mot Falun fram till Furulund vid Furulund. När området exploateras ska hänsyn
tas till befintlig kulturmiljö och de lämningar
som finns inom området.
Vid nuvarande Hagaskolan i anslutning till
väg 80 finns möjligheter att utveckla ett område för handel och kontor
Om en förbifart Hofors byggs enligt det förslag som översiktsplanen redovisar kommer
ett område mellan den nya vägen och Faluvägen att bli möjligt för etableringar av handel och kontorsverksamhet..

Handel
Människors konsumtionsmönster har förändrats kraftigt under de senaste åren. Det
har lett till att allt fler söker sig till stora köpcentrum med ett större utbud av varor istället för att besöka den lokala handlaren.

Vid en ombyggnad av riksväg 80 och Bergslagsbanan enligt kommunens önskemål (se
karta 5), frigörs utvecklingsområde för servicefunktioner, allmänna parkeringar, handel,
kontor och boende. Dessa utvecklingsområden redovisas i anslutning till ett resecentrum i kombination med en ny trafikplats för
järnväg och väg genom Hofors.

En minskad befolkningsmängd i kommunen
har även det bidragit till ett försämrat underlag för lokal handel.
Den upprustning av centrum som har påbörjats bidrar till att öka attraktiviteten i centrum och på detta sätt öka möjligheterna för
handeln i centrum.
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minskas då arbetsuppgifterna ersätts av mekanisk tillverkning.

Centrum
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för
att skapa ett mer trivsamt och tillgängligt
centrum. Programmet redovisar exempelvis
förslag på möblering, gatubeläggning, bestämmelser vid skyltning och belysning. Åtgärderna som föreslås kommer att ske i
etapper och har redan börjat med torgmiljön
vid teaterplan och delar av södra parkeringen. Gestaltningsprogrammet ska ligga till
grund för de förändringar som görs i centrum. Ett programarbete pågår i kommunen
för att öka tillgängligheten till centrum från
Faluvägen

För nyetableringar och utbyggnad av etablerade verksamheter finns ett större område
som är detaljplanerat för industriändamål
tillgängligt på Böle industriområde. Det område som är avsatt beräknas räcka till för
framtida exploatering för industriändamål i
kommunen.
För den tyngre industrin finns ett område
nordöst om kyrkogården. Som tyngre industri räkans verksamheter som kräver ett
skyddsområde på minst 200 m. Kommunen
kan behöva se över alternativa områden för
utveckling av tungindustri. Övrig utbyggnad
av industri får ske enligt detaljplan om utrymme finns i anslutning till befintliga anläggningar. Karta 1.

Förslagets kontenta är att centrum ska bli
mer attraktivt och välkomnande samt att alla
ska kunna röra sig obehindrat i gaturummet.
För att öka tillgängligheten ska entréerna
anpassas för rörelsehindrade, och barnvagnar med mera. Ett annat steg mot ökad tillgänglighet i centrum är att se över parkeringsmöjligheter och vilka gator som ska bli
tillåtna för biltrafik. För att ytterligare förhöja tryggheten bör belysningen anpassas efter
gaturummets utformning och funktion.

När de arbetstillfällen som tidigare funnits
inom tillverkningsindustrin minskar krävs ett
nytänkande. För att uppnå detta behöver
Hofors en kompletterad arbetsmarknad med
en bredd av olika sektorer som passar oavsett kön, bakgrund och utbildningsnivå. Flera
tjänsteföretag har sett att Hofors bland annat har rätt arbetskraft att erbjuda och valt
att etablera sig här. Utöver arbetskraft med
den kompetens som efterfrågas finns omgående tillgång till mark och lokaler som håller
en förmånlig prisnivå. Många företag behöver inte vara etablerade nära marknaden
utan använder sig av tekniska lösningar för
att nå sina kunder och Hofors har då många
fördelar jämfört med större städer.

Målet är att centrum ska vara attraktivt för
att locka både handlare och konsumenter.
Utöver kommers ska centrum vara en naturlig mötesplats där alla känner sig välkomna.
För att förbättra tillgängligheten för alla att
röra sig i centrum och kunna besöka butiker
och andra serviceinrättningar ska en tillgänglighetsplan upprättas. Där beskrivs vilka åtgärder som måste genomföras för att alla
oavsett ålder eller funktionshinder ska få tillgång till livet i centrum.

Hofors kommun kommer att underlätta företagsetableringar genom ett positivt bemötande. Kommunen arbetar för att kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. När Hagaskolan inte längre används som skola finns
möjligheter att utnyttja området för etablering av bl. a. kontorsverksamheter. Områden
lämpliga för nybyggnation av kontor och lik-

Industri
Hofors har sedan 1600-talet varit känt för sin
järn- och stål framställning. Produktionen
fortsätter att öka, men när ny teknologi införs ökar kraven på kompetens hos de anställda, samtidigt som personalstyrkan kan
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Tjänster
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nande visas på karta 1.

dena. När en etablering sker ska hänsyn tas
till de kulturmiljöintressen som finns inom
dessa områden eller i anslutning till aktuella
områden. Eventuell bebyggelse ska anpassas
till den kulturmiljö som finns i de aktuella
områdena.

Turism

FÖRETAGANDE

Besöksmålen i Hofors kommun har till största del ett natur eller kulturhistorisktvärde .
De kulturhistoriska objekten har en stark
koppling till Järnriket Gästrikland och de sju
utpekade besöksmålen där. De områden
som berörs är Gammelstilla Bruk, Edske Masugn, Bodås gruva, Storbergets gruvor, Söderåsen, Torsåkers Hembygdsgård samt Hofors
hembygdsgård med OVAKO Hofors. Utöver
dessa objekt finns ett antal lämningar av hyttor mm. som i olika omfattning kan stimulera till besök. För att ta tillvara på de naturvärden som har en turistisk anknytning finns
i kommunen vandringsleder, fiskevatten och
fritidsanläggningar.

Den småskaliga turistnäringen ( t.ex. Bo på
lantgård) är även den en viktig och betydelsefull del av kommunens besöksnäring.

Friluftsområden
Ett utvecklingsområde för friluftsliv och rekreation föreslås kring Skållberget. Där finns i
dagsläget ett stort område tätortsnära orörd
natur. Inom området finns ett stort antal kolningsanläggningar. Lämningarna kan integreras i en exploatering av ett större område. I
samband med markarbeten, vägarbeten
mm. inom området skall hänsyn tas till dessa.

Hofors kommun behöver fler satsningar på
turismen / besöksnäringen. I dagsläget finns
flera anläggningar som har potential att utvecklas till ett bättre utnyttjande. Kring en
attraktiv besöksnäring kan andra grenar växa
som boende, restaurang och butiker, vilket
gynnar det lokala näringslivet. Vid det föreslagna utredningsområdet för friluftsliv och
rekreation vid Skållberget skulle en mängd
aktiviteter kunna utvecklas. Det skulle både
gynna besöksnäringen och kommuninvånarna. De geografiska områden som idag har en
utveckling av verksamheter och påverkas
positivt av besöksnäringens utveckling är:


Gammelstilla



Kratten



Bodås



Bergs by



Storberget



Edsken

På andra sidan riksväg 80, på Kulleberget,
finns för närvarande bland annat skidbacke
med liftanläggning, anläggning för motorsport samt skjutbana. För motorsporten
finns ett utvecklingsområde i anslutning till
befintligt område. Verksamheten vid slalombacken får även den fortsätta sin utveckling
vid befintlig anläggning se karta 6.
Ett område vid Nordgrensgården i Hofors
redovisas som utvecklingsområde för hästverksamhet.. I Torsåker finns ett område för
utveckling av hästverksamhet redovisat i Ho
vid fd. crossbanan.
Utvecklingen av friluftslivet bör ske med varsamhet i de mest känsliga biotoperna. Samråd med Skogsstyrelsen bör ske
Ett område för friluftsliv och rekreation i angränsning till Skållberget utreds. Målet är att
skapa ett område som lockar människor från
kommunen men även turister och besökare.
För att nå det krävs en mängd aktiviteter i
kombination som tilltalar människor med
olika intressen och som gör att området ut-

Kommunen ser positivt på en utveckling av
besöksnäringen inom dessa områden men
utvecklingen måste ske med hänsyn till de
förutsättningar som finns i de aktuella områ54
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nyttjas oavsett årstid. De fornlämningar som
finns i området ska inventeras och utvärderas innan en exploatering av området sker.
Vid Edske masugn finns ett stort område
med sammanförda lämningar (hyttområde)
området skulle kunna utvecklas till ett intressant besöksmål med information om de lämningar som finns i området tillsammans med
de naturvärden som finns i anslutning till
området. Den värdefulla kulturmiljö som
finns i området får inte påverkas negativt av
utvecklingen av besöksmålet.

liga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.”
Skogsbruket har samma bevarandevärde och
förändring av markanvändning i skogsmark
får inte ske utan att allmänna intressen tillgodoses. I miljöbalkens 3 kap 4 §:

Pråmleden

Landskapet kring Torsåker är en jordbruksbygd som bör bevaras. Dess speciella karaktär återfinns i bland annat Bergsmansgårdarna. I översiktsplanen är målet att sammanhållen jordbruks- och skogsmark ska bevaras,
och att bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden och karaktären. Skog bör följaktligen inte planteras på jordbruksmark, utan
den bör brukas för jordbruksändamål som
exempelvis odling av spannmål. Den biologiska mångfalden som påverkas vid jord- och
skogsbruk bör även beaktas så att brukandet
sker även på naturens villkor.

Pråmleden är ett sjösystem bestående av
sjöarna Edsken, Fullen, Grycken och Lången.
Sjöarna ligger på gränsen mellan Hedemora
och Hofors kommun och användes förr i tiden som transportväg för malm och järn.
Idag används den gamla pråmleden med
slussen från 1872 i Silfhytteå som kanot och
båtled i samt som rekreationsområde. Kanot
- och båtleden följer vattenleden som är ca
30 km och som går över åtta sjöar och mynnar ut i Dalälven. Här finns också 65 km cykel
- och vandringsleder som följer vägar och
stigar vid och omkring Pråmledens sjösystem
och kulturmiljöerna i området. Det finns gott
om rastplatser med vindskydd och grillmöjligheter utmed alla leder som ingår i Pråmleden.

Jordbruksmark och tillhörande anläggningar
tillhör kulturlandskapet och bör därför bevaras. Markområden bör även, så långt det är
möjligt, undvika splittringar då det påverkar
landskapets struktur.
Efterfrågan kring lantgårdar är stor och därför finns områden kring Torsåkers tätort utpekade som lämpliga för framtida gårdsmiljöer. Storleken för dessa bör vara mellan 6
och 10 ha för att möjliggöra djurhållning t.ex.
hästgårdar.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket tillhör vår historia och
kultur och är en del av vårt samhälle som bör
bevaras. Mark som brukats får inte tas i anspråk och markanvändningen får inte förändras utan att allmänna intressen tas i beaktande. I miljöbalkens 3 kap 4 § står följande:

Fysiska planer som kan bidra till att bevara
skogsområden för olika funktioner vid sidan
av produktionens intressen kan t ex vara områden viktiga för biologisk mångfald, spridningszoner, bevarande av kulturminne,
skydd av urskogar eller liknande.

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsent-

Det är viktigt att påpeka att Skogsstyrelsen i
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”Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”
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vissa fall då tex skogsbruksplaner finns upprättade har planeringsunderlag som naturvärdesinventeringar som beskriver områdens
naturvärden.

som anses vara av sådant värde som kulturminne att de ingår i länsstyrelsens bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövård i
odlingslandskapet. Programmet vikt ligger i
att bland annat bevara det öppna och mångsidiga odlingslandskapet samt bevara helheten. Ett annat mål är att skapa förståelse och
intresse för odlingslandskapet och föra dess
historia vidare.

Levande landsbygd
Ständigt förändras odlingslandskapet. Planen
anger områden där det är särskilt viktigt att

Samtliga 12 objekt återfinns i Torsåkers församling. De flesta är klassificerade med
högsta bevarandevärdet. De aktuella byarna
är: Barkhyttan, Vi och Vibyhyttan, Ältebo,
Stenshyttan, Kalvsnäs, Torsåkersbygden men
tillhörande byar, Gustavsberg, Skommarhyttan, Gammelstilla, Nyhyttan samt Kallmuren.
Se karta 7.

Energi
Det finns en energiplan/handlingsplan för
energianvändning som antagits av kommunfullmäktige. Den sträcker sig fram till 2013
och kommer sedan att behöva revideras. I
planen redovisas mål och strategier för att
nå dessa.

Torsåker
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jordbruksdriften bibehålls,
med hänsyn till bland annat kulturlandskapets visuella värden och särskilt turistsatsningar.

Hofors kommun arbetar för att börja omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och satsar därför kraftigt på energieffektivisering och energi från förnyelsebara energikällor.

Vid tätortsutbyggnader och annan infrastrukturplanering bör stor hänsyn tas till
odlingslandskapet. Därmed bör splittring av
sammanhållna odlingslandskap och kulturmiljöer med nya verksamheter undvikas som
påtagligt skadar dessa miljöer.

Fjärrvärmenätet är idag väl utvecklat inom
Hofors och Torsåkers tätorter. Ca 80 % av
energibehovet i dessa områden täcks av
fjärrvärme. För tillfället finns inget behov att
ytterligare utbyggnad av nätet, utan enbart
en förtätning.

Fysiska planer kan bidra till att bevara skogsområden för olika funktioner vid sidan av
produktionens intressen. Till exempel friluftsintressen, områden viktiga för biologisk
mångfald, spridningszoner, bevarande av
kulturminne, skydd av urskogar eller liknande. I översiktsplanen redovisas områden som
bidrar till ökad tillgänglighet av skogsområden, som till exempel friluftsområden.

I takt med att nya metoder utarbetats har
exempelvis olja blivit en allt mindre använd
resurs. Inom kommunen har förbrukningen
minskat från 800 m3 per år 2002, till 113 m3
2007. Målet är att minska användandet av
ändliga resurser.

Bevarande av odlingslandskapet
Inom Hofors kommun finns 9 olika objekt
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Företagande
Kommunen eftersträvar att nå de nationella
miljömålen och uppmanar därför ett användande av förnybara energislag. Fossila bränslen (ej förnybara naturresurser) som exempelvis olja och gas genererar mer utsläpp och
är det främsta bidraget till växthuseffekten.

ningen kommer gasen att distribueras vidare
i mindre ledningar som inte kräver något reservat.
Ett reservat för gasledning finns avsatt öster
om Torsåker, mellan Malmjärn och Hästbo,
samt ett i den södra delen av kommunen.
Gasledningens reservat tangerar rikintresseområdet för kulturmiljö som bland annat
Torsåker ingår i. Detta bör tas i beaktande
vid eventuellt verkställande av ledningen.

Några av de åtgärder som kommunen planerar för i energiplanen är att bygga ut fjärroch närvärmesystemet samt omvandling av
restprodukter till energi. Spillvärme som tas
till vara från industrin omvandlas till el, vilket
i sin tur används i framställningen av fjärrvärme. För utbyggnad av fjärrvärme finns det
för närvarande ingen efterfrågan då många
som bor i periferin av tätorterna satsat på
andra uppvärmningssystem. Det är mer angeläget med en förtätning av fjärrvärmesystemet inom tätorterna.

Vid nyetablering av infrastruktur, bebyggelse
i anslutning till redovisade kraftledningar på
karta 4 kontaktas respektive ledningshavare.

Kraftledningar
Ett antal kraftledningar genomkorsar kommunen för eldistribution. Kraftledningarnas
läge redovisas på karta 4

Vindkraft

Svenska kraftnät äger stomnätsledningen,
Vattenfall äger de regionala ledningarna. Hofors elverk äger lokalnätets ledningar med
undantag av Gammelstilla där ledningen ägs
av Vattenfall.

I Hofors kommun finns ett område som omfattas av riksintresse för vindkraft. Området
är beläget i södra delen av Hofors kommun
mot gränsen till Sandviken är Stora Sörmuren (se karta 4).

Vid behov av nyanslutning till elnätet eller
flytt av ledningar kontaktas respektive ledningsägare.

Hofors kommun har sökt och fått bidrag beviljat för att upprätta ett tematiskt tillägg till
Översiktsplan Hofors 2010 för vindkraft. Förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft
ska redovisas i tillägget. I samband med upprättandet av det tematiska tillägget till översiktsplanen ska en policy för mindre anläggningar tas fram.. Det tematiska tillägget planeras att antas under första halvan av 2011.

Vid nyetablering av infrastruktur, bebyggelse
i anslutning till redovisade kraftledningar på
karta 4 kontaktas respektive ledningsägare.
Uppmärksamhet riktas mot kraftledning vid
ombyggnad av järnväg/väg förbi Hofors. Ingen ny bebyggelse inom redovisade utvecklingsområden kommer i konflikt med befintliga kraftledningar.

Naturgas

Täkter

En förstudie av möjligheterna att bygga ut
naturgasnätet mellan Hofors och Sandviken
har genomförts. Förstudien har resulterat i
det reservat för gasledningen som finns utmärkt på karta 4. Från den redovisade led-

I
kommunen
finns
tre
bergtäkter
(Hästboboerget, Igeltjärn vid Sälgsjönäs och
en husbehovstäkt vid Solbergavägen) och
några små morän eller matjordstäkter. Materialåtervinning sker på Ovako:s område,
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Företagande
DTU:s återvinningsgård vid Bultvägen samt
på Gestrikefrakts område vid Torsåkersvägen.
För bergtäkterna bör inte nya bostäder planeras inom 1000 m från täktområdet och 25
meter från transportväg. För återvinningsgårdarna vore 300 meter önskvärt men inte
möjligt vid de befintliga anläggningarna.
I allt byggande behövs stora mängder stenmaterial, ofta även jord. Alternativet till material från täkter är återvunna material. En
önskad utveckling är att de återvunna materialens andel av förbrukningen ökar samt att
transporterna minskar.
Nya täkter och återvinningsgårdar bör lokaliseras till större vägar och i närheten av förbrukningsstället för att minska störningar
från transporterna.

FÖRETAGANDE

Bostäder bör inte finnas eller planeras inom
1000 meter från täktområdet när det gäller
bergstäkter. För återvinningsgårdar är det
önskvärt med ett avstånd om 300 meter till
planerade eller befintliga bostäder.
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Sammanfattning Miljö
Stora syrerika skogar, ett öppet böljande odlingslandskap, ett grönt centrum, många,
långa sammanhängande vattenvägar är några
viktiga ingredienser i kommunens strävan att
bli vänligast i Sverige.
Till detta kommer fyra tydliga årstider med
god snötillgång, gröna vårar och somrar samt
prunkande höstar.
Kommunen är omgiven av olika kulturmiljöer
med rötter i den tidiga stenåldern.
Framtidens samhälle skall byggas uthålligt
med tanke på arvet till kommande generationer. Vi är i stort behov av ett nytt transportsystem som med minimal miljöbelastning behåller vår rörlighet och flexibilitet.
Den forskning och produktutveckling som pågår i världen är hoppfull men otåligheten är
stor. Till dess de nya systemen är på plats
måste vi alla ta ansvar för den globala miljön
och agera långsiktigt.



Kommunens miljömål skiljer sig inte från de regionala miljömålen som redovisas i detta avsnitt



Kommunen måste kontinuerligt samla all tillgänglig information om den lokala
påverkan och konsekvenser som ett förändrat klimat innebär
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da 21 är att hoten mot en hållbar utveckling
måste bearbetas lokalt för att kunna göra en
global skillnad. I Sverige har regeringen delegerat ansvaret för att det finns en lokal handlingsplan för Agenda 21 till kommunerna.
Hofors Kommuns Agenda 21-dokument upprättades i mitten av 1990-talet och består av
mål och riktlinjer för hållbar utveckling.

Agenda 21
Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs vid en FN-konferens om miljö och utveckling (UNGED) i Rio de Janeiro 1992. Syftet med programmet är att ge handledning
för en hållbar utveckling genom att eliminera
hoten mot miljön och förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor. Många gånger
påverkar dessa två faktorer varandra negativt. Dokumentet består av 40 kapitel som
anger målen som bör uppnås, vilka åtgärder
som krävs samt

Vad är då hållbar utveckling?
Så här lyder Världskommissionen för Miljö
och Utveckling även kallad Brundtlandkommissionens definition:

rekommendationer för genomförandet.
Övergripande teman i programmet är följande:

"En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina
behov".

Sociala och ekonomiska dimensioner på miljö och utveckling:

Hållbar utveckling består i sin tur av tre dimensioner

Avsnittet behandlar främst sambanden mellan fattigdom, hälsa och miljö.

Social hållbarhet

Bevara och förvalta resurser för utveckling:

Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet

Avsnittet behandlar skydd av olika naturresurser, hantering av känsliga ekosystem,
jordbruk och skogsbruk, biologisk mångfald
och bioteknik samt hantering av giftiga kemikalier och olika slag av avfall.

Utöver dessa dimensioner läggs ibland kulturell hållbarhet till. Förutsättningarna för ett
fungerande hållbarhetsarbete är samverkan
mellan olika instanser i samhället. Hållbarhetstänkande bör även genomsyra alla beslut i samhället. Utöver detta krävs ett ledarskap som kan ena alla kring en gemensam
vision för hållbar utveckling. Globalt sett så
är synsättet inte detsamma kring begreppet.
Anledningen till detta är de olika förutsättningar som olika delar av världen har gällande ekonomi, hälsa, miljö etc.

Stärka viktiga samhällsgrupper:
Avsnittet behandlar hur alla medborgare och
samhällsgrupper ska bli delaktiga i beslut och
informerade om viktiga frågor som rör dem
själva och det samhälle de lever i.

MILJÖ

Samt medel för att genomföra föregående punkter:

Den strategiska hållbarhetsbedömningen
som upprättats parallellt med översiktsplanen behandlar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Och har därmed en koppling
till syftet med Agenda 21 arbetet för hållbar
utveckling.

Avsnittet behandlar hur Agenda 21 ska finansieras. I de allra flesta fall bör det ske inom
landets budget medan uländer bör få bistånd
för att kunna medverka till minskad fattigdom och miljöförstörelse.
Agenda 21 är en långsiktigt verkande plan
som sträcker sig fram till tjugoförsta århundradet, därav namnet. Argumentet för Agen60
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hället tillfredsställer sina aktuella behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Nationell strategi för hållbar utveckling
Under världstoppmötet i Johannesburg 2002
fastslogs begreppet hållbar utveckling som
en erkänt överordnad princip för FN: s arbete. I begreppet hållbar utveckling innefattas
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Sveriges regering utvecklade utifrån detta beslut en nationell strategi för hållbar utveckling. Strategin innehåller en långsiktig
vision med tre huvudsakliga utgångspunkter:

Det är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna känner delaktighet och möjlighet att påverka
samhällsutvecklingen och de har vilja och
förmåga att ta ansvar för den.
Det hållbara samhället är också ett samhälle
som långsiktigt investerar i dess viktigaste
resurser – människor och miljö. Samhället
formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål. Samhället ger förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Medborgarna har lika möjligheter oavsett kön, socioekonomisk och etnisk
eller kulturell tillhörighet.

Hållbar utveckling i Sverige endast
kan uppnås inom ramen för globalt och regionalt samarbete
Hållbar utveckling måste integreras
i alla politikområden

Det hållbara samhället präglas av god hushållning och effektivt nyttjande av naturresurserna. Företagen är konkurrenskraftiga
och den ekonomiska tillväxten är god. Välfärdssystemen är anpassade till demografiska förändringar. I det hållbara samhället är
de stora miljöproblemen lösta genom att påverkan på miljön har reducerats till nivåer
som är långsiktigt hållbara.

Ytterligare nationella insatser krävs
för att långsiktigt värna de kritiska resurser
som utgör basen för hållbar utveckling
Strategin hade två syften; att uppfylla det
internationella åtagandet att presentera en
strategi för hållbar utveckling till FN samt att
ge en avstämning och framåtblick angående
arbetet med hållbar utveckling i Sverige.
Strategin redovisade även hur arbetet med
internationella processer för hållbar utveckling förankras nationellt.

De strategiska utmaningarna är:
Bygga samhället hållbart
Det innebär att vidareutveckla goda levnadsvillkor genom fysisk planering, regional utveckling, infrastruktursatsningar samt utveckling av boende- och stadsmiljöer.

Hållbar utveckling handlar om att värna och
nyttja
givna resurser på ett hållbart sätt. Men det
handlar också om resurseffektivisering och
om att långsiktigt förvalta och investera i
mänskliga, sociala och fysiska resurser. Att
värna om naturresurser och människors hälsa är en avgörande förutsättning för utveckling och välstånd.

Det innebär att skapa förutsättningar för en
god hälsa för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell
läggning, ålder eller funktionshinder.

I visionen om det hållbara samhället är politikens mål solidaritet och rättvisa i alla länder,
mellan länder och mellan generationer. Det
hållbara samhället är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Sam61
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Stimulera en god hälsa på lika villkor
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Möta den demografiska utmaningen

aktörer i miljömålsarbetet.

Det innebär att vidta åtgärder inom ett flertal politikområden för att klara den demografiska utmaningen i dess ekonomiska och
sociala dimensioner.

Miljöprioriteringarna i EU
Eftersom föroreningar är gränsöverskridande
spelar miljöarbetet på EU-nivå en nyckelroll
för möjligheterna att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Den förra Regeringen har bestämt att Sverige särskilt ska prioritera fyra
miljöpolitiska områden inom EU de kommande åren:

Främja en hållbar tillväxt
Det innebär att tillväxten drivs av dynamiska
marknader, en stark välfärdspolitik och en
progressiv miljöpolitik.

Klimatpolitik och luftföroreningar,

Nationella miljömål

En ny kemikaliepolitik,

De sexton miljökvalitetsmålen täcker in
många av de frågor som behöver lösas för
att vi ska uppnå ett hållbart samhälle. Utöver
dessa frågor måste även de sociala och ekonomiska aspekterna integreras i arbetet med
hållbar utveckling. Översiktsplanen fungerar
som en samlad kraft i detta arbete. Under
hela arbetets gång med översiktsplanen har
samtliga aktuella nationella miljömål beaktats.

Naturresurser och biologisk
mångfald,
Marin miljö

Miljömålen samt valda delar ur delmålen i
punktform redovisas nedan.

MILJÖ

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten
inom 16 områden. I november 2005 lades
miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och djurliv"
till de 15 som man antagit redan i april 1999.
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i
huvudsak vara uppnådda till år 2020.

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

Förhållandet mellan miljökvalitetsmålen och
delmålen kan beskrivas som att miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd som miljöarbetet ska sikta mot, medan delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det konkreta miljöarbetet. Vad varje miljökvalitetsmål innebär i ett generationsperspektiv återges i ett antal punkter i anslutning till varje
miljökvalitetsmål.

Delmål, 2008-2012: De svenska utsläppen av
växthusgaser skall som ett medelvärde för
perioden 2008-2012 vara minst 4 % lägre än
utsläppen år 1990

Ett gemensamt uppdrag
Miljömålsarbetet är ett gemensamt uppdrag
där olika aktörer måste ta sitt ansvar. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, organisationer, näringsliv och enskilda är alla viktiga
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2. Frisk luft

Delmål 5, 2010: Riktvärden för miljökvalitet.

Luften skall vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Delmål 6, 2010: Efterbehandling av förorenade områden.

Delmål 1, 2005: Svaveldioxid.

Delmål 7, 2005-2010/2050: Efterbehandling
av förorenade områden

Delmål 2, 2010: Kvävedioxid.

Delmål 8, 2010: Om dioxiner i livsmedel.

Delmål 3, 2010: Marknära ozon.

Delmål 9, 2015: Om Kadmium

Delmål 4, 2010: Flyktiga organiska ämnen.
Delmål 5, 2010: Partiklar.

5. Skyddande ozonskikt

Delmål 6, 2015: Benso(a)pyren.

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Delmål, År 2010 skall utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha upphört.

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

6. Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av
strålning i den yttre miljön.

Delmål 1, 2010: Försurning av sjöar och vattendrag.

Delmål 1, Radioaktiva ämnen.

Delmål 2, före 2010: Försurning av skogsmark.

Delmål 3, Elektromagnetiska fält

Delmål 2, Hudcancer

Delmål 3, 2010: Utsläpp av svaveldioxid.
Delmål 4, 2010: Utsläpp av kväveoxider.

7. Ingen övergödning

4. Giftfri miljö

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.

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.

Delmål 1. Utsläpp av fosfor.
Delmål 3, Utsläpp av ammoniak

Delmål 2, 2010: Hälso- och miljöinformation
för varor.

Delmål 4: Utsläpp av kväveoxider

Delmål 3, 2007/2010: Utfasning av farliga
ämnen.

8. Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer

Delmål 4, 2010: Fortlöpande minskning av
hälso- och miljöriskerna med kemikalier.
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Delmål 2, Utsläpp av kväve

Delmål 1, före 2010/2020: Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper.
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skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Delmål 7, Utsläpp av olja och kemikalier

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

Delmål 1, Skydd av natur och kulturmiljöer
Delmål 2, Restaurering av vattendrag

Delmål 1, Strategi för skydd och skötsel

Delmål 3, Vattenskyddsområden

Delmål 2, Myrskyddsplanen

Delmål 4, Utsättning av djur och växter

Delmål 3, Skogsbilvägar

Delmål 5, Åtgärdsprogram för hotade arter

Delmål 4, 2010: Våtmarker i odlingslandskapet

9. Grundvatten av god kvalitet

Delmål 5, 2005: Åtgärdsprogram för hotade arter

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

12. Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

MILJÖ

Delmål 1, Skydd av grundvattenförande geologiska formationer
Delmål 2, Grundvattennivåer.

Delmål 1, 2010: Långsiktigt skydd av skogsmark.

10. Hav i balans, levande kust och
skärgård

Delmål 2, 2010: Förstärkt biologisk mångfald.

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden skall bevaras. Kust
och skärgården skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt naturoch kulturvärden. Näringar, reaktioner och
annat nyttjande av hav, kust och skärgård
skall bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden skall
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Delmål 3, 2010: Skydd för kulturmiljövärden.
Delmål 4, Åtgärdsprogram för hotade arter.
Skogen är en stor källa till förnyelsebara varor i samhället, samtidigt som den också är
känslig för hur den brukas. Även om ren
skogsskövling i stort inte förekommer i Sverige idag måste fortfarande många aspekter
på skogarnas skötsel förbättras för att miljömålen ska nås.

Delmål 1, Skyddsvärda marina miljöer

13. Ett rikt odlingslandskap

Delmål 2, Kustens och skärgårdens kulturarv
och odlingslandskap

Delmål 5, Uttag – återväxt

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärderna bevaras och stärks.

Delmål 6, Buller och andra störningar

Delmål 1, 2010: Ängs- och betesmarker

Delmål 3, Hotade arter
Delmål 4, Bifångster
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Delmål 2, delvis 2005: Småbiotoper

Delmål 4, 2010: Växtgenetiska resurser och
inhemska husdjursraser

och processer skall värnas. Arter skall kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor skall
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.

Delmål 5, 2006: Åtgärdsprogram för hotade
arter.

Delmål 1, 2010: Hejda förlusten av biologisk
mångfald.

Delmål 6, 2005: Kulturhistoriskt värdefulla
ekonomibyggnader.

Delmål 2, 2015: Minskad andel hotade arter.

Delmål 3, 2010: Kulturbärande landskapselement

Delmål 3, 2007/2010: Hållbart utnyttjande.

14. Storslagen fjällmiljö

Hofors kommun och de nationella
miljömålen

Hofors kommun berörs inte av miljömålet

15. God bebyggd miljö

Här redovisas hur Hofors kommun arbetar
för att nå de nationella miljömålen.

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
till vara 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.

1 Begränsad klimatpåverkan
För Hofors kommun innebär det att utvecklingsområden inom tätorterna Hofors och
Torsåker är möjliga att ansluta till fjärrvärme
baserad på spillvärme och biobränsle. Ny bebyggelse inom utvecklingsområden utförs
energisnålt. De föreslagna åtgärderna för
gång och cykeltrafik kan medverka till begränsad klimatpåverkan.

Delmål 1, 2010: Planeringsunderlag
Delmål 2, 2010: Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Delmål 3, 2010: Buller.

2 Frisk luft

Delmål 4, 2010: Uttag av naturgas.
Delmål 5, 2005-2015: Avfall.
Delmål 6, 2010: Energianvändning mm i
byggnader.
Delmål 7, 2010/2015/2020: God inomhusmiljö.

I samband med en upprustning av väg 80
kommer miljöförbättrande åtgärder att prioriteras bl a med en miljövänligare typ av asfalt.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I ett långt perspektiv kan en genomfart Hofors påverka luftkvaliteten i Hofors tätort positivt.

Den biologiska mångfalden skall bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner

Anläggandet av nya gång- och cykelbanor
bidrar till att minska utsläppen från biltrafiken.
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Frisk luft betyder för Hofors del bedöms biltrafiken vara den största föroreningskällan .
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ningarna för det rörliga friluftslivet ska värnas. Inriktningen i den fiskevårdsplan som
finns upprättad bör följas.

3 Bara naturlig försurning
De föreslagna åtgärderna för gång- och cykeltrafik kan bidra till minskad försurning.

9 Grundvatten av god kvalitet
Grundvatten av god kvalitet skyddas i Hofors
genom att rå- och grundvattentäkter skyddas
genom
lokala
hälsoskyddsföreskrifter.
Grundvattentäkten har ett särskilt inrättat
skyddsområde som redovisas i (karta 4 samt
karta 9)

4 Giftfri miljö
Giftfri miljö betyder för Hofors att de redovisade utvecklingsområdena ej bedöms komma i konflikt med riskområden för förorenad
mark. Kommunen arbetar aktivt i projekt för
att sanera/efterbehandla vissa förorenade
områden bl.a. området vid sågen i Robertsholm. Där pågår ett projekt för efterbehandling av förorenade ytor. Marken ska efterbehandlas till en nivå som gör marken användbar för industriändamål.

10 Myllrande våtmarker
För Hofors kommun innebär det att 226 ha
våtmarksareal är skyddad som Natura 2000område. Överskiktsplanen redovisar platser
för nya våtmarksområden totalt 90 ha. Områdena är belägna vid Särstasjön, Hosjön,
Bysjön samt i anslutning till Kråknäset.

6 Säker strålmiljö
Några utvecklingsområden finns inte redovisade i översiktplanen som innebär risk för
markradon. De kraftledningar som finns i
kommunen redovisas på karta 4. Inga nya
utvecklingsområden kommer i konflikt med
ledningarna.

12 Levande skogar
I Hofors kommun är 383 ha avsatt som Natura 2000-område eller naturreservat. I översiktsplanen anges tre större tätortsnära rekreationsområden som bedöms ha stort rekreationsvärde.

8 Ingen övergödning

MILJÖ

För att minska övergödningen har Hofors
kommun
ett
pågående
projekt
”Hoåprojektet” som bidrar till att övergödningen minskar. Projektet beräknas att vara
avslutat 2010 då ska alla avloppsanläggningar vara åtgärdade.

15 God bebygg miljö
I översiktsplanen har utvecklingsområdena
för bostadsändamål och företagande inom
tätorten lokaliserats till områden där infrastruktur i form av vägar, fjärrvärme mm redan finns utbyggd. En del utvecklingsområden utanför tätorterna ligger i anslutning till
utbyggd infrastruktur.

8 Levande skogar
Levande sjöar och vattendrag betyder för
Hofors att det i samband med planering av
utvecklingsområden ska tas hänsyn till sjöarnas och vattendragens ekologiska hållbarhet,
naturliga produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets vattenhushållande funktion. Förutsätt-

Utveckling av näringsliv och boende ska ske
på ett sådant sätt att värdefulla natur- och
kulturmiljöer inte skadas.
För att synliggöra de kulturhistoriska värdet
hos byggnader i Hofors och Torsåker har två
byggnadsinventeringar tagits fram som un66
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derlag till det kulturmiljöprogram som ska
tas fram för kommunen.

3.3 Försurning av sjöar och vattendrag
4 Giftfri miljö

16 Ett rikt växt- och djurliv

4.1 Utfasning av farliga ämnen

För Hofors och Torsåker finns färska inventeringar av flora och fauna. De utvecklingsområden som redovisas i översiktsplanen
bedöms inte minska andelen hotade arter
eller öka förlusten av biologisk mångfald.

4.2 Användning av kemiska ämnen
4.3 Efterbehandling av förorenade områden
4.4 Om dioxiner i livsmedel

Hofors kommun har för avsikt att upprätta
ett naturvårdsprogram samt en naturvårdsplan som redovisar Hofors kommuns naturvårdsinsatser.

5 Skyddande ozonskikt
Finns inget regionalt miljömål
6 Säker strålmiljö

Regionala miljömål

6.1 Radioaktiva ämnen

De regionala miljömålen är nationella delmål
som anpassats efter regionens förutsättningar och behov och som bedöms som särskilt
viktiga för länet. För att underlätta uppföljning är de tidsbegränsade och kvantifierade.

6.2 Hudcancer
7 Ingen övergödning
7.1 Utsläpp av fosfor

Dessa är länets regionala miljömål:

7.3 Enskilda avlopp

1 Begränsad klimatpåverkan

8 Levande sjöar och vattendrag

1.1Koldioxidutsläpp från fossila bränslen

8.1 Utsättning av djur och växter

1.2 Lättare eldningsoljor

8.2 Skydd av limniska naturmiljöer

1.3 Tyngre eldningsoljor

8.3 Skydd av kulturmiljöer

1.4 Förnyelsebara drivmedel

8.4 Restaurering av vattendrag i värdefulla
naturmiljöer

2 Frisk luft

8.5 Restaurering av vattendrag i värdefulla
kulturmiljöer

2.1 Flyktiga organiska ämnen

8.6 Godtagbar minimivattenföring

2.2 Drivmedelsförbrukning

8.7 Natur- och kulturmiljöer som resurser

3 Bara naturlig försurning

9 Grundvatten av god kvalitet

3.1 Utsläpp av svaveldioxid

9.1 Rent vatten för dricksvattenförsörjningen

3.2 Utsläpp av kväveoxid

9.2 Grundvattennivåer
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7.2 Anläggning av våtmarker
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15.1 Planeringsunderlag
15.2 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

15.3 Buller

10.1 Skyddsvärda marina naturmiljöer

15.5 Avfall

10.2 Skyddsvärda marina kulturmiljöer

15.6 Energianvändning i byggnader

10.3 Hotade arter ska nå reproduktionsområden

15.7 God inomhusmiljö

15.4 Uttag av naturgrus

10.4 Natur- och kulturmiljöer som resurser
16 Ett rikt växt- och djurliv
16.1 Minskad andel hotade arter

11 Myllrande våtmarker

16.2 Hejda förlusten av biologisk mångfald

11.1 Myrskyddsplanen

16.3 Hållbart utnyttjande

11.2 Skogsbilvägar

För att nå de regionala miljömålen togs i
samband med sammanställningen av dessa
ett åtgärdsprogram fram. Där finns förslag
på åtgärder som ska bidra till att målen nås
2010.

12 Levande skogar
12.1 Långsiktigt skydd av skogsmark
12.2 Förstärkt biologisk mångfald

Länsstyrelsens syfte med åtgärdsprogrammet är att göra överenskommelser med olika
aktörer i länet om genomförandet av åtgärderna. Tanken är också att Länsstyrelsen regelbundet ska följa upp genomförandet av
åtgärderna.

12.3 Skydd för kulturmiljövärden
12.4 Åtgärdsprogram för hotade arter
13 Ett rikt odlingslandskap
13.1 Levande jordbruk

Hofors kommuns arbete med de regionala miljömålen

13.2 Ängs- och betesmarker
13.3 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer

Hofors kommun har undertecknat ett åtgärdsprogram för att uppnå de regionala miljömålen. Kommunfullmäktige i Hofors kommun godkände överenskommelsen vid sammanträdet 2010-01-18 14§. Syftet med överenskommelsen är att synliggöra miljömålsarbetet i länet, hitta samverkansmöjligheter,
skapa förutsättningar för utvecklingsmöjligheter samt att skapa förutsättningar för uppföljning.

13.4 Värdefulla natur- och kulturmiljöer
13.5 Fäbodbete

MILJÖ

13.6 Ekologiskt certifierad produktion
13.7 Ekologiska livsmedel i offentlig konsumtion
14 Storslagen fjällmiljö –

De miljöaktiviter som Hofors kommun åtagit
sig att arbeta med enligt överenskommelsen
är:

finns inget regionalt miljömål
15 God bebyggd miljö
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Numrering och namn på åtgärden enligt
Länsstyrelsens rapport 2007:17 ”Regionala
miljömål med åtgärdsprogram”

Regionalt miljömål 9 Energirådgivning
Energirådgivning bedrivs i Hofors kommun.
Rådgivningen genomförs i samarbete med
en upphandlad konsult.

Regionalt miljömål 2 Minskad bränsleförbrukning för fordon
Äldreomsorgen samt DTU genomför kursen
”sparsam körning” för sin hemtjänstpersonal. Målet är att alla användare av kommunala fordon ska gå kursen.
4

Hofors kommun arbetar aktivt för att ta fram
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 2010
som antas under 2010. Det tematiska tillägget till översiktsplanen planeras antas under
våren 2011.

Offentlig

Kommunen medverkar i ett regionalt samarbete via Samkraft Vind.

Kollektivtrafik, skolskjuts med mera upphandlas via X-trafik som har miljökrav. Krav
på fordon finns även i kommunens trafiksäkerhetspolicy.

Regionalt miljömål 13 Värme och elproduktion
Hofors kommun värmer alla kommunala fastigheter med spillvärme från Ovako, med
bergvärme eller förnyelsebara bränslen.

Regionalt miljömål 5 Transportutredningar
Hofors kommun har tagit fram en tjänsteresepolicy. Tåg och buss ska användas i första
hand. Kommunen tillhandahåller tåg/
busskort för tjänsteresor inom länet. Planer
på utbyggnad av pendlarparkeringar finns.

Regionalt miljömål 15 Luftmätningar
Kontinuerliga luftmätningar genomförs vid
kommunens skolor

Regionalt miljömål 7 Attraktiva gång- och
cykelvägar

Regionalt miljömål 17 Information hushåll

Kommundialoger har förts i samband med
ombyggnadsprojektet för Riksväg 80 Gävle Dala Utvecklingsstråk. Sträckan inom Hofors
kommun kommer att gå i grön anda. Inom
projektet tittar man på hur nya gång- och
cykelvägar ska planeras.

Kommunförbundet Gästrike Återvinnare AB
informerar allmänheten om god avfallshantering.

Regionalt miljömål 8 Kommunala energiplaner

Regionalt miljömål 19 Kemikaliekartläggning inom industrin

Kommunen genomför ett projekt för att byta
ut gatuarmaturer med mera för att minska
energiåtgången inom kommunen. Energibesparingsprojekt genomförs i samarbete med
ett konsultföretag.

Miljö- och byggnadskontoret kartlägger och
informerar näringsliv och industri om kemikaliehantering.

Kommunen arbetar också med avfallshanteringsplaner inom den egna verksamheten.
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Regionalt
miljömål
Transportupphandling

Regionalt miljömål 11 Vindkraft
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Regionalt miljömål 26 Information enskilda
avlopp

Hofors har ett område där det finns vattensalamandrar. Området ligger inom ett område detaljplanerat som industriområde.

Kommunen har redan nått långt inom området. Nästan alla enskilda avlopp inom Hofors
kommun är inventerade och åtgärdade.
Kommunen räknar med datt alla avlopp ska
vara inventerade och åtgärdade under 2010.

Regionalt miljömål 57 Drickvattensförsörjning
Hofors har två vattentäkter (Malmjärn och
Hyn). Gästrike Vatten AB inventerar beståndet i Gästrikland och tar fram en strategi.

Regionalt miljömål 27 Avloppssamverkan
Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer medverkar i gruppen för avloppshandläggning i Gävleborgs län.

Regionalt miljömål 58 Attraktiva livsmiljöer
Hofors kommun har ett antal attraktiva platser för utveckling i kombination med flera
Natura 2000-områden och naturreservat.

Regionalt miljömål 28 Anläggande av våtmarker
Områden lämpliga för våtmarker finns redovisade i översiktsplanen vid Särstasjön, Bysjön samt vid Kråknäs i Torsåker. Ett samarbete med Länsstyrelsen pågår.

Regionalt miljömål 59 Förvaltning av kulturmiljön
Hofors kommun värnar om Järnriket; gammelstilla, Storberget Hembygdsgårdarna,
Bodås gruva, Hofors med Ovako, Centrala
Torsåker, Kråknäsjärnet och den tidiga järnhanteringen. De flesta av objekten drivs av
föreningar och stiftelser, men i somliga fall i
samverkan med företag.

Regionalt miljömål 32 Naturgrusanvändning
Kommunen tittar på möjligheterna att utnyttja Ovakos slagg för att göra asfalt inför
ombyggnaden av riksväg 80 .

Riksintresseområden i Hofors kommun; Torsåkers centralbygd och Storberget. Utvecklingen av Storberget förutsätter för att tydliggöra kopplingen hyttor, smedjor, och anrikningsverk. En ny broschyr tas fram för Torsåker.

Regionalt miljömål 34 Ekologiska livsmedel
Kommunen använder ekologiska livsmedel
till 7% vilket är lågt i regionen. Målet är att
ständigt öka andelen med ett strategiskt mål
på 25%.

MILJÖ

Regionalt miljömål 61 Kulturmiljöbidrag
Regionalt miljömål 35 Näringslivsutveckling
och miljö

Kommunen har inventerat byggnadsbeståndet samt avser att utarbeta riktlinjer för dessa.

I ett samarbete med Ovako genomför kommunen ett projekt att ta tillvara på slagg och
avfallsprodukter i stålproduktionen, ”Clean
production”.

Regionalt miljömål 62 Kommunala översiktsplaner
Arbetet pågår med att ta fram en ny översiktsplan. Den nya översiktplanen beräknas

Regionalt miljömål 45 Åtgärdsprogram för
hotade arter
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vinna laga kraft 2010.

krissituationer i fred. Kommunen ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga
till civilt försvar.

Regionalt miljömål 63 Radon

Med extraordinär händelse avses i denna lag
en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Hofors kommun har uppsikt över områden
med radonproblem. Kontinuerlig kontroll av
fastigheter genomförs inom dessa områden.
Arbetet sker i enlighet med PBL. Hoforshus
AB har genomfört mätningar av 50% av beståndet.

Kommunen ska analysera vilka extraordinära
händelser i fredstid som kan inträffa i och
hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska sedan värderas och sammanställas i en riskoch sårbarhetsanalys. Kommunen ska vidare,
med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en
plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser.
Kommunerna har ett geografiskt ansvar över
hela kommunen när kriser uppstår. Uppgiften är att verka samordnande så att alla får
rätt information, att olika aktörer har ett fungerande samarbete och en plan att följa med
mera när en kris inträffar.

Regionalt miljömål 64 Trafikbullerstörda
bostäder
I projektet Riksväg 80 kommer trafikbuller
att vara en stor fråga att hantera. Bland annat tittar kommunen på möjligheten att använda ”tyst asfalt”.

Lokala miljömål
Hofors kommun har idag inga lokala miljömål
antagna för Hofors kommun.

Miljökvalitetsnormer
De planerade fysiska förändringarna i kommunen ska inte medverka till att överskrida
miljökvalitetsnormernas gränsvärden. Påverkan från omgivande kommuner och länder
kan vi däremot inte förhindra. Denna påverkan sker till största delen genom utsläpp i
luften från industrier.

En generell krishanteringsförmåga förutsätter att utvecklingen noggrant följs så att de
hot och risker som uppstår i takt med att
samhället förändras upptäcks. Risken är även
stor att oförutsedda händelser inträffar, eller
att de uppstår i en form vi inte kunnat förutse.

Risker och säkerhet
Hela samhällets utveckling går snabbt framåt
och i samma takt förändras riskerna och säkerheten i samhället. Detta var utgångspunkten när den nya lagen om kommuner och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (SFS 2006:544) inrättades 2006.

Det internationella samarbetet stärker Sveriges säkerhet genom att det går att arbeta
gränsöverskridande. Samtidigt blir vi mer
sårbara då vi blir allt mer globala både som
individer och i näringslivet om kriser eller hot
uppstår i andra delar av världen.

Bestämmelserna i denna lag avser att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
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En krisledningsnämnd ansvarar när något
extraordinärt inträffar. Huruvida något extraordinärt inträffat beslutar ordförande i krisledningsnämnden och i sådant fall sammankallas nämnden.
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tenkvaliteten i framtiden.

Klimathotet

Klimatförändringen påverkar också energibehovet och möjligheterna att producera energi. Varmare vintrar kommer att bidra till att
mindre energi krävs för uppvärmning medan
varmare somrar ökar behovet av nedkylning.
Även möjligheterna att producera energi förändras när bland annat nederbörds och vindförhållanden blir annorlunda.

”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi
har lånat den av våra barn.”
Klimathotet är något som kommit upp på
hela världens dagordning. I Sverige arbetar
staten, landstingen och kommunerna med
att minska utsläppen av växthusgaser för att
på så sätt bidra till en förbättrad miljö. Det
finns en lång rad dokument och samarbeten
som främjar miljötänkandet. Rapporten
”Klimatarbetet i kommuner, landsting och
regioner” som Sveriges Kommuner och
Landsting sammanställt visar att miljöarbetet
är högt prioriterat.

Hofors kommun arbetar med att sammanställa nya lokala miljömål som är aktuella och
anpassade efter de förändrade förutsättningarna som vi står inför.

Översvämningar
Med översvämning menas att vatten täcker
ytor utanför den normala gränsen för sjö,
vattendrag eller hav. Översvämning kan också drabba markområden som normalt inte
gränsar till vatten, men där vatten blir stående på grund av häftigt regn. Den huvudsakliga orsaken till översvämning beror på att en
större mängd vatten tillfärs vattendraget än
det klarar av att leda bort.

Klimatförändringarnas konsekvenser ställer
krav på att samhället ökar sin kunskap om
sårbarhet och anpassningsbehov. Förändringarna berör samhällets alla sektorer och
ställer bland annat nya krav på lokalisering
och planeringen av ny bebyggelse och infrastruktur.
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Genom medveten planering och samhällsbyggnad samt förebyggande åtgärder kan
samhällets sårbarhet minskas samtidigt som
anpassning kan ske till de konsekvenser som
ett förändrat klimat medför.

Områden som drabbas av översvämningar är
ofta kända då det är en upprepande företeelse. I de fall ett område bara drabbats vid
enstaka tillfälle och med stora skador som
följd ses det som en naturkatastrof.

Problemen som uppstår i och med ett förändrat klimat är många. Snö- och vindlaster
kan komma att ändras liksom häftiga regneller snöfall, som är av betydelse bland annat
för anläggningar och lokaler med stora plana
tak. Kraftigare vindar skulle öka drivning av
regn så att det tär mer på väggar och fasader. Det kan också komma att behöva tas
hänsyn till en ökad risk för problem med fukt
och mögel i ett varmare och fuktigare klimat.

Nederbördsmängderna förväntas öka mellan
5 och 25 procent det närmaste seklet. Största förändringen beräknas ske för vinterhalvåret. Förändrat portryck, det vill säga hur
mycket vatten olika jordarter kan samla, och
grundvattennivåer kan göra att risken för ras
och skred ökar.
Geotekniska undersökningar och analyser av
beräknade vattenflöden samt nederbörd för
att förutse översvämningsrisken förespråkas.

Miljöförändringar kommer också att ske i
sjöarna. Det kan vara övergödning på grund
av översvämningar eller giftiga alger samt
bakterier vilka växer lättare i ett varmare klimat. Det är även den förhöjda temperaturen
som anses vara det främsta hotet mot vat-

Vägtrummor och broar måste kunna släppa
igenom tillräckligt med vatten under extrema förhållanden så att väsentliga samhällsfunktioner kan upprätthållas. Vägar och järn72
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vägar måste anpassas efter ett varierande
klimat och det framtida klimatets inverkan
på markförhållanden.

Ras
Ras uppkommer till stor del på samma sätt
som skred, bland annat genom naturliga erosioner och stora vattenmängder, men består
av större partiklar som grus och sand. Även
stenar och block kan komma i rörelse vid ras.
Ras sker i bergväggar, grus- och sandbranter.
Även risken för ras bedöms av Statens Geologiska Undersökning, SGU, vara måttlig i
kommunen.

Dricksvattnet påverkas även det vid översvämningar. Om det blir översvämningar
uppströms som i sin tur påverkar en vattentäkt kan föroreningar göra att vattnet blir
odrickbart. Dimensioneringen av avloppsoch dagvattensystem är av stor betydelse
när nederbördsmängderna ökar. Om inte
vattnet har möjlighet att rinna undan med
de resurser som finns ökar riskerna för översvämningar i källare och liknande.
Det bedöms inte finnas någon allvarlig risk
för översvämningar inom kommunens geografiska område. Se karta 8.

Stabiliteten i ett tidigare säkert område kan
påverkas genom exempelvis högre belastning av marken, vibrationer i marken på
grund av sprängning eller stora trafikmängder eller genom minskade vattenmängder i
vattendrag.

Skred

Vid detaljplanering och större byggnationer
ses de geologiska förutsättningarna över,
liksom för skred.

Skred är ofta en följd av kraftig nederbörd
eller snösmältning och inträffar i sluttningar
mot vattendrag eller sjöar. Skred uppkommer på sådant sätt att en sammanhängande
jordmassa kommer i rörelse när jorden blir
vattenmättad. De förekommer i finkorniga
silt- och lerjordar, så kallade kohesionsjordar, men även i andra jordar med inslag av
ler och silt, exempelvis finkornig morän.

Natur
Fågeldirektivet

Med hjälp av geotekniska undersökningar
kan risken för ras eller skred redan under
planeringsstadiet av ny bebyggelse eller
andra fysiska förändringar förutses. Risken
för skred bedöms av Statens Geologiska Undersökning, SGU, vara måttlig i Hofors kommun.
Stabiliteten i ett tidigare säkert område kan
påverkas genom exempelvis högre belastning av marken, vibrationer i marken på
grund av sprängning eller stora trafikmängder eller genom minskade vattenmängder i
vattendrag.

En lista som omfattar 185 olika arter sammanställdes. De skyddsområden som pekas
ut i fågeldirektivet har även bidragit till Natura 2000. Dessa områden benämns även
ibland som SPA-områden.

Vid detaljplanering och större byggnationer
ses de geologiska förutsättningarna över.
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Samtliga naturligt förekommande fågelarter
inom EU:s medlemsländer skyddas av fågeldirektivet, vilket är EU:s äldsta (1979) lagstiftning om skydd av vilda djur. Skyddet består i att reglera jakten samt inrätta skyddsområden. Motivet till en särskild lag för fåglar är att många arter är hotade av utrotning
på grund av jakt. Det finns även ett stort intresse för fåglar i Europa. Då en stor del av
fåglarna är flyttfåglar ansågs problemet
gränsöverskridande och en gemensam lagstiftning krävdes.
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Sverige i fem avrinningsdistrikt med havsbassängerna som indelningsgrund. Gävleborgs
län tillhör Bottenhavets vattendistrikt vilket
betyder att allt ytvatten i detta distrikt har
avrinningsområde i Bottenhavet. Distriktet
omfattar även länen Dalarna, Västernorrland, Jämtland, en stor del av Västerbotten
samt en liten del av norra Uppland. Varje distrikt har en vattenmyndighet som utsetts av
regeringen. Vattenmyndigheterna kommer
bl. a. att besluta om åtgärdsprogram för vatten som inte uppnår god ekologisk status år
2015. När åtgärdsprogrammen framställs är
en lokal samverkan viktig. Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt finns i
Härnösand.

Habitatdirektivet
1992 inrättades det såkallade habitatdirektivet, vilket behandlar bevarande av livsmiljöer, vilda djur samt växter. Habitatdirektivet
är ett komplement till fågeldirektivet som
enbart behandlar fågelarter och deras livsmiljöer.
Inom samtliga av EU:s medlemsländer ska
områden som är intressanta för hela Europa
ur ett bevarandeperspektiv skyddas. Dessa
områden ska innefatta de arter eller naturtyper som utpekas i direktivet. Uppgiften är
sedan att bevara dessa miljöer så att situationen för berörda naturtyper och arter fortsättningsvis gynnas. Dessa områden benämns ibland SCI-områden.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk inom EU för
skyddsvärd natur. Syftet är att bevara den
biologiska mångfalden och lokalt ansvara för
det gemensamma arvet som vår natur är.
Natura 2000 bedrivs inom EU med intentionen att förhindra att djur- och växtarter utrotas och att deras livsmiljöer behålls. Det är
med stöd av EU: s habitat och fågeldirektiv
som Natura 2000 tillkommit. Samtliga Natura 2000-områden är även riksintressen vilket
framgår av miljöbalken 4 kap 1 och 8 §.

Utöver skyddet av livsmiljöerna ansvarar
medlemsländerna för att de effektivt skyddar de hotade växt- och djurarter som direktivet nämner. Endast om särskilda skäl uppfylls görs undantag från förbudet att fånga,
döda eller störa de djur som är listade i habitatdirektivet. Ett sådant skäl kan vara att
undvika allvarliga skador på grödor eller
skog.

MILJÖ

Vattendirektivet
De områden som valts ut är inte alltid unika
för respektive land, men ur ett europeiskt
perspektiv är de värdefulla och bör bevaras
för att säkra vårt naturliga arv. Samtliga
medlemsländer i EU ansvarar för att direktiven följs. I Sverige är det länsstyrelsen som
genomför det praktiska arbetet medan Naturvårdsverket har en samordnande roll. Utöver dessa är Skogstyrelsen, kommuner,
markägare med flera viktiga aktörer i arbetet
med Natura 2000.

I december 2000 antogs EG-direktivet för
vatten, kallat ”vattendirektivet”. Direktivet
beskriver hur arbetet med att genomföra ett
enhetligt skydd för Europas och medlemsländernas vattenresurser ska genomföras. Omfattningen av skyddet sträcker sig till både
grundvatten, sjöar, vattendrag och kuster.
Målet är att en god ekologisk vattenstatus
ska uppnås och bibehållas 2015.
Tanken med direktivet är att gränserna för
vattnet ska vara de naturliga och inte administrativa som länder, län eller kommuner.

Urvalsprocessen går till på följande sätt: det
är länsstyrelsen som väljer ut aktuella områ-

Riksdagen beslutade i mars 2004 att dela in
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den, dessa granskas sedan av Naturvårdsverket. Regeringen beslutar efter det vilka områden som är intressanta och förslagen lämnas till EU-kommissionen för en vetenskaplig
granskning. Det är EU-kommissionen som tar
det slutgiltiga beslutet om vilka områden
som ska upptas i nätverket.

Surtjärn
Söderåsen

Mer detaljerad information kan sökas hos
länsstyrelsen. Se karta 7.

I Sverige finns drygt 4000 Natura 2000områden motsvarande en yta av 6 miljoner
hektar, vilket är cirka 15 % av Sveriges totala
areal. Den lag som skyddar dessa områden i
Sverige är miljöbalken. Samtliga Natura 2000
-områden i Sverige är även klassade som
riksintressen. Vart sjätte år redovisar varje
medlemsland med en rapport till EUkommissionen hur direktiven genomförts.
Om de trots påpekanden inte förbättrat genomförandet kan kommissionen dra saken
till EG-domstolen.

Naturreservat
Naturreservat kan bildas för att skydda mark
- och vattenområden av flera skäl. Det är
även en metod att värna om biologisk mångfald. Nedanstående grunder anges i miljöbalken vilken är den lagstiftning som används
vid bildande av naturreservat:

för att bevara biologisk mångfald

Varje enskilt Natura 2000-område ska ha en
bevarandeplan som redovisar vad som skyddas samt när och hur det genomförs. Planen
utarbetas av länsstyrelsen i samarbete med
berörda parter. För att få exploatera ett Natura 2000-område krävs mycket starka skäl.
Dessa skäl måste godkännas av regeringen
och i vissa fall även av EU-kommissionen.
Efter ett godkännande av exploatering måste
medlemslandet kompensera förlusten av Natura 2000-området med ett likvärdigt.

för att vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
för att tillgodose behov av områden för
friluftslivet
för att skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer

I Hofors kommun finns sex Natura 2000områden:
Fäbods

Naturreservaten utgör idag den största andelen skyddad natur. I hela landet har vi
sammanlagt 2700 reservat att nyttja för exempelvis friluftsliv. Större delen av naturreservaten återfinns i fjällvärlden och mer än
hälften utgörs av vattenområden.

Bredmossen – Ystmyran - Gammelstilla
Köpmansmossen
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för att skydda, återställa eller nyskapa
livsmiljöer för skyddsvärda arter
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Det är kommunen eller länsstyrelsen som
beslutar om bildandet av naturreservat. När
ett beslut om bildande av naturreservat ska
tas ska det innehålla syfte, föreskrifter, och
skötselplan. Initiativet till att bilda naturreservat kommer oftast från Länsstyrelsen men
kan även komma från kommuner, ideella föreningar, allmänheten eller markägare. Länsstyrelsen samråder med markägaren och tar
fram ett förslag till beslut om naturreservat
som innehåller syfte, föreskrifter samt skötselplan.

I Hofors kommun finns sex naturreservat:
Surtjärn
Solbergadalen
Söderåsen

Kommunen ansvarar för det områdesskydd
den har beslutat om. Vid reservatsbildning
som länsstyrelsen svarar för ska samråd ske
med kommunen. I dessa sammanhang ska
kommunen särskilt granska planförhållanden
och de rent lokala planeringsinsatserna. Om
det är fråga om att i något fall besluta om
avvikelser från en gällande detaljplan bör
kommunen lämna yttrande. Kommunens
ansvar innefattar följande:


Beslutsfattande angående bildande, markköp, ersättningar, skötselplaner, dispenser mm i de kommunalt beslutade områdesskydden.



Tillsyn av statligt beslutade områdesskydd i de fall skötseln har överlåtits till kommunen

MILJÖ



Kårsberget
Köpmansmossen

Gammelstilla-Bredmossen

Se karta 7

Biotopskyddsområden
I miljöbalken (1998:808) 7 kap § 11 finns bestämmelserna för hur ett biotopskyddsområde är utformat och vad det innebär. De utgörs av mindre mark- eller vattenområden
som är livsmiljö för hotade djur- och växtarter. De miljöer som skyddas är områden i
skog eller odlingslandskap. Regeringen eller
den myndighet som regeringen beslutat utser de områden som bildar biotopskyddsområden. I Gävleborg finns enbart biotopskyddsområden i skog och det är Skogsstyrelsen som är den myndighet som har det centrala ansvaret för dessa. För miljöer i odlingslandskap ansvarar länsstyrelsen.

Ansvar för förvaltning och hur denna organiseras, finansiering av förvaltning och uppföljning samt utvärdering av de kommunala områdesskydden.

Alla naturreservat är märkta med en snöstjärna på blå botten. I anslutning till området finns skyltar som visar vilka bestämmelser som gäller när vi vistas i reservatet. Utöver dessa regler gäller allemansrätten.

Inga verksamheter eller åtgärder som kan
skada miljön är tillåten i biotopskyddsområden. Undantaget är de fall då beslut fattats

Mer information om naturreservaten går att
finna hos länsstyrelsen.
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om att samtliga områden i landet med en
viss slags miljö bildar biotopskyddsområden.
Då kan dispens för verksamheter och åtgärder ske. För att detta ska medges måste särskilda skäl uppfyllas.

Miljöbalken 3 kap 6 § är det lagrum som omfattar riksintresse för naturvård och friluftsliv:
”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 möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.”

När ett biotopskyddsområde bildas och då
skötselbehov i biotopskyddsområdet finns
underrättas markägaren eller de som har
särskild rätt till området innan några åtgärder sker. I de allra flesta fall bildas biotopskyddsområden i samråd med markägaren.
Även om beslutet om biotopskyddsområde
överklagas ska det börja gälla omedelbart.
Länsstyrelsen har rätt att använda de åtgärder som krävs för att upprätthålla skyddet
om biotopskyddet gäller skogsmark då är det
Skogsstyrelsen som sköter arbetet.

För riksintressanta områden för friluftslivet
ska området kunna visa upp utmärkande natur- och kulturkvaliteter, ett varierat landskap samtidigt som det ska vara lättillgängligt för allmänheten. Större sammanhängande naturområden som inte påverkats eller
obetydligt påverkats av exploatering ska
skyddas mot ingrepp så långt som möjligt.
Ekologiskt känsliga områden ska skyddas mot
åtgärder som kan verka negativt på naturmiljön.

Om området omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser som antagits före beslutet att bilda biotopskyddsområde gäller bestämmelserna i planerna. Åtgärder som sker
enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
får därför genomföras. Skogs styrelsen samråder alltid med kommunen innan biotopskydd bildas.
Inom Gävleborgs län finns 228 biotopskyddsområden.

Riksintressen för naturvård och friluftsliv
Naturmiljö

Riksintresset säkerställs genom att kommunen delar länsstyrelsens avgränsning samt
att några konkurrerande intressen inte redovisas i översiktsplanen. Kommunen är positiv
till inrättande av nya kultur- och naturreservat för initiativtagare som staten, bolag samt
privata markägare. Detta kan tillämpas för
att ytterligare tillgodose riksintressen.

Områden som är utvalda som riksintressen
för naturvård och friluftsliv ska representera
den svenska naturen ur ett nationellt perspektiv. Den ska visa grunddragen i vår natur, illustrera utvecklingen i landskapet samt
påvisa mångfalden i växtligheten och djurlivet.
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Områden som omfattas av Natura 2000 blir
automatiskt områden för riksintresse. Områden för riksintresse ska skyddas mot åtgärder
som kan leda till påtagliga skador av naturen
och miljön. Dessa bestämmelser gäller enbart vid förändrad markanvändning. Om
markanvändningen kvarstår är bestämmelserna bara rådgivande. För att ett förbättrat
skydd ska kunna brukas omfattas ofta riksintressanta områden av fler skydd, exempelvis
naturreservat. Se karta 7.
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dyfräken.

Fäbods
Området hyser en ovanligt rik och varierad
fågelfauna. Bland häckfåglar kan nämnas trana, tofsvipa, storspov, grönbena, enkelbeckasin och skogssnäppa. Ljungpipare har tidigare häckat på mossen.

Gården Fäbods ligger vid sjön Fäbodsjön. Bevarandet av miljön grundar sig på att det där
finns natur av typen ”slåtterängar i låglandet”. Det omgivande landskapet består av
skogsmark och brukad jordbruksmark. De
dominerande vegetationstyperna i området
är örtrik friskäng och torräng av fårsvingeltyp. Marken består både av helt öppen äng
och en del träd- och buskbärande äng.

Kårsberget
Kårsberget har naturtypen västlig taiga som
anses bevarandevärd.

Gården har en historia som sträcker sig så
långt som 200 år, eventuellt längre, tillbaka i
tiden. Marken har hållits öppen genom slåtter eller bete. De öppna delarna har sedan
mitten av 60-talet hävdats årligen med lieslåtter och innan detta betades området under 20 år. De träd- och buskbärande delarna
har röjts varje år och slagits vissa år, men sedan 1987 sker varje år lieslåtter av hela gården. Den långa obrutna hävden och frånvaron av störande ingrepp i miljön har resulterat i en ängsflora som är en av de mest artrika i länet. Förutom att den artrika ängsfloran
bibehålls, bidrar hävden även till att synliggöra de odlingsrösen, jordkällare och husgrunder som finns i området.

Området består av en bergsplatå och blockrika nord- och ostsluttningar. Tallar som är
äldre än 200 år förekommer generellt på platån. I den nordöstra delen av skogen är vegetationen yngre och saknar de strukturer som
karaktäriserar västlig taiga. Däremot förekommer större områden med skog som har
höga naturvärden söder om Kårsberget.

Köpmansmossen
Köpmansmossen består av ett myrkomplex
med tre väl avskilda mossar som omges av
kärr.
Norra delen av Köpmansmossen domineras
av en ensidigt sluttande och tydligt strängad
(excentrisk) mosse. Mossen är skogsbevuxen
förutom i kanterna där strängar saknas. Dessa områden domineras istället av höljemattor. De övriga mossarna som ligger i södra
delarna av komplexet är plana till svagt välvda, skogsbevuxna och upphöjda från omkringliggande myrmark. Skogen omkring
samt öster om myrmarkerna utgörs av medelålders till äldre barrskogsbestånd.

MILJÖ

Bredmossen – Ystmyran – Gammelstilla
Bredmossen består av ett värdefullt våtmarkskomplex med olika våtmarkstyper och
fastmarksholmar samt har en betydande fågelbiotop.
I söder består Bredmossen av en koncentrisk
välvd mosse, i norr plana kärr och strandområden vid sjön Övre Dammen. Skogsholmar
sticker upp i området. Mossen i söder domineras av risvegetation medan kärrens växtlighet karaktäriseras av trådstarr, pors och

De fåglar som sett häcka i området är tofsvipa, trana och grönbena.
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Surtjärn

Allemansrätten

Surtjärn bör bevaras för sina vatten, kärr,
gammal skog samt dess flora och fauna.

Följande bestämmelser gäller för allemansrätten enligt miljöbalkens 7 kap § 1:

Friluftslivet och allmänhetens tillgänglighet
är även viktig. Reservatet omfattar även de
omkringliggande gamla skogarna som domineras av grova tallar som är cirka 300 år. Utöver dessa finns ett granskogsbestånd som
är mer än 100 år gammalt. Kring tjärnen är
det tills största delen kärrmark.

”Var och en som utnyttjar allemansrätten
eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn
och varsamhet i sitt umgänge med den.”
Allemansrätten är unik för vårt land och något vi ska värna om. Allemansrätten ger alla
rätt och tillgång att vistas i naturen. Vi kan
också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme.
Vi får inte skada natur och djurliv, och vi
måste visa hänsyn mot markägare och mot
andra människor ute i naturen.
Allemansrätten kan sammanfattas i orden
inte störa – inte förstöra

Söderåsen
Söderåsen har ett bestånd av västlig taiga
som bör bevaras.
Åsen har en höjd över havet på 253 meter
och vid klart väder är utsikten god över stora
delar av Gästrikland. Landhöjningen har
medfört att det som tidigare utgjorde Östersjöns strand (högsta kustlinjen) idag är stora
klapperstensfält. Söderåsen är ett intressant
område för det rörliga friluftslivet och vandringslederna i området har en rik och ovanlig
flora. Här finns även lämningar från kolning
och malmbrytning.

Vatten
Strandskydd
De regler som gäller för strandskyddet finns
inskrivna i miljöbalkens 7 kap. 13 -18 h §§,
26§, 16 kap.13-14§§, 19 kap. 3a-3b§§ 29 kap
2§ och i plan- och bygglagens 4 kap. 1 §, 5§,
9§, 5 kap. 7a§, 22 §, 26 §, 12 kap. 1§ 13 kap.
6§.

Naturvård

För att tillgodose dessa syften är det enligt
huvudregeln förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bl.a. att
uppföra nya byggnader.
Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna är desamma oavsett om området
är tät- eller glesbebyggt, om det finns gott
om sjöar eller inte och oberoende av natur-

Våtmarker
Nya våtmarker planeras vid Bysjön , i anslutning
till Kråknäset, vid Särstasjön och Hosjön

79

MILJÖ

Strandskyddet ska långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom
allemansrätten. Strandskyddet ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

I Hofors kommun finns god tillgång till naturområden för friluftsliv och natur upplevelser.
För att värna om och öka kunskapen om den
värdefulla natur som finns inom kommunen
behöver kommunen arbeta fram ett naturvårdsprogram som sedan ligger till grund för
en naturvårdsplan som också behöver upprättas för kommunen.
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typer eller arter som finns i området. Naturen behöver inte vara särskilt skyddsvärd för
att bestämmelserna ska gälla.

utanför området,

Det skyddade området är normalt 100 meter
från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattenmiljön. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften.
En översyn av det utvidgade strandskyddet
ska ske senast den 31 december 2014.
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genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen



behövs för en anläggning som för
sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför
området, eller



behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.

För att trygga allmänhetens tillgång till fria
stränder och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och vatten ska det alltid
finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och
byggnaderna eller anläggningarna. Detta
gäller inte för sådan användning av området
närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn
till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Ett beslut om att ge dispens från strandskyddet eller upphävande av
strandskydd omfattar inte den fria passagen.
Strandskyddet finns kvar i den del närmas
stranden som avsätts som fri passage.

I 7 kap. 18 § c miljöbalken redovisas de skäl
som beaktas vid prövning av dispens från
strandskyddet. De särskilda skäl som finns
för att få strandskyddsdispens är om området som dispensen avser:





Fri passage

Kommunen har möjlighet att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns
särskilda skäl för att göra det. Kommunen
prövar de ansökningar som kommer in till
kommunen och länsstyrelsen har möjlighet
att överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens om den sökande överklagar
kommunens beslut.

redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften:

behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,

Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man,
enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken, utöver ovanstående punkter som särskilt skäl beakta om
ett strandnära läge för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Det strandskydd som gäller generellt
kompletteras av ett strandskydd som är differentierat för att skapa förutsättningar för
att främja utvecklingen i landsbygdsområden
med god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad.





Kommunen kan även upphäva strandskyddet
i samband med detaljplaneläggning av ett
område. I de fall där strandskyddet upphävs i
detaljplan har Länsstyrelsen möjlighet att
överpröva upphävandet av strandskyddet
och i förekommande fall upphäva en antagen detaljplan med hänvisning till strandskyddet.
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len ”Biotopkartering- vattendrag”, en modell
som tagits fram av Jönköpings län. Avsikten
med planen är att kartlägga biologiska och
fysiska förutsättningar. Det främsta användningsområdet för fiskevårdsplanen är att underlätta arbetet med framtida fiskevårdsarbete samt underlätta vid eventuellt sökande
av finansiella medel då det finns ett bra underlag.

Differentierat strandskydd landsbygdsutveckling i strandnära lägen
För att utöka möjligheterna till utveckling av
landsbygden finns möjligheter för vissa kommuner att peka ut områden i översiktsplanen
som är avsedda för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. De flesta kommuner i Sverige har den möjligheten.

I inventeringen har de bland annat tittat på
vandringshinder och lek- och uppväxtområden för fisken, samt hur vattnen har förändrats på grund av människan. Det kan bero på
att sten eller block tagits bort eller att växtligheten intill sjöarna kraftigt reducerats.

De åtgärder som kan vara aktuella för att ge
dispens från strandskyddet ska ge långvariga
positiva sysselsättningseffekter eller bidra till
att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Syftet med att redovisa områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LISområden) är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen. Det gäller i
områden som har god tillgång till strandområden och där man kan bygga utan att
strandskyddets syften.

Återställandet av sjöarna och vattendragen
kan komma i konflikt med bland annat allmänna intressen, men bör ändå ses över för
att garantera fisk i våra vatten även för framtiden. Ett annat viktigt argument för återställandet är fisketurism som kan utvecklas om
vi kan säkerställa en större återväxt jämfört
med idag.

När LIS områden pekas ut ska tillgången på
strandområden för allmänheten och påverkan på växt- och djurliv bedömas. Om de biologiska värdena eller allmänhetens tillgång
till strandområden påverkas på ett oacceptabelt sätt finns inte förutsättningarna för upphävande eller dispens från strandskyddet.

Sjöar
Inom Hofors kommun finns ett hundratal
sjöar . Nedan beskrivs de nio sjöar som bedöms vara de sjöar som är de mest populära
för friluftsliv och boende.

I Hofors kommun pågår ett arbete med ett
tillägg till Översiktsplanen Hofors 2010 där
de områden som Hofors kommun vill peka ut
för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
redovisas. Tillägget beräknas antas vintern
2010/2011.

Botten i sjön är stenrik och även stränderna
och marken kring sjön Edsken är relativt
vassfri.

Fiskevårdsplan

Hyn

En fiskevårdsplan sammanställdes för Hofors
kommun 2004. Grunden till planen är noggranna inventeringar av kommunens vattendrag och sjöar som genomförts enligt model-

Botten i sjön är stenrik och även stränderna
och marken kring sjön. Hyn är relativt vassfri.
Stora områden med flytmossar finns i södra
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delarna av sjön.

Förorenade områden
Alla områden och byggnader som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på miljön eller människors hälsa omfattas av miljöbalkens särskilda bestämmelser om förorenade områden.
Dessa områden behöver efterbehandlas för
att risken för skada eller olägenhet av miljön
eller människors hälsa förebyggs, hindras
eller motverkas.

Malmjärn
Malmjärn har sandbotten i större delen av
sjön, förutom den västra sidan som har stenbotten. Den är relativt grund och bad från
sandbankar ute i sjön är möjligt. Även stränderna vid bebyggelsen längs östra stranden
består av sand. I det området finns vissa problem med översvämningar vid högvatten.
Det finns vissa områden med vass i Malmjärn, främst i de delar som saknar bebyggelse.

Länsstyrelsen har i samarbete med länets
kommuner tagit fram ett program som bland
annat beskriver de olika förorenade områden och efterbehandlingen av dem. Till den
finns en flerårsplan som sträcker sig 5 år
fram i tiden. Uppföljningen av programmet
redovisas för Naturvårdsverket varje år.

Ottnaren och Ältebosjön
I båda sjöarna samt det förbindande vattendraget finns stora områden med vass, och
Gammelstillaån är till stora delar igenvuxen.
Stora områden intill sjön består av jordbruksmark.

Mark som är förorenad är besvärande för
nuvarande och kommande generationer på
två sätt. Dels kan föroreningarna spridas genom luft eller vatten och dels så försämrar
det möjligheterna att förändra markanvändningen. Dessa områden består av mark, en
deponi, grundvatten eller sediment som påtagligt överskrider den tidigare lokala eller
regionala halten av ett ämne.

Stor-Gösken
Stränderna längs den södra sidan är blockig.
Stora vassområden breder ut sig främst längs
med den södra stranden.
Sälgsjön (Vi/ Sälgsjönäs)
Det är ett rikt djurliv kring sjön, bland annat
vid Braxenberget. Sälgsjön är relativt grund
och har rik växtlighet runt hela sjön. Vid södra stranden finns flertalet stenhällar.

Naturvårdsverkets mål i handlingsprogrammet för förorenade områden är att alla förorenade områden ska vara identifierade, undersökta i erforderlig omfattning och vid behov åtgärdade år 2050. I Sverige finns idag
83 000 upptäckta områden, varav ungefär
1500 områden uppskattas vara mycket farliga för människors hälsa och miljön (riskklass
1) samt 15 000 kan innebära stora risker
(riskklass2).

MILJÖ

Sälgsjön (Kalvsnäs)
Sälgsjön är relativt vassrik. På södra sidan av
sjön finns det stenhällar.
Tolven
Relativt djup sjö, uppmätt djup 14-16 meter
på vissa ställen. Östra delen av sjön har stenig botten. Tidigare flottning i sjön har lett
till att sandbotten täcks av barkrester.

Det område som enligt Länsstyrelsens bedömning är viktigast i länet att åtgärda är
före detta Robertsholmssågen. Projektet
med efterbehandling har påbörjats. Det pro82
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jekt som pågår planeras området att iordningställas för att användas som industrimark.

hantering.
För de områden som det enligt lag inte går
att finna någon ansvarig för föroreningarna
kan anslag sökas hos Naturvårdsverket för
undersökningar och efterbehandling. Det är
länsstyrelsen som ansöker om bidragen samt
godkänner planerade åtgärder. I de fall som
en verksamhetsutövare känns vid ansvarar
den för undersökningarna samt efterbehandlingarna, men även fastighetsägaren kan bli
ansvarig. Se karta 8.

Robertsholmssågen.

Radon

Enligt den inventering av förorenade områden som Hofors Kommun påbörjade 1998
finns det mellan 350 och 400 områden inom
kommunen som i olika grad betraktas som
förorenade.
Det område som bedömdes som mycket farliga för människors hälsa och miljön, dvs.
riskklass 1, var Ovako Steels järnverk och deponi.
Områden som kan innebära stora risker är
Bodås gruvområde och deponier, området
vid Storberget – Stor-Gösken – Långnäs –
Vingesbacke – Linderåsen – Tjärnäs. Storstrecksgruvan med omgivningar samt sågen
och barkupplaget i Robertsholm ansågs även
ingå i riskklass 2.

Om det finns misstanke om höga halter radon i bostaden eller på arbetsplatsen kan
kommunens miljökontor informera om hur
en mätning går till väga. Det finns ett flertal
sätt att mäta på beroende av var radonet
kommer ifrån. Gränsvärdet för radongashalt
är enligt Boverket 200 becquerel/m3 luft i
bostäder. Bor man länge i ett hus med höga
radongashalter riskerar man att drabbas av
cancer i lungor eller luftvägar. Se karta 8.

Ett område bedömdes ha riskklass 3: Nybergsfältet.
Ytterligare ett antal områden bedömdes behöva vidare utredningar innan någon riskklassificering kunde bestämmas. Det gällde
följande områden: Böle industriområde, vägar och andra områden som fyllts ut med
gruvvarp och slagg samt vattenområdet
Hoån, Lill-Gösken och Stor-Gösken som alla
kan vara påverkade av järnverket och gruv83
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Radongasen bildas när det radioaktiva
grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar
som är fasta partiklar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna till en del i
våra luftvägar. Vid sönderfallet avger de
strålning som kan skada cellerna i luftvägar
och lungor. Radium finns naturligt i marken
och i stenbaserade byggnadsmaterial som
tegel, betong och lättbetong. Blåbetong är
ett material som avger mer radongas jämfört
med andra byggmaterial. Radon kan även
finnas i grundvattnet och i bergborrade
brunnar kan höga radonhalter i vattnet hittas.
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gisk hållbarhetsbedömning gjorts. Den ska
ses som integrerad i Översiktsplanen och
inte som ett enskilt dokument.

Buller och vibrationer
I Hofors är det buller från vägtrafiken vid
riksväg 80, buller från bangråden i Robertsholm samt det buller som uppkommer vid
Ovakos industriområde som är de stora källorna till buller.

Den väger sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer mot varandra. Det är främst större strukturfrågor som bedömts. Strukturfrågor, inom fokusområdena boende, kommunikationer och företagande, som har stor påverkan på miljö, natur eller är av stort allmänt intresse.

För att minska bullerstörningarna från riksväg 80 vill kommunen inte ha några nya bostäder i nära anslutning till riksväg 80. När
det gäller de befintliga bostäderna utmed
riksväg 80 ska bullerdämpande åtgärder vara
möjliga.

Den metod som använts är att med sociala,
ekologiska och ekonomiska planindikatorer
bedöma större fysiska förändringar. Dessa
har sedan vägts in i en hållbarhetsmodell,
den s.k. ”Malmömodellen”. Kommunen har
tidigare i sitt engagemang inom Bygga-BoDialogen använt sig av modellen för att analysera hållbarhetsutveckling bakåt i tiden.
Här används modellen för att kunna bedöma
hållbarhetsutveckling framåt i tiden.

Vid planläggning ska rekommenderade riktvärden för respektive bullerkälla vara utgångspunkt enligt miljöbalken. För att avsteg
ska vara möjliga måste mer detaljerade utredningar göras som visar att en exploatör
genom åtgärder kan tillgodose en bra ljudmiljö.

Den strategiska hållbarhetsbedömningen
innehåller också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas. Genom att använda modellen för hållbarhetsbedömning kan
de faktorer som krävs i en MKB utläsas

MILJÖ

Vibrationer kan uppstå i tät mark, mest leror,
längs vägar och järnvägar trafikerade av
tunga transporter. Vibrationer fortplantar sig
till byggnader längs trafiklederna. Mest känsliga för vibrationer är människor i byggnader
som används som bostäder, skolor och för
vård. Vibrationer förstärker upplevda av buller. För att minska risken för störningar ska
tillräckliga avstånd hållas byggnadsfria längs
trafikleder. I samband med planering av nya
vägar och järnvägar ska hänsyn tas till risken
för buller och vibrationer i närområdet.

Sammanfattning av Strategisk
hållbarhetsbedömning/ Miljökonsekvensbeskrivning
Parallellt med Översiktsplanen har en strate84
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(MKB). Det är främst större strukturfrågor
som tagits med i MKB, strukturfrågor som
har stor påverkan på miljö, natur, eller av
stort allmänt intresse. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas.

Förord
Denna handling är en del av ett utvecklingsarbete som har påbörjats inom ramen för
ByggaBo—dialogen, där bl a Hofors kommun
och Länsstyrelsen Gävleborg medverkar. Utvecklingsarbetet syftar till att finna metoder
som kan användas i arbetet med översiktsplanering. Metoder som belyser ett kort och
ett långt hållbarhetsperspektiv med social,
ekonomisk och ekologisk utveckling. Dessutom ges förutsättningar att integrera framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan– och bygglagens och miljöbalkens
krav.

Strategisk hållbarhetsbedömning—
miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan
Hofors kommun 2008, daterad 2008-02-18
har varit utsänd på remiss och samråd under
tiden 2008-03-25— 2008-05-05 samtidigt
som kommunens översiktsplan. Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga för granskning på Byggservicekontoret, Hofors Folkets Hus och Nya bygdegården
i Torsåker samt funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Politiska partier, organisationer, föreningar, företag och övriga berörda har erhållit meddelande om samråd per
post och annonsering i ortstidningar. Offentliga möten under samrådstiden har hållits i
Torsåker och Hofors.

Den strategiska hållbarhetsbedömningen är
integrerad i översiktsplanen och inget enskilt
dokument. Den väger sociala, ekonomiska
och ekologiska faktorer mot varandra. Efter
respektive utvecklingsområde går det därför
att se hur föreslagna fysiska förändringar i
översiktsplanen står sig socialt, ekonomiskt
och ekologiskt jämfört med ett nollalternativ. Nollalternativ betyder att något bevaras
om som det är idag med normalt underhåll,
men under framskriven tid.

Strategisk hållbarhetsbedömning—
Miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan Hofors kommun har varit utställd för
gransknig och samråd tillsammans med översiktsplan Hofors kommun 2008 under tiden
2008-10-31—2009-02-09. Under utsällningstiden har utställningshandlingar funnits tillgängliga på Byggservicekontoret, Folkets Hus
i Hofors samt vid Nya Bygdegården i Torsåker. Utställningen har annonserats i ortstidningarna och handlingar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida.

Urvalet av alternativen för förändringarna
som sedan följer grundar sig på hur de står
sig jämförelse med mot varandra i hållbarhetsbedömningen. I de flesta fall har utgångsläget varit ett nollalternativ som jämförts med ett huvudalternativ, i vissa fall har
flera alternativa lösningar vägts mot varandra . De är främst större strukturfrågor
som tagits med i bedömningen. Frågor som
har stor påverkan på miljö, natur eller är av
stort allmänt intresse.

Hållbarhetsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen har utförts och författats av kommunarkitekt Leif Holmqvist och Claes Eriksson

I den strategiska hållbarhetsbedömningen
finns även en miljökonsekvensbeskrivning
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”Malmömodellen” i syftet att analysera hållbarhetsutvecklingen bakåt i tiden. Det resultat som visade sig jämförs sedan med översiktsplanens prognostiserade hållbarhetsfigur.

Strategisk Hållbarhetsbedömning
I Boverkets rapport mål- och planindikatorer
som verktyg i fysisk planering november
2007 finns exempel från fyra kommuner, varav Hofors kommun är en. I rapporten redovisas exempel hur indikatorer kan användas i
den kommunala planeringen. Målindikatorerna används enligt den så kallade
”Malmömodellen” för att i efterhand utvärdera de mål som kommunen angivit i översiktsplaneringen.

Metod/tillvägagångssätt
I denna studie för översiktsplanearbetet har
”Malmömodellens” målindikatorer använts.
Dessa är indelade i fem kategorier med underliggande målindikatorer. Kategorierna
och de underliggande målindikatorerna är:

Boverket anser att användningen av indikatorer är ett användbart sätt att både i efterhand utvärdera och i förväg kunna bedöma
effekterna av en plan. Bland annat om den i
olika avseenden bidrar till hållbar utveckling
eller stöder miljömålsarbetet.

Fler arbetstillfällen sysselsättning, andel förvärvsarbetande, snabbväxande branscher och
utbildningsnivå.

Med hjälp av planindikatorer är det möjligt
att i förväg bedöma en plans eller olika planeringsalternativs effekter i olika avseenden.
Detta prövas i denna översiktsplan.

Social balans

Metoden har använts som ett planeringsverktyg för att väcka debatt med politiker
och allmänhet och som ett verktyg för kommunernas hållbarhetsfrågor. Alla kan ta till
sig materialet och se utvecklingen inom en
rad områden på en och samma gång. En indikator är alltid en förenkling av verkligheten,
därför har hållbarhetsfigurer redovisats med
bakgrundsmaterial. Metoden underlättar
övergripande analyser, måluppföljning och
samtal.

skillnader i förvärvsfrekvens, skillnader i utbildning, skillnader i hälsa
och skillnader i valdeltagande. (skillnad mot riket)

Attraktiv stadsmiljö anställda hotell & restaurang, trygghet i offentlig miljö, hotellövernattningar och besökare
vid kulturinstitutioner
Regionalt centrum andel jobb, lokalhyror,
finans & konsult och detaljhandel exkl. mat.

Hofors kommun har tidigare använt sig av
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Med utgångspunkt från alternativa större
fysiska förändringar har använts planindikatorer, 1-13, inom fokusområdena boende,
kommunikationer och företagande

Robust och
hållbar struktur

minskade
koldioxidutsläpp, persontäthet i tätorterna, minskad energianvändning,
minskad
vägtrafik över kommungränsen och minskade
tungmetallutsläpp.

Sociala:

1. Barn/ungdom
2. Vuxna
3. Äldre

Målindikatorerna visas med figurer som anger utvecklingen i ett kort och ett lågt per-

spektiv.

4. Funktionshindrade

Anger utvecklingen
i ett 10 års perspektiv

5. Allmänhet

Anger utvecklingen
i ett 20 års perspektiv

8. Tillgänglighet

6. Enskilda
7. Kön

9. Säkerhet
10. Trygghet
11. Kollektivtrafik
12. Utbildningsnivå
13. Rörliga friluftslivet

Ekonomiska:

1. Kommunal service
2. Handel
3. Företagande
4. Turism, besöksnäring
5. Anställda hotell och restaurang
6. Hotellövernattningar
7. Befolkningsmängd
8. Persontäthet i tätorten
89
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9. Arbetstillfällen i kommunen

fokusområden.

10. Sysselsättning hos kommuninvånarna
Detta arbetssätt syftar till att bryta invanda
tankesätt och att istället få till stånd en diskussion kring framtida valmöjligheter och
utvecklingsriktningar

11. Andel förvärvsarbetande i kommunen
12. Pendling
13. Fastighetsvärde
Ekologiska:

En viktig del i utvecklingsarbetet har varit att
underlätta samband mellan fysiska förändringar, avseende sociala, ekonomiska och
miljörelaterade faktorer. Vinsterna med att
använda modellen är att den ger en tydlig
överblick över vilka förändringar i den byggda miljön som ger förutsättningar för att
uppnå mål för samhällsutvecklingen inom
olika områden

1. Hälsa
2. Landskapsbilden
3. Kulturmiljö
4. Odlingslandskap
5. Klimat
6. Utsläpp i mark och vatten
7. Utsläpp i luft
8. Buller
9. Energianvändning
10. Kretslopp
11. Naturresurser
12. Djurlivet, natur
13. Vatten
Planindikatorerna är framtagna av författarna, dessa har använts för att bedöma de olika alternativen ställda mot varandra i en
hållbarhetsmatris. Planindikatorerna har sedan viktats in i en hållbarhetsfigur per fokusområde enligt ”Malmömodellens” indikatorsätt. Hållbarhetsfigurerna för fokusområdena boende, kommunikation och företagande
har därefter viktats in i en prognostiserad
hållbarhetsfigur. Hållbarhetsfiguren kan nu
jämföras med dagslägesfiguren.
Planindikatorerna är desamma för samtliga
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en matris åskådliggöra större fysiska förändringar.

Boende
I plandokumentet under rubrik boende redovisas följande riktlinjer och strategier:


genom att ta fram områden för exploatering är kommunen förberedd inför
framtida bostadsbebyggelse.



kommunen ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer med en varierad bebyggelse och efterfrågade bostadsformer.



god kommunal service ska göra kommunen mer attraktiv.



kommunen bör kunna erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid med ett
varierat utbud av aktiviteter.



nationella miljömålet god bebyggd miljö ska beaktas vid utveckling av bebyggelse

Kommentarer till de tre Boendematriserna,
ekologiska, sociala och ekonomiska, finns sist
i avsnittet.

För att uppnå dessa riktlinjer och strategier
redovisas i planen markområden för ny bebyggelse i tätorterna och nya markområden
på strand- strandnära tomter, gårdsmiljöer
på landsbygden och friluftsområde.

Dessa har valts att bedömas i ett hållbarhetsperspektiv ställt mot befintliga förhållanden.

Den metod som använts är, den tidigare
nämnda, att med hjälp av planindikatorer i
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Den ekonomiska hållbarheten i planen indikerar en ökad tillväxt för handel, företagande, arbetstillfällen och persontäthet i både
tätorter och på landsbygden.

Kommentar till Hållbarhetsmatriser
Boende:

Den sociala hållbarheten i planen indikerar
en positiv utveckling genom ökad tillgänglighet, säkerhet och trygghet för barn/ungdom,
vuxna och äldre. En mer neutral utveckling
inom byggande på landsbygden och vid
stränderna kan ses.

Det planen medger indikerar för Hofors tätort att handel, företagande och arbetstillfällen ökar. Fastighetsvärden bedöms också
höjas.
För Torsåkers tätort är förhållandet detsamma plus att sysselsättningsmöjligheterna
ökar och därmed andelen förvärvsarbetande.
Utpendling bedöms också öka med tanke på
attraktiva boendeformer.

Om Hofors tätort utvecklas enl. plan ger det
förbättringar för i stort sett alla kategorier.
Den försämring som kan ses är att det blir
färre parkmiljöer, egentligen parkmiljöer
som tidigare och planerade rivningar gett/
ger upphov till.

Strandstrandnära tomter bedöms öka befolkningsmängden och andelen förvärvsarbetande i kommunen. Det attraktiva boendet
bedöms höja fastighetsvärdena i området.
Även här ses utpendlingen öka med tanke på
attraktivt boende.

I Torsåkers tätort ger planen möjligheter till
förbättringar för allmänheten avseende utökad service, arbetstillfällen mm. Den ger
också möjlighet till ett attraktivt boende i
kombination med näringsverksamhet. Tillgängligheten ökar och underlaget för kollektivtrafiken blir bättre.

Gårdsmiljöer bedöms bli positivt för, handel,
företagande, turism, hotellövernattningar,
befolkningsmängd, arbetstillfällen och fastighetsvärden. Detsamma gäller i stort sett för
det planerade friluftsområdena. Utpendlingen bedöms ökas med gårdsmiljöerna.

Strand- strandnära tomter är positiva för den
enskilde men medför inskränkningar för allmänheten och det rörliga friluftslivet . Dessutom är svåra att nå med kollektivtrafiken.

Den ekologiska hållbarheten indikerar till en
viss negativ påverkan på landskapsbilden,
utsläpp i mark, vatten och luft samt påverkan
på natur och djurliv. Det är från verksamheter och boende som inte funnits innan. En
positiv påverkan kan avläsas vad beträffar
hälsa och kulturmiljö.

Gårdsmiljöerna är också positivt för den enskilde och kan ge ökat underlag för kollektivtrafik. Att det inte är negativt för tex allmänheten och det rörliga friluftslivet är för att
gårdsmiljöerna är planerade på befintlig
jordbruksmark.
Friluftsområdena är positivt för i stort sett
alla kategorier.

I Hofors tätort ger planen möjlighet till förbättring/förstärkning av kulturmiljön, förbättring av landskapsbilden och att andelen
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störda av buller kan minskas. Hälsotalet
förväntas öka om det planen medger
genomförs.
Utbyggnad i Torsåkers tätort enligt plan
gör att utsläpp till mark, vatten och luft
kan öka, främst från den planerade industrimarken och att det blir inskränkningar
för djurliv och natur genom ny bebyggelse.
Energianvändning och klimat är svåra att
bedöma beroende på vad de nya byggnaderna/verksamheterna ersätter.
Strandstrandnära tomter enligt plan gör
att landskapsbilden ändras, utsläpp till
mark och vatten ökar, hur mycket beroende på hur avloppsfrågor löses. Naturresurser tas i anspråk och djur, natur och vatten
påverkas. Energianvändning och klimat är
svåra att bedöma beroende på vad de nya
byggnaderna ersätter. Hälsotalet förväntas
öka tack vare möjligheten till attraktivt boende.
Gårdsmiljöerna i Torsåker enligt plan indikerar flera positiva delar. Hälsotalet ökar,
kulturmiljön förstärks och möjligheten till
ekologisk produktion kan öka. En viss negativ inverkan på mark och vatten indikeras, hur mycket beroende på hur avloppsfrågor löses. Energianvändning och klimat
är svåra att bedöma beroende på vad de
nya byggnaderna ersätter.
Både gårdsmiljöerna och strandstrandnära
tomterna kan medföra ökad transportenergi och i så fall även kanske klimatpåverkan.
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Hållbarhetsfigur Boende
Enligt ”Malmömodellens” indikatorsätt
”Fler arbetstillfällen”
sysselsättning
andel förvärvsarbetande
snabbväxande branscher
utbildningsnivå.
”Social balans”
skillnader i förvärvsfrekvens
skillnader i utbildning
skillnader i hälsa
skillnader i valdeltagande
”Attraktiv stadsmiljö”
anställda hotell & restaurang
trygghet i offentlig miljö
hotellövernattningar
besökare vid kulturinstitutioner
”Regionalt centrum”
andel jobb
lokalhyror
finans & konsult
detaljhandel exkl. mat.
”Robust och hållbar struktur”
minskade koldioxidutsläpp
persontäthet i tätorterna
minskad energianvändning
minskad vägtrafik över kommungränsen
minskade tungmetallutsläpp
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Kommentarer till de tre kommunikationsmatriserna finns sist i avsnittet.

Kommunikationer
I plandokumentet under rubrik kommunikationer redovisas följande riktlinjer och strategier:


bra kommunikationer med omvärlden
gör Hofors till en viktig nod i regionen.
Det bidrar till att arbetsmarknaden
växer och fler får tillgång till utbildning.
Samtidigt får besökare och de som väljer att bosätta sig i kommunen lättare
att hitta hit.



bra kommunikationer är även gynnsamt för företagandet då företagen
kräver effektiva varutransporter, kundmöten med mera.



kommunikationerna och infrastrukturen ska utformas på ett säkert och
tryggt sätt samt vara anpassat för
samtliga brukare.

För att uppnå dessa riktlinjer och strategier
redovisas i planen, i ett kortare perspektiv
ombyggnad av befintlig riksväg 80 i dess nuvarande läge, markområde för ny väg och
järnväg genom Hofors samt trafiksäkrare befintliga vägar över Berg och Vall. Dessa har
valts att bedömas ur ett hållbarhetsperspektiv ställt mot befintliga vägar och järnväg.

Den metod som använts är den tidigare
nämnda, att med hjälp av planindikatorer i
en matris åskådliggöra större fysiska förändringar.
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ra etableringar i de planerade handelsområdena. Det som kan vara till nackdel med den
nya sträckningen är för de företag/handel
som i dag är etablerade utefter Faluvägen.

Kommentar till hållbarhetsmatriser
Kommunikationer
Den sociala hållbarheten indikerar att planen ger möjlighet till sociala vinster vid utbyggnad av huvudalternativen. Dessa utgörs
av en gemensam sträckning av järnväg och
riksväg 80 med sydlig sträckning genom Hofors och trafiksäkrare vägar över Berg och
Vall.

På kort sikt ses också en ombyggnad av riks
80, enligt gestaltningsprogrammets intentioner ge positiva signaler.
Trafiksäkrare vägar över Berg och Vall ger
också de positiva indikationer. Ökade pendlingsmöjligheter, höjda fastighetsvärden och
även en liten ökning av handeln i Torsåker
förutspås i och med att även persontätheten
i centralorten förväntas öka.

Om förslaget till järnväg genomförs enligt
plan bedöms det vara positivt för de flesta
kategorier, jämfört med dagsläget. Samma
sociala vinster kan ses för förslaget för riksväg 80. Även en ombyggd riksväg 80, enligt.
gestaltningsprogrammets intentioner har lika
många sociala vinster men huvudalternativet
bedöms långsiktigt vara hållbarast. En viktig
aspekt är att utbildningsnivån kan höjas med
snabbare kommunikationer.

Den ekologiska hållbarheten indikerar att
planen ger ekologiska vinster vid utbyggnad
av järnväg och riksväg 80 med den södra gemensamma sträckningen genom Hofors. Trafiksäkrare vägar över Berg och Vall förväntas
ge positiva effekter avseende hälsa och energianvändning.

Om trafiksäkrare vägar över Berg och Vall
genomförs medför också det många sociala
vinster.

Föreslagen järnväg genom södra Hofors förväntas medföra många positiva effekter, klimatpåverkan, utsläpp till mark och vatten,
antal bilar och energianvändning minskar
men har också negativa effekter genom att
det påverkar landskapsbilden och kan öka
bullret i samhället. Den har också en stor fördel gentemot den nuvarande sträckningen
och det är att järnvägen inte går utefter vattentäkten Hyns strand.

Den ekonomiska hållbarheten indikerar att
planen ger möjlighet till samhällsekonomiska
vinster vid utbyggnad av förslagen. Trafiksäkrare vägar över Berg och Vall är även det fördelaktigt ur ekonomiska aspekter.

Föreslagen ny järnväg/väg i sydlig sträckning
genom Hofors ses ge ekonomiska plustecken. Bättre och snabbare kommunikationer
ger bättre möjlighet till arbetspendling både
in och utpendling. Det blir lättare för företag
att ha Hofors som bas och kan också medfö-

Riksväg 80 enligt förslaget har också en liten
påverkan på landskapsbilden men är i övrigt
neutral eller positiv gentemot dagens
genomfart. Att inte energianvändningen och
därmed eventuell påverkan på klimatet för104
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väntas öka med den högre hastighet som
den nya genomfarten torde medge är för att
stopp och start utefter nuvarande genomfart
bedöms vara lika energikrävande. Samma
avvägning har gjorts angående de ämnen/
gaser som omfattas av miljökvalitetsnormen,
partiklar, bensen och svaveldioxid m.fl.
Trafiksäkrare vägar över Berg och Vall förväntas medföra vinster för hälsan och energianvändningen. Energianvändningen förväntas minska med de åtgärder som planeras
för gång och cykel efter de ombyggda vägarna.
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Den metod som använts är den tidigare
nämnda, att med hjälp av planindikatorer i
en matris åskådliggöra större fysiska förändringar.

Företagande
I plandokumentet under rubriken företagande redovisas följande riktlinjer och strategier



kommunen kommer att fortsätta utveckla förutsättningarna för etableringar inom olika sektorer i näringslivet.
Därmed underlättas nya företagsetableringar och den ojämna könsfördelning som Hofors länge haft kan komma
att vändas. Om fler kvinnor får tillträde
till arbetsmarknaden väljer de i större
utsträckning att stanna i Hofors vilket
är positivt för kommunens utveckling.



med ett positivt bemötande från kommunen och stöd vid nya etableringar
känner sig företagen välkomna i Hofors.



genom att redan i översiktsplanearbetet hänvisa till vissa områden för kommande exploateringar är kommunen
förberedd och etableringar och expansioner går betydligt snabbare.

För att uppnå dessa riktlinjer och strategier
redovisas för Hofors kommun markområden
för tung och lätt industri. Såväl befintliga
som nya markområden för handelsetableringar inom tätorterna, såväl befintliga som
nya. Dessa har valts att bedömas ur ett hållbarhetsperspektiv ställt mot dagsläget.
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Den ekologiska hållbarheten i planen indikerar en i huvudsak neutral utveckling beträffande OVAKO med en viss negativ påverkan
på landskapsbild, naturresurser och vatten.
Ökad tillverkning ger ökad belastning på
mark, luft och vatten. För den tunga industrin är det önskvärt med skyddszoner till
bostäder och annan känslig verksamhet.
Men eftersom nu både industriområdet och
bostäder ligger där de ligger måste noggranna överväganden göras, både vid planering
av industriområdet och dess omgivningar.
Om den tunga industrin skall kunna fortsätta
att utvecklas krävs även en beredskap för att
kunna erbjuda plats för nya verksamheter,
platser som både uppfyller den tunga industrins önskemål om infrastruktur samt
skyddsavstånd till känsliga verksamheter.

Kommentar till Hållbarhetsmatriser
Företagande

Den sociala hållbarheten indikerar att planen har en neutral utveckling beträffande
OVAKO.
För handel ger planen en positiv utveckling
genom ökad tillgänglighet, säkerhet och
trygghet för barn/ungdom, vuxna och äldre
samt funktionshindrade.
Handelns hållbarhet inom tätorterna bygger
på ett attraktivt centrum och tvärtom.

Alla indikatorer pekar på att OVAKOs påverkan är neutral, de är och fortsätter vara kommunens största arbetsgivare med den sociala
tryggheten det innebär.

Handelns hållbarhet indikerar en positiv utveckling för hälsa, landskapsbild och kulturmiljön. Det kan även vara så att, med attraktiva centrum, väljer kommuninnevånarna att
handla i kommunen med minskad energianvändning, minskade utsläpp till luft, mark
och vatten som påföljd och troligtvis även
positivt för klimatfrågan.

Om handeln utvecklas som planen medger är
det positivt för i stort sett alla indikatorer.
Trivsammare centrum upplevs av alla som
tryggare och säkerheten och tillgängligheten
ökar. Underlaget för kollektivtrafiken ökar.

Den ekonomiska hållbarheten i planen indikerar även här en neutral utveckling beträffande OVAKO och för handel en positiv utveckling.
Med ett attraktivt centrum och utbud bedöms företagandet öka. Persontätheten i
tätorterna, arbetstillfällen i kommunen, andelen förvärvsarbetande i kommunen, sysselsättningen hos kommuninnevånarna och
pendlingen förväntas också öka. Även fastighetsvärden förväntas stiga.

110

Översiktsplan Hofors kommun 2010

Strategisk hållbarhetsbedömning

111

Översiktsplan Hofors kommun 2010

Strategisk hållbarhetsbedömning
skolor etc. gör att utbildningsnivån höjs. Att
utbildningsmöjligheter förbättras beräknas
göra att också skillnader i utbildning mot
riksgenomsnittet minskar. Med en ökad utbildningsnivå följer också, enl igt statistiska
uppgifter, ett ökat valdeltagande. Den positiva sociala utvecklingen tros också medföra
att hälsotalet stiger och att skillnader mot
rikets hälsotal minskar.

Jämförelse mellan översiktsplanen och dagsläget
När hållbarhetsfigurerna för boende, kommunikationer och företagande förs samman
till en helhetsbild indikeras en positiv social
och ekonomisk och en negativ ekologisk utveckling. Idag finns en negativ social och ekonomisk hållbarhet som kan vändas till en positiv social och ekonomisk hållbarhet med en
viss negativ påverkan på miljön.

Ekonomiskt ger den prognostiserade figuren
också den positiva signaler. Attraktivare
centrum i centralorterna och möjlighet för
industrin att expandera bedöms medföra att
företagandet ökar och därmed sysselsättningen och andelen förvärvsarbetande. Detaljhandeln förväntas öka av samma skäl,
detsamma gäller anställda inom hotell och
restaurang. De förbättrade pendlingsmöjligheter som planen medger, tillsammans med
attraktivare centrum, förväntas medföra att
persontätheten i centralorterna ökar.

Dagsbilden redovisar ett 10-20 års perspektiv
bakåt i tiden. Den ekologiska påverkan redovisar en positiv utveckling under denna tidsperiod. Det beror på att tekniken inom tillverkningsindustrin förbättrats miljömässigt
samt att bilparken moderniserats och blivit
miljömässigt bättre.

Den framtida utvecklingen ger en negativ
ekologiskbild eftersom ökade vägtransporter
och en större industriell produktion ger ett
ökat utsläpp i luft, mark och vatten. Troligtvis
kommer dessa få samma utveckling som
dagsbilden redovisar eftersom den pågående
debatten om klimatförändringar med mera
ger nya direktiv, bland annat från EU, om exempelvis reducerade utsläpp. Detta framtvingar ny innovativ teknik som kan förhindra
ökade utsläpp när vägtransporterna ökar och
den industriella produktionen växer.

Socialt indikeras en positiv utveckling. Det
beräknas bero på att planen ger möjlighet
för ökad trygghet i offentlig miljö och att de
förbättrade pendlingsmöjligheterna till hög112
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na strandstrandnära tomter och gårdsmiljöers ökade utsläpp i mark och vatten. Detta
påverkar, i första hand, miljömålen Ingen
övergödning och Levande sjöar och vattendrag. Här har bedömningen varit att de föreslagna våtmarksområdena väl uppväger denna negativa påverkan.

Miljömål
I arbetet med värderingar av de olika förslagen i översiktsplanen har de nationella miljömålen beaktats.

Rättesnöret har varit miljömålet God bebyggd miljö vilket lyder:

För föreslagna strandstrandnära tomter och
gårdsmiljöer förväntas energianvändningen
öka i och med att det är helt nya boenden.
Detta är negativt för miljömålet God bebyggd miljö. Här är bedömningen att i kommande detaljplanearbete avseende det boendet skall energianvändningen beaktas så
att den gynnar miljömålsarbetet. I de andra
boende förslagen finns tillgång till fjärrvärme
vilken, på det sätt den produceras i Hofors
och Torsåker, inte påverkar klimatet nämnvärt. Nya byggnader i de boendena förväntas
uppföras enligt ByggaBo Dialogens intentioner som redovisas i ”Miljöklassning av byggnader, slutrapport 2008”

”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 till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så en långsiktig god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Översiktsplanens förslag sammantaget förväntas vara positivt för miljömålsarbetet.
Enskilda förslag kan vara negativa. Det attraktiva boendet som föreslås, ökar pendlingen. Ökad pendling torde medföra ökad
energianvändning och kan öka utsläpp till
luft av miljöstörande gaser och partiklar.
Detta är inte positivt för miljömålen Frisk
luft, Bara naturlig försurning, Begränsad klimatpåverkan och eventuellt också Giftfri miljö med tanke på stoft. De förslag angående.
kommunikationer som redovisats beräknas
medföra minskade utsläpp till luft av miljöstörande gaser och partiklar kan, om planen
beaktas i sin helhet, göra att utsläppen totalt
minskar. Detta skulle i så fall gynna dessa
miljömål.

Planens förslag har påverkan på det som strider mot miljömålen Levande skogar, Ett rikt
växt och djurliv och Myllrande våtmarker
men ses som liten och bedöms uppvägas av
andra miljöfaktorer som gynnar främst miljömålen God bebyggd miljö och Ett levande
jordbruk.

OVAKOS verksamhet är miljöstörande. Det
berör de flesta miljömål. I planförslaget finns
en utökning av industriområdet. Om den
tunga industrin planerar verksamhet där så
ska sedvanlig miljöprövning ske.

Liknande bedömningar har gjorts för förslag114
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Parallellt med arbetet med värderingar mot
de nationella miljömålen har även jämförelse
gjorts mot de regionala miljömålen och förslaget till lokala miljömål som förväntas antas 2008.

Bedömning enligt miljöbalken

En samlad bedömning enligt miljöbalkens 6
kap. § 3 visar att översiktsplanens effekter på
människors hälsa och miljön uppnås.

I förslaget till lokala miljömål finns exempelvis mål som kan medföra att den beräknade
ökade pendlingen inte behöver medföra mer
utsläpp av växthusgaser, stoft mm. Där finns
också andra mål för boende, mark, luft och
vatten som sammanfaller med planens intentioner ex empelvis

Genom att använda modellen för hållbarhetsbedömning kan de faktorer som krävs i
en miljöbedömning utläsas.

Avgränsningen av de områden som kan antas
ha betydande ekologisk påverkan redovisas
av hållbarhetsbedömningens målindikatorer
avseende boende, kommunikationer och företagande. Urvalet av avgränsningen är gjord
efter hur stor påverkan de antas ha på sin
omgivning.

har områden för ny småhusbebyggelse och
företagande planerats in på mark där det
redan idag finns infrastruktur i form av vägar,
el, VA och fjärrvärme, vilket torde medföra
att det blir minimal miljöbelastning från detta om andra lokala miljömål kopplade till
uppvärmning, anläggning mm. uppfylls.

Planen uppfyller kraven på miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. § 12:

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste
enligt miljöbalkens 6 kap. § 11 finnas med
när en plan upprättas och krävs i lag eller
annan författning, i detta fall enligt plan– och
bygglagen. Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas. Följande paragrafer (6 kap. § 12-22) redovisar vilket innehåll
som krävs i en MKB samt förfarandet med
bland annat samråd där allmänheten och
andra intressenter har möjlighet att yttra sig.

I miljöbalkens 6 kap går följande att läsa:
Inom ramen för en miljöbedömning ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som
planens genomförande kan antas medföra
identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga
alternativ med hänsyn till planens syfte och
geografiska räckvidd ska också identifieras,
beskrivas och bedömas.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt 6
kap.§12 miljöbalken innehålla följande:

1.
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hållande till andra relevanta planer och
program.
Kommentar: I översiktsplanen finns en
sammanfattning av planens innehåll,
dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program.
2.

3.

4.

5.

Kommentar: En kort beskrivning om
detta återfinns efter kapitlet om miljömål.
6.

En beskrivning av miljöförhållandena
och miljöns sannolika utveckling
Kommentar: Detta beskrivs i hållbarhetsbedömningen och miljöns sannolika utveckling om planen eller ändringen inte genomförs.

En beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma
med avseende på biologisk mångfald,
befolkning, människors hälsa, djurliv,
växtliv, mark vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar,
annat kultur arv samt det inbördesförhållandet mellan dessa miljöaspekter.
Kommentar: Hållbarhetsbedömningen
täcker in detta.

En beskrivning av miljöförhållandena i
de områden som antas komma att påverkas betydligt.
Kommentarer: I den hållbarhetsbedömning som gjorts redovisas huvudalternativens påverkan på sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden.
Det finns vidare beskrivet i texterna om
utvecklingsområden.

7.

En beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller
motverka betydande negativ miljöpåverkan.
Kommentar: Den påverkan som kan
uppkomma är integrerad i texten.

8.

En beskrivning av relevanta befintliga
miljöproblem som har samband med
ett sådant område som avses i 7 kap
(skydd av områden) eller annat område
av särskild betydelse för miljön.
Kommentar: Strandskyddade områden
i konflikt med strandstrandnära tomter
finns med i planförslaget. Denna fråga
kommer vidare att prövas vid efterföljande detaljplanering i särskild ordning.
Ingen annan miljöpåverkan som avses i
7 kap. miljöbalken föreslås i översiktsplanen.

En sammanfattande redogörelse för
hur bedömningen gjorts, vilka skäl som
ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes.
Kommentar: Dessa aspekter finns be
skrivna i samband med att uppgifterna sammanställdes.

En beskrivning av hur relevanta miljökvalitets mål och andra miljöhänsyn
beaktas i planen.
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En redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför.
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En redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför.
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Kommentar: Dessa följs upp årligen
genom ett miljöbokslut i kommunen.

En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9 ( Lag 2004:606)
Kommentar: Den hållbarhetsbedömning
som gjorts är en icke-teknisk beskrivning.
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