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Tunbohässle vid Tisaren.     Foto: Bosse Björk
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Detta är en bilaga till 
översiktsplanen för Hallbergs kommun. 

Dokumentet är framtaget i samarbete med 
K-Konsult Karlskoga och Primula Ekologi.
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Sammanfattning

Det fi nns en generell lag i Sverige som i princip inte tillåter 
att något byggs eller anläggs närmare stränderna till 
sjöar och vattendrag än 100 meter. Syftet är att trygga 
allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det fi nns ett antal 
undantag från grundregeln, s k särskilda skäl, av vilka 
den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av 
befi ntlig bebyggelse.

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att 
lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från 
strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket 
står för områden för ”landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen”. LIS-områdena ska redovisas i kommunens 
översiktsplan för att de sedan ska kunna åberopas i 
samband med efterföljande detaljplaneläggning och 
bygglovsärenden. 

För att kunna peka ut ett LIS-område har kommunen  gjort 
en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 
anläggningar, etc, inom respektive område, bidrar till att 
stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan 
t ex vara genom ökad befolkning som bidrar till underlaget 
för olika typer av service som handel och skolor men även 
genom att utveckling av nya eller befi ntliga verksamheter 
möjliggörs. Förutsättningen är dock att strandskyddets 
syften inte motverkas varför en inventering av natur- och 
kulturvärden också har gjorts inom ramen för utredningen.
Hallsbergs kommun har beslutat att inom ramen för det 
pågående översiktsplanearbetet utreda och peka ut 
lämpliga LIS-områden.

Sammanlagt förslås 10 LIS-områden vilka är spridda över 
hela kommunen och berör 8 olika sjöar (se översiktskarta). 
Inom kommunen fi nns ett fl ertal tätorter och byar som 
faller väl inom ramen för LIS-kriterierna. Förutom 
centralorten Hallsberg ska hela kommunens yta betraktas 
som landsbygd.

LIS-utredningen har dels bestått i att natur-, kultur- och 
friluftsintressen inventerats och bedömts. Därutöver har 
en exploateringsbedömning gjorts, d v s en bedömning 
av byggbarheten kopplat till attraktivitet och service men 
även risker, störningar och andra intressen.

LIS-utredningen ledde till att 10 av 11 utredda områden 
föreslås som LIS-område i översiktsplanen.
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Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet 
att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag 
från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, 
vilket står för områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. För att vara giltiga ska LIS-områdena 
redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen 
för handläggningen av översiktsplanen godkännas av 
länsstyrelsen.

För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen 
måste kommunen göra en utredning som visar att 
bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etc inom 
respektive område bidrar till att långsiktigt stimulera 
utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex 
vara genom ökat bostadsbyggande som i sin tur ger 
befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av 
service som handel och skolor. Det kan även vara genom 
att utöka möjligheterna att utveckla nya eller befi ntliga 
verksamheter. Förutsättningen är dock att strandskyddets 
syften inte motverkas varför en inventering av natur-, 
kultur- och friluftslivsvärden också ska göras inom ramen 
för utredningen.

LIS-områden ska vara väl avvägda, begränsade och 
preciserade. De får inte vara generella stora områden. 
LIS-områden ska följaktligen endast utgöra en begränsad 
del av kommunens totala strandskyddsområden.

Det ska understryks att strandskyddet gäller fullt ut inom 
LIS-områden även efter att de godkänts inom ramen för 
översiktsplanen. Prövning om upphävande av strandskydd 
sker i samband med detaljplaneläggning eller i vissa fall 
som dispens från strandskydd vid bygglovgivning.

Kriterier i 7 kap 18e § miljöbalken

Ett LIS-område ska avse ett område som:

1. är lämpligt för utveckling av landsbygden. (Innebörden 
är att exploatering av det strandnära läget långsiktigt 
ska bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden.)
2. är av sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.
4. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften vid - Vänern, Vättern, vissa 
kuststräckor, m fl  (punkt 4 berör inte Hallsbergs kommun 
och denna LIS-utredning.)

Mellankommunala frågor
Samtliga angränsande kommuner har beretts möjlighet att 
yttra sig över förslaget till översiktsplan inkl bilagan med 
LIS-områden varför de mellankommunala perspektiven 
beaktas på ett tillfredsställande sätt. 
Endast ett LIS-område, Tisarbaden (Toskabäcken) - 
Tisaren gränsar direkt mot en annan kommun, Askersund.

Fornlämningar
Vissa områden kan innehålla fornlämningar. Det kan 
därför innebära att arkeologiska utredningar behöver 
genomföras i samband med exploatering.

Inledning
Alla kommuner i Sverige måste enligt 3 kap i plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) ha en översiktsplan (ÖP) 
som täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är 
ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och 
riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och 
vatten i kommunen bör användas, hur bebyggelse bör 
utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas, 
mm.

Översiktsplanen visar vilka värderingar som bör iakttas 
i det löpande planeringsarbetet i kommunerna. Den är 
vägledande och därför inte juridiskt bindande.
Vid behov kan översiktsplanen kompletteras utan att hela 
dokumentet behandlas. 

Detta dokument är en bilaga till förslag till Hallsbergs 
översiktsplan som behandlar LIS-områden, 
landsbygdsutveckling inom strandnära områden 
(begreppet beskrivs längre fram i texten).

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Stränder är en värdefull naturtillgång, vanligen 
med omfattande biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelser. Strandskyddet tillkom 1950 med 
syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar 
strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden 
för att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet är 
utformat som ett generellt områdesskydd och gäller 
vid havet, sjöar och vattendrag i hela landet. Det är 
förbjudet att inom strandskyddet vidta vissa åtgärder 
som till exempel att anlägga, gräva, eller bygga något. 
Strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både 
på land och ute i vattnet. Det kan om det behövs för att 
tillgodose strandskyddets syften utvidgas till högst 300 m. 
Utökat strandskydd gäller endast en sjö i länet, Unden i 
Laxå kommun, där strandskyddet är 200 meter. 
Det pågår en utredning om utökat strandskydd, vilket 
sannolikt kommer att innebära att sjöarna Sottern och 
Hjärtasjön i Hallsbergs kommun får utökat strandskydd. 
Då det inte fi nns något beslut kring detta, vilket i så 
fall tas av länsstyrelsen, påverkas inte det nu aktuella 
planförslaget. 
Reglerna om strandskydd fi nns i 7 kap miljöbalken. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt: 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättlig tillgång till 
strandområden 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Det fi nns dock möjlighet att under vissa förutsättningar 
göra undantag från strandskyddsreglerna. Dessa 
undantag, s k särskilda skäl, fi nns beskrivna i miljöbalken 
och är mycket begränsade. Det fi nns 7 särskilda skäl att 
medge dispens från eller upphävande av strandskyddet 
inom ett begränsat geografi sk område (vanligen del av en 
fastighet eller vid detaljplanläggning specifi cerade delar 
av planområdet). I samtliga fall är förutsättningen den att 
strandskyddets syften inte motverkas. 
Även om det fi nns särskilda skäl att ge dispens från eller 
upphäva strandskyddet ska det, om det är rimligt, med 
hänsyn till befi ntliga eller planerade byggnaders eller 
anläggningars funktion, lämnas ett område för fri passage 
för allmänheten närmast stranden. 
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och grillplatser.
Någon särskild riktad inventering av kulturvärden har inte 
gjorts. Kända kulturvärden från Riksantikvarieämbetet 
har beaktats i inventeringen och sådana kulturlämningar 
(till exempel jordkällare och kolbottnar). Inga sådana 
har dock påträffats som berör de utredda områdena. 
Riksintresseområden för kulturmiljövården har givetvis 
beaktats. De fl esta områden är lokaliserade så att de 
inte innehåller kulturmiljöer men så är fallet har detta 
beskrivits.

I kartorna har delområden med väsentliga natur- och 
friluftsvärden markerats med stor bokstav (A; B; C…) 
och värdefulla punkter (till exempel kulturlämningar och 
bad- och båtplatser) markerats med små bokstäver (a, b 
c….). I vissa fall har bedömningen gjorts att det värdefulla 
delområdet inte kan förenas med exploatering och 
gränsen för det föreslagna LIS-området har då lagts så 
värdefulla ytor hamnar utanför LIS-området. I ett fall har 
ett helt område utgått (Hultsjön). 
I fl era fall fi nns vissa värden även inom LIS-området och 
då har sådana ytor markerats på respektive karta med en 
ungefärlig avgränsning som visar var hänsyn måste tas 
vid eventuell exploatering för att inte skada natur-, kultur- 
och friluftsvärden. Området har då bedömts lämpligt som 
LIS-område om vissa hänsynstaganden görs. Dessa  
redovisar vilken bedömning som gjorts och under en 
särskild rubrik för respektive område vilka hänsyn som bör 
tas. En del av de ytor som vid inventeringen bedömts ha 
stora värden och därmed begränsat själva LIS-områdets 
omfattning redovisas inte i denna handling.

Ytor inom ett LIS-område som bedömts ha väsentliga 
värden är särskilt markerade på repektive LIS-karta och i 
texten framgår om särkilda hänsyn bör tas. I vissa fall bör 
en yta lämnas helt ograverad. I andra fall kan viss typ av 
använding vara lämplig medan annan bör undvikas. 

Exploateringbedömning
Med hänsyn tagen till ovanstående kriterier måste en 
plats som ska vara ett LIS-område även ha någon 
form av exploateringspotential. Om syftet är bostäder 
måste området vara så attraktivt att någon kan tänkas 
vilja investera i en bostad på platsen. Utöver en 
inventering av natur-, kultur- och friluftsvärden, se ovan, 
har därför också en inventering och bedömning av 
exploateringsförutsättningarna gjorts.

I denna exploateringsinventering har följande parametrar 
bedömts: platsens attraktivitet i förhållande till vattnet, 
förutsättningar för att nå området med bil eller med 
kollektivtrafi k, förutsättningarna för att bygga väg i området, 
förutsättningarna för att lösa vatten och avlopp till och 
inom området (enskilda eller gemensamma anläggningar, 
kommualt vatten och avlopp), markens beskaffenhet och 
topografi  med avseende att ingen risk för ras och skred 
föreligger men även ifall marken bedöms lättbebyggd 
eller inte, bedömning av översvämningsrisker, avstånd till 
service och då främst dagligvarubutik, förskola och skola 
men även lokala arbetsplatser och andra verksamheter.

Denna inventering har i några fall lett till att delar av 
områden utgått på grund av att markförhållandena inte 
varit tillräckligt bra eller att området varit för låglänt. 

Risker och störningar
Beroende på terräng- och markförhållanden kan vissa 
områden vara utsatta för risker. Det kan handla om risker 
för översvämning, ras och skred samt erosion. Planering 
och bygglovgivning inom sådana områden måste därför 
beakta dessa risker och om det är relevant peka på eller 
sätta upp villkor för erforderliga åtgärder som behöver 
vidtas. Det kan exempelvis handla om att ange en lägsta 
tillåtna golvhöjd, att förlägga byggnader på erfoderligt 
avstånd från ett utsatt område, osv. 

Områden kan även vara utsatta för störningar, t ex en 
större väg. Detta gör i sig inte LIS-området olämpligt 
och samma åtgärder för skärmning av buller eller andra 
åtgärder ska då vidtas precis som vid vilken annan 
byggnation som helst.

Längden strandlinje som föreslås som LIS-område 
Den andel strandlinje som föreslås som LIS-områden 
är sammanlagt ca 16 km. Hallsbergs kommun har 
en tämligen genomsnittlig andel strandlinje utmed 
sjöar och större vattendrag vilket gör att påverkan på 
strandskyddet blir mycket begränsad. Uppskttningsvis 
förblir 95 % av ständer orörda ur den aspekten (utifrån 
nationellt tillgängliga uppgifter från SCB om andelen 
strand i Sveriges kommuner).
Den absoluta majoriteten av de sträckor som föreslås 
är dessutom redan bebyggda eller ianspråktagna i 
någon form varför den andel ny strandlinje som kan tas 
i anspråk med hänvisning till LIS-kriteriet är mycket låg. 

Natur-, kultur- och friluftslivsinventering
Utgångspunkten  för natur-, kultur- och friluftsinventeringen 
har varit syftet för strandskyddet. Ett LIS-område ska vara 
av sådant slag och ha en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
Vid inventeringen har därför målet varit att identifi era 
ifall hela eller delar av respektive utredningsområdet har 
stor betydelse för allmänhetens friluftsliv eller har höga 
biologiska värden. Samtliga utredningsområden har 
besökts i fält.

Som underlag för inventeringen har kända 
faktaunderlag använts såsom Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering, våtmarksinventeringen, 
ängs- och betesinventeringen, Länsstyrelsens 
naturvårdsöversikt, Sveaskogs naturvårdsskogar 
samt Riksantikvarieämbetets skikt över kultur- och 
fornlämningar. Hänsyn har även tagits till riksintressen 
för natur- och kulturmiljövård.

Vid naturvårdsinventeringen har särskild vikt lagts vid 
naturskogsartade skogar eller partier med äldre träd.  
Generellt ska en passage på ett 10-tal meter lämnas 
närmast stranden vilket täcker in de väsentligaste 
värdena, men i fl era områden bör vissa partier få en 
bredare frizon närmast stranden, t ex ifall det här fi nns 
gott om äldre träd. Vidare har stor vikt lagts vid våtmarker 
som är lämpliga fågelbiotoper samt botaniskt intressanta 
platser.

När det gäller friluftsliv har särskild vikt lagts vid stora 
opåverkade områden, men även anläggningar som 
gynnar friluftslivet såsom badplatser, båtplatser, stigar 
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unionens yta av landsbygd, 19% av EU:s befolkning bor 
i områden som till största delen utgörs av landsbygd och 
37 % i områden med väsentliga inslag av landsbygd.

Glesbygdsverket (upphörde 2009) använde sig av en 
indelning baserad på större tätorter som defi nierades 
utifrån ett invånarantal på minst 3000 personer. Områden 
som ligger 5-45 minuters restid med bil från dessa tätorter 
benämns tätortsnära landsbygd. Områden på längre 
avstånd än 45 minuter benämns glesbygd.

Glesbygdsverket hade också en indelning, baserad 
på boendestruktur, där   hela  kommuner grupperas 
som antingen tätortskommuner, tätortsnära 
landsbygdskommuner eller glesbygdskommuner 
beroende på hur stor andel människor som bor i olika 
områdestyper. Kommuner med minst 30 procent 
av befolkningen boende i områdestypen  glesbygd 
klassas som glesbygdskommuner. Med tätortsnära 
landsbygdskommuner avses kommuner där minst 30 
procent av befolkningen bor i områdestypen tätortsnära 
landsbygd. Kommuner med mer än 70 procent av 
befolkningen i tätortsområden med minst 3 000 invånare 
klassas som tätortskommuner.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
kategoriserat landets 290 kommuner i tio olika grupper. 
Indelningen har gjorts efter strukturella egenskaper 
som bl a befolkningsstorlek, pendlingsmönster 
och näringslivsstruktur.  Innan 2005 fanns 
landsbygdskommuner med som en grupp och defi nierades 
då som en kommun med mer än 6,4 procent av 
nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och skogssektorn 
och som inte är glesbygdskommun. 

Jordbruksverkets databas Regional balans är 
sammanställd i syfte att åskådliggöra utvecklingen i olika 
former av landsbygd i riket. I denna databas indelas riket 
geografi skt i fyra grupper av regioner:

1. Tätortsområden med mer än 10 000 invånare. 

2. Tätortsnära landsbygd som består av områden omkring 
tätorter med mer än 10 000 invånare. Gränser för den 
tätortsnära landsbygden baseras på uppskattad radie 
för tätorternas infl uensområden där arbetspendling till 
tätorterna kan antas vara frekvent. Radien varierar mellan 
tätorter och är som mest 60 km i de tre stortstadsregionerna 
(Stockholm, Göteborg och Malmö). 
För övriga tätorter med mer än 70 000 invånare har radien 
satts till 30 km och för tätorter mellan 10 001 och 70 000 
invånare är motsvarande radie 20 km. 

3. Tätort i glesbygd med mellan 1 001 och 10 000 invånare.
 
4. Övrig glesbygd som består av övriga delar av landet, 
inklusive tätorter upp till 1 000 invånare.

Statistiska Centralbyrån gör ingen skillnad på gles- och 
landsbygd utan avgränsar bara tätorter med mer än 
200 invånare. Enligt den defi nitionen bor 16 procent av 
befolkningen på landsbygden, vilket är en nivå som varit 
mer eller mindre oförändrad sedan omkring år 1970. 
Följande orter brukar betraktas som tätorter: 

Vissa områden har även utökats om det visat sig att 
ytor utanför det initiala utredningsområdet haft bra 
exploateringspotential.
I de fall där det handlar om utveckling av verksamheter 
eller motsvarande utgår det alltid från en befi ntlig 
verksamhet eller anläggning. Sådana anläggningar, t 
ex för bad och båt, är vanligen inte alls lika känsliga för 
exempelvis översvämningsrisker. 

Vad gäller bedömningen av om ett LIS-område långsiktigt 
kan bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden är det viktigt att inte göra 
en alltför snäv bedömning. Bl a gäller detta inom vilka 
avstånd ett ökat befolkningsunderlag kan ge effekter på 
t ex en dagligvarubutik eller annan service. Beroende på 
avstånd till servicealternativ kan detta område sträcka sig 
en eller fl era mil från servicestället. Till skillnad från skolor 
och förskolor kan påverkan för handel och sysselsättning 
även sträcka sig över kommungränser. På landsbygden 
kan fritidsboende vara helt avgörande för om en 
dagligvarubutik kan överleva. Delar av kommuner kan 
närmare fördubbla sin befolkning sommartid. Utökade 
möjligheter till fritidsboende ska därför inte betraktas 
som oväsentligt ur lansbygdsutvecklingsperspektiv. 
Särskilt som konvertering från fritidsboende till året 
runtboende för många landsbygdskommuner är den 
största enskilda tillväxtfaktorn inom bostadssektorn. Även 
för landsbygdskommuner är möjligheter till ett attraktivt 
boende en faktor som kan avgöra om arbetskraft kan 
rekryteras till arbetsplatser i kommunen. 

I denna LIS-handling redovisas inte de delområden 
som undantagits på grund av att de haft bristande 
exploateringspotential, varit för låglänta eller bedömts 
svårbebyggda.

Vad räknas som landsbygd?
I lagtexten om strandskydd fi nns ingen defi nition av 
landsbygdsbegreppet utan det är respektive kommun 
som med hänsyn till den regionala och lokala situationen 
ska defi niera vad som ska betraktas som landsbygd i den 
egna kommunen. 

En defi nition av vad som är landsbygd kan baseras 
på ett fl ertal olika faktorer, med fördel utifrån syftet 
med defi nitionen. Utgångspunkten kan t ex vara ett 
tillgänglighetsperspektiv, befolkningstäthet eller en 
kombination av fl era faktorer.

EU defi nierar landsbygd som ”a stretch of inland or coastal 
countryside, including small towns and villages, where the 
main part of the area is used for: 1) agriculture, forestry, 
aquaculture and fi sheries, 2) economic and cultural 
activities of country-dwellers (crafts, industry, services, 
etc), 3) non-urban recreation and leisure areas [or natural 
reserves], 4) other purposes, such as for housing.” och 
ställer landsbygden i kontrast till urbana områden; ”The 
agricultural (including forestry, aquaculture and fi sheries) 
and non-agricultural parts of a rural area form a whole 
distinguishable from an urban area, which is characterised 
by a high concentration of inhabitants and of vertical or 
horizontal structures.”

Enligt EUs defi ntion utgörs 92% av den Europeiska 
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Hallsberg, Pålsboda, Sköllerst, Östansjö, Vretstorp 
och Hjortkvarn. Ibland inkluderas även Svennevad och 
Björnhammaren i begreppet.

OECD:s defi nition baseras på den andel av befolkningen 
som bor i kommuner med en befolkningstäthet mindre än 
150 invånare/km², vilket för Sveriges del skulle innebära 
att runt 70 procent av befolkningen bor på landsbygden. 
Stockholm och Skåne län är de enda regioner som inte 
klassifi ceras som landsbygd enligt OECD:s defi nition. 
Hela 99 procent av Sveriges totala landareal skulle 
defi nieras som landsbygd enligt denna defi nition.

Länsstyrelserna runt Vättern - Örebro, Östergötland, 
Jönköping och Västa Götaland - har enats om ett 
gemensamt förhållningssätt till landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen vid Vättern. I detta PM omnämns att 
Jönköpings län använder 3 000 invånare som gräns för 
tätorter som inte bör omfattas av LIS. Enligt länsstyrelsen 
i Örebro ska det inte tolkas som att länsstyrelserna 
enats om en gemensam defi nition av gränsen för 
landsbygdsbegreppet men det får ända sägas vara 
vägledande.

Landsbygdsdefi ntion för Hallsbergs kommun
Utifrån de defi nitioner som prövats bedöms Hallsberg 
(drygt 7 500 invånare) med tämligen god marginal utgöra 
en tätort medan hela kommunen i övrigt, i detta LIS-
dokument, ska betraktas som landsbygd.
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 LIS-OMRÅDEN
 i Hallsbergs kommun
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dokumenterats och eleminerats i samband med vägbygget. 
Möjligen fi nns det fl er lämningar även inom det övriga 
inventeringsområdet. Denna bedömning görs inför eventuell 
exploatering. 

Då hela udden är instängslad fi nns här inga höga friluftsvärden 
för allmänheten. Dock händer det att platsen ändå används vid 
vinterfi ske. En eventuell fortsättning av den vandringsled som 
färdigställts på västra sidan sjön kan utan hinder förlängas runt 
sjön även om föreslaget LIS-område tillkommer.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är dels att öppna upp området närmast 
trafi kplatsen för verksamheter som kan dra nytta av det tillgängliga 
läget som kan göras mycket attraktivt om ytorna kan disponeras 
med mindre inskränkning. 
På halvön är syftet att kunna komplettera med några 
bostadshus vilket skulle ge Vretstorps samhälle en naturlig 
utvecklingsmöjlighet i ett attraktivt läge med möjlighet till vackra 
utblickar över vattnet. 
Marken på norra sidan av halvön bedöms generellt enkel att 
bebygga och ligger med god marginal över vattenytan. Eftersom 
bebyggelsen bör anpassas och smälta in i miljön på platsen torde 
runt 5 tomter vara en realistisk nivå.
Befi ntlig väg kan relativt enkelt förstärkas för att försörja området.
För eventuell exploatering vid själva trafi kplatsen torde samma 
väg som går ut till halvön användas som tillfart som i övrigt kan 
bebyggas direkt intill befi ntlig trafi kplats.
Kommunalt vatten och avlopp fi nns i Vretstorp och kan byggas 
ut men det kräver passage av E20. Avseende bostäder torde 
enskilda anläggningar kunna accepteras i inledningsskedet.

Den samlade bedömningen är att området har en mycket god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område. 
I den södra delen av området bör av både naturmiljöskäl och 
praktiska skäl hållas ett avstånd på runt 30 meter till stranden, 
mer i vissa partier. Längs norra stranden räcker till större delen 
en normal passage närmast vattnet.

Infrastruktur
Då området ligger direkt vid trafi kplasen vid E20, via en bro nås 
båda sidor av europavägen, är det mycket enkelt att komma 
till. Det fi nns en enkel väg som går ut till halvön och denna kan 
förstärkas, båda att fungera som huvudtillfart för eventuella 
verksamheter och som tillfart för bostäder på halvön. 

Kollektivtrafi k fi nns längs väg 517, omedelbart på andra sidan
E 20, i Vretstorp, ca 1 km från området.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i Vretstorp och kan byggas 
ut men det kräver passage av E20. Avseende bostäder torde 
enskilda anläggningar kunna accepteras i inledningsskedet.

El fi nns fram till halvön men behöver förstärkas. Bredband fi nns 
i Vretstorp.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och till större delen fi nns inga andra 
bestämmelser  som reglerar markanvändningen. För trafi kplatsen 
fi nns dock en vägplan som reglerar de ytor som får användas för 
E20 med tillhörande ramper. Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i förslag till översiktsplan då 
hela kommunen ska ges möjligheter att utvecklas och Vretstorp 
är särskilt utpekad för landsbygdsutveckling.

Störningar och risker
Den södra och nordöstra delen av området är relativt plant 
men även låglänt och sankt närmast stranden. Här bör ett visst 
avstånd till stranden hållas alternativt fylls marken upp. Halvön är 
mer kuperad men ras och skred bedöms inte föreligga. 
Eventuell exploatering bör dock föregås av markundersökningar.
För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör en 
lägsta golvhöjd utredas i bygg- eller planskedet.

1. Vretstorp-Skävi Rotar - Vibysjön
LIS-områdets syfte
Möjlighet att utveckla verksamhet i direkt anslutning till 
trafi kplatsen vid E20 i norra delen av Vretstorp samt 
komplettering med bostäder vid Skävi Rotar.

Läge
Området är beläget på södra sidan av Vibysjön, omedelbart 
söder om E20, i norra utkanten av Vretstorp som ligger ca 15 
km väster om Hallsberg och ca 5 km väster om Östansjö.

Beskrivning
LIS-området omfattar  ytorna omedelbart intill trafi kplatsen vid 
Vretstorp, norr om E20, samt del av halvön Skävi Rotar.
Ytorna vid trafi kplatsen och mot nordost från denna är öppna 
men längs stranden växer tät lövvegetation som i praktiken gör 
att sjön sommartid inte syns från vägen. Själva stranden är 
låglänt och sank och här växer rikligt med vass.
En enkel väg leder ut till halvön och här är terrängen mer 
kuperad och även om lövvegetationen dominerar även här 
är landskapet haglikt med öppna partier. Eftersom marken 
genenerellt ligger högre här ges möjlighet till vackra vyer över 
sjön.
Ute på halvön fi nns ett mindre bostadshus och några 
komplementbyggnader men i övrigt är området obebyggt.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Ett område som karaktäriseras av sin närhet till odlingslandskap 
men också trafi kplatsen vid E20. Området i sig utgörs dock 
främst av olika typer av skog, samt en del öppen hävdad eller 
tidigare hävdad mark. 

De naturvärden som fi nns i området utgörs av betesmark i gles 
björkskog längst ute på udden samt längs ett mindre stycke av 
den norra stranden. Därutöver en smal remsa sumpskog längs 
norra stranden och västra stranden söder om udden.
Betesmarken (A). Östra halvan betad, gles björkskog med fl era 
mycket gamla och grova björkar samt en del död ved närmast 
stranden, där marken också blir sumpig. Västra halvan är 
öppen, med en kulle som sluttar mot stranden åt alla håll. Här 
fi nns fl era intressanta ängsarter som dock ligger utanför LIS-
området.
Betesmark med en kulle som ger en sydslänt (B). Området har 
ett visst naturvärde, särskilt själva sydslänten och har goda 
förutsättningar att hysa värdefull ängsfl ora och för insekter. 
Sumpskog i väst (C). En del död ved och skog som blir klenare 
och klenare ju närmre vattnet den växer. En båtplats (a) fi nns, 
och en liten stig leder dit från vägen. Den västligaste delen, 
samt remsan närmast stranden har naturvärden. Båtplatsen 
bör hållas tillgänglig. 
Lövskog på frisk-fuktig mark, bitvis sumpskog (D). Död ved 
förekommer bitvis rikligt, rik markfl ora. I strandlinjen fi nns en 
bård av sälg och asp, som i vattenbrynet möts upp av vass som 
breder ut sig i viken. 

Fynd efter gamla boplatser har hittats kring vägen varpå de 

Halvön Skävi Rotar på södra sidan Vibysjön.      Foto: Bosse Björk
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Ytorna närmast E20 är bullerutsatta men här är endast 
verksamheter med koppling till trafi k eller logistikbehov aktuella.
Halvön där bostäder kan vara aktuellt ligger ca 300 meter från 
vägen och i den mån skärmning alls behövs kan detta relativt 
enkelt ordnas.

Konkurrerande intressen
LIS-området ligger delvis inom riksintresse för kommunikation 
– E20. Avsikten är dock att möjliggöra verksamheter som 
har anknytning till vägtrafi ken varför detta snararare stärker 
riksintresset. Tillkommande bostadsbebyggelse ligger så långt 
från riksintresset att det inte bedöms påverka detta negativt.
LIS-området omfattas därutöver av riksintresse för 
kulturmiljövården - Drumlinområdet och utgör ett särskilt s k 
samrådsområde. Den yta som är aktuell här utgörs dock inte av 
drumliner varför eventuell framtida exploatering bedöms förenlig 
med riksintresset.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:
- en frizon på 30-50 meter bör fi nnas mellan stranden och 
bebyggelsen i den sydvästra delen (D) och 15-30 meter längs 
delar av den norra stranden (B och C).  

- längs uddens södra strand ska en passage fi nnas så att 
allmänheten kan nå den yttre delen av udden (A) som inte 
omfattas av LIS-området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Vretstorp och 
underlättar även möjligheterna att utveckla nya verksamheter i 
ett trafi korienterat läge samt gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera attraktiv arbetskraft till Vretstorp och kommunen i övrigt.

D
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Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på att det ligger inne i och i direkt 
anslutning till Östansjö tärort och med närhet till såväl E20 som 
riksväg 50 likväl som Hallsberg ha hygglig exploateringspotential.

Inom LIS-området fi nns möjlighet att skapa ett antal attraktiva 
nya bostadstomter men ett viktigt skäl är också att inte låta när-
heten till sjön i centrala Östansjö, med tillhörande strandskydd, 
försvåra naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse 
inklusive utveckling av verksamheter.
 
Det fi nns ett antal bostadshus i områdets södra del men allra 
längst i söder gör avståndet till järnvägen att nya bostäder 
inte bör tillkomma. Längre norrut skulle det fi nnas möjlighet att 
förtäta med några enstaka bostadshus men det är framför allt 
norr om fotbollsplanen det fi nns ytor som ger utrymmer för en 
något större exploatering. Även om det skulle rymmas ett 20-tal 
tomter här så torde max 10 vara realistiskt. Den här delen av LIS-
området utgör del av ett större utvecklingsområde för bostäder 
på sydvästsluttningen ner mot sjön.
För att göra dessa ytor attraktiva så att någon faktisk vattenkontakt 
upplevs behöver vegetationen närmast stranden glesa ut något 
och en del vass röjas.
Till de norra ytorna krävs komplettering med 200-300 meter 
gata. I den södra delen kan eventuell förtätning ske direkt 
intill befi ntliga gata eller med någon kort komplettering. Även 
här krävs utglesning av vegetationen för att nå någon form av 
vattenkontakt.
Området ligger i väst till sydläge mot sjön vilket är bra.

I den södra delen, d v s närmast järnvägen, är bara utveckling 
av badplatsen och någon motsvarande verksamhet aktuell. 
Likaså torde bara utveckling av idrottsplatsen vara aktuell vid och 
närmast runt denna.

Markförhållandena behöver utredas närmare men bedöms 
stabila och lättbebyggda ett stycke från stranden, 25-30 meter, 
och om marken tål uppfyllnad med någon meter går det att krypa 
närmare.

I Östansjö fi nns en del kommersiell och offentlig service, likväl 
som arbetsplatser och kollektivtrafi k, närmast dagligvarubutik 
fi nns dock i Vretstorp.

Infrastruktur
Den södra och centrala delen fi nns ett utbyggt gatunät och 
området ligger bra till i förhållande till bron över järnvägen som 
knyter ihop med samhällets centrala och södra delar. För att nå 
det obebyggda området i norr behövs 200-300 meter ny väg, 
som troligen kan anslutas omedelbart norr om idrottsplatsen.
Kollektivtrafi k fi nns längs länsvägen i Östansjö.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i Östansjö och kan relativt 
enkelt byggas ut till den norra delen. 
El och bredband fi nns också och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Den södra delen av området är detaljplanerat, i övrigt fi nns inga 
bestämmelser som reglerar markanvändningen.
Strandskydd med 100 meter gäller. 
Syftet med LIS-området har stöd i förslag till gällande översiktsplan 
då Östansjö som tätort ska ha möjligheter att utvecklas.

Risk och störningar
Höjdskillnaderna inom området är begränsade varför någon risk 
för ras och skred inte bedöms föreligga.
Närmast stranden är det låglänt men redan 20-30 meter från 
stranden ligger marken så högt att någon risk för översvämning 
inte bör föreligga. Om marken tål att fyllas upp kan byggande ske 
närmare stranden. Detta beaktas i samband med planläggning 
och bygglovgivning. Sjön är liten utan större tillfl öden varför 

2. Östansjö - Bäcksjön
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att öka möjligheten att bygga nya och 
komplettera befi ntliga bostäder samt utveckla verksamheter som 
till exempel badplats och idrottsanläggning och därmed bidra till 
en naturlig utveckling av Östansjö.

Läge
Området är beläget vid Bäcksjöns norra och västra strand i norra 
delen av Östansjö tätort, som ligger ca 4 km öster om Vretstorp 
och 8 km väster om Hallsberg.

Beskrivning
Inom LIS-området fi nns längst i söder en badplats med 
servicebyggnader. Centralt fi nns ortens idrottsanläggning med 
en större servicebyggnad och fotbollsplan. Mellan dessa båda 
anläggningar fi nns några bostadshus längs med gatunätet. Den 
norra delen av LIS-området är obebyggt men strax utanför fi nns 
en del bostadsbebyggelse. 
Marken närmast stranden är generellt låglänt och undantaget 
badplatsen vassbevuxen och med ett band ofta tät lövvegetation. 
Marken sluttar svagt ner mot sjön men ligger redan 25-30 meter 
från stranden på betryggande nivå över vattenytan. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Bäcksjön omges av både vägar, bostadsområden, jordbruksmark 
och fritidsanläggningar. Sjön i sig ingår i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram och har klass 3, högt värde. Det är en eutrof, 
näringsrik, sjö till stor del omgiven av sumpskog.

De naturvärden som fi nns är kopplade till området närmast 
stranden och sjön i sig.
Ett sammanhängande sumpskogsområde runt större delen av 
sjön (A). Al dominerar, men även björk förekommer. Gott om död 
ved fi nns längs norra stranden, samt rikligt med spår av bäver. 
Bitvis utgörs stranden av kanalsystem, och stora delar av skogen 
ger intryck av att vara naturlig och mer eller mindre orörd. 
Längs östra stranden är skogen mer påverkad av mänsklig 
aktivitet, det är torrare och inte så mycket död ved. En stig leder 
längs stranden, och den här delen av området är troligen ett 
populärt gångstråk.

Öppet strandparti (B). Stigen som löper genom (A) fortsätter här. 
Strandlinjens vegetation utgörs av mjölkört, gräs, strandlysing 
och älggräs. Där vattnet tar vid breder vass ut sig. 
Litet aldominerat skogsparti (C). Undervegetationen är riklig, och 
närmst vattnet växer en del sly. Stigen längs stranden fortsätter 
även genom detta område, vidare till badplatsen i söder. 
Alla tre områdena bedöms ha mer eller mindre höga friluftsvärden 
vilket även gäller själva badplatsen längst i söder (a).

Bäcksjön, Östansjö från Kungsbergsvägen i norr.       Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- En frizon på 20-50 meter ska hållas mellan stranden (A) och 
eventuell bebyggelse eller andra anläggningar. 

- Hänsyn tas till friluftsvärdena i området så att allmänheten 
fritt kan passera längs stranden (A,B,C) inklusive den del som 
omfattar badplatsen (a), vilken ska tillåtas att utvecklas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom 
utveckling av befi ntlig bebyggelse som ger utrymme för en 
naturlig utveckling av Östansjö och som stärker underlaget 
för viktig service i Vretstorp och Östansjö, ökar möjligheten att 
utveckla verksamheter som badplats och idrottsanläggningen 
samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv 
arbetskraft till Östansjö/Vretstorp och kommunen i övrigt. 

risken för större översvämningar generellt är begränsad.
Buller, ev även vibrationer, från järnvägen (västra stambanan) 
påverkar den södra delen av området. Allra närmast järnvägen 
bör bara åtgärder som utvecklar befi ntlig badplats eller 
motsvarande tillkomma. Här ska även avståndet beaktas ur 
generell risksynpunkt. Generellt gäller byggnadsförbud inom 30 
meter från järnvägen men vissa undantag kan accepteras.
Längre norrut avtar bullerproblematiken med ökat avstånd till 
järnvägen. Till ytorna längst i norr är det över 500 meter och 
även om det är öppet över sjön bedöms gällande riktvärden inte 
överskridas här. Vid planering eller bygglovförfarande beaktas så 
att gällande riktvärden för buller inte överskrids. 

Konkurrerande intressen
Området ligger direkt intill riksintresse för kommunikationer - 
järnväg, västra stambanan. Bäcksjön i sig ingår i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram och har klass 3, högt värde. Riksintresset och 
sjöns naturvärden ska beaktas vid planering och bygglovgivning 
så att de inte påverkas påtagligt negativt.
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Exploateringsbedömning
Området bedöms ha bra exploateringspotential. Dels med 
avseende på att det ligger relativt nära Hallsberg men även att 
det även är enkelt att ta sig till Åsbro och vidare till riksväg 50. 
Därutöver är själva miljön vid Tisarbaden/Toskabäcken mycket 
tilltalande.

För hela området, då det i sin helhet är mer eller mindre tätt 
exploaterat redan, gäller främst komplettering av befi ntlig 
bebyggelse men även en del nybyggnation av bostäder genom 
förtätning och och utvidgning mellan bebyggelsegrupper. 

Eftersom höjdskillnaderna generellt är begränsade torde 
tillkommande bostadsbebyggelse behöva ligga tämligen nära 
stranden för att erhålla rimlig vattenkontakt men det fi nns några 
partier som ger fi na överblickar även längre från stranden.  
Trots det relativt utsträkta området är marken till stor del redan 
ianspråktagen och mer än 10-15 nya tomter är inte realistiskt. 

Markförhållandena varierar mellan berg i dagen och mer låglänta 
partier, däremellan ytor som bedöms tämligen enkla att bebygga. 
Det fi nns låglänta sanka områden som bör undvikas andra kan 
behöva fyllas upp om de ska bebyggas.
Tillkommande bebyggelse kan i många lägen läggas direkt invid 
befi ntligt vägnät eller med kortare kompletteringar. Vissa ytor 
kräver dock något längre anslutningsvägar.

Det fi nns långt framskridna planer på en sjöförlagd va-ledning 
från Åsbro som kan försörja all bebyggelse längs Tisarens norr 
strand. Innan den tillkommit gäller enskilda va-lösningar.

Den samlade bedömningen är att området har en mycket god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Infrastruktur
Området nås enkelt från Hallsberg men det är även enkelt att ta 
sig till Åsbro och riksväg 50 och härifrån vidare söderut mot t ex 
Askersund. 
Tillkommande bebyggelse kan i många lägen läggas direkt invid 
befi ntligt vägnät, i andra med relativt korta kompletteringar.
Kollektivtrafi k fi nns närmast längs riksväg 50 vid Åsbro eller i 
Hallsberg. 
Det fi nns långt framskridna planer på en sjöförlagd va-ledning 
från Åsbro som kan försörja all bebyggelse längs Tisarens norr 
strand. Innan dess gäller enskilda va-lösningar.
El och bredband fi nns i närområdet och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
En äldre detaljplan reglerar markanvändningen inom större delen 
av den tätbebyggda västra delen av LIS-området. 
Strandskydd gäller med 100 meter. Syftet med LIS-området är 
förenligt med förslag till översiktsplan då hela kommunen ska ha 
möjligheter att utvecklas och att området längs norra Tisaren, 
inklusive Tisarbaden, är särskilt utpekat för landsbygdsutveckling.

Risk och störningar
Generellt fi nns p g a de begränsade höjdskillnaderna ingen risk 
för ras eller skred däremot bör markens stabilitet i vissa lägen 
närmast stranden utredas för eventuell uppfyllnad. För Tisaren 
gäller en dämningsnivå på +100,30 m (RH 00). Ingen väsentlig 
byggnadsdel bör ligga lägre än denna nivå plus 0,3-0,5 meter 
för att undvika eventuell översvämningsrisk. Dessa aspekter 
beaktas i plan- eller bygglovskedet.

Vägarna i området är blygsamt trafi kerade och hastigheten är låg 
varför trafi kbuller inte är en faktor som påverkar boendemöljön.

Konkurrerande intressen
Tisarförkastningen söder om sjön utgör riksintresse för 
naturvården men då själva sjön inte ingår bedöms LIS-området 
inte ha någon påverkan på riksintresset.

3. Tisarbaden-Toskabäcken - Tisaren

LIS-området syfte
Syftet med området är att öka möjligheterna att komplettera 
befi ntlig bebyggelse samt att tillskapa nya bostäder. 

Läge
LIS-området är beläget längs sjön Tisarens norra strand, ca 1 mil 
söder om Hallsberg och ca 4 km öster om Åsbro i Askersunds 
kommun.

Beskrivning
Tisarstrand/Toskabäcken är en bybildning som expanderat med 
fritidshus längs Tisarens strand. Direkt västerut ligger den del 
av Tisarbaden som är belägen i Askersunds kommun. Området 
nås dels från Hallsberg i norr men även från Åsbro i Askersunds 
kommun. Området är blygsamt kuperat med inslag av låga 
berghällar här och var. Vegetetionen är blandad. Det fi nns 
många vikar och uddar längs stranden även små öar samt en 
större åholme, som är bebyggd.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Varierat område med både samlad bebyggelse och obebyggda 
skogspartier. Mycket varierad terräng, med höjder och hällmark 
varvat med kärr- och mosspartier. 
Bebyggda områden med tomtmark sträcker sig vanligen hela 
vägen till stranden vilken kan betraktas som ianspråktagen.

Tisaren utgör ett vattenskyddsområde och är därutöver ett 
regionalt värdefullt vatten. En stor del av området ingår också 
i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, då området är typiskt för 
Tisarens norra strand som är långgrund med öar och stenar och 
en rik fl ora både på land och i vattnet. 

Myrmark (A). Vitmossor dominerar markskiktet, och det växer 
en del tranbär i vitmossan och blåbär på torra, högre platser. 
Trädskiktet utgörs av björk och tall. I strandlinjen möter ett 
busksnår och ett stråk odon vassbältet.   
Mossmark (B). Miljön är påverkad av dikning och torrare än 
önskvärt. Torrakor och död ved förekommer dock, och visst 
naturvärde fi nns. Längs stranden växer björk, tall, pors och 
brakved och i vattnet breder vassen ut sig.
Det fi nns mycket fi n och värdefull växtlighet i vikarna kring den 
östra udden. 

En allmänning, med en bad- och båtplats (a). Från vägen leder 
en stig till en brygga, med båtplatser och badstege. Kring stigen 
växer gles björkskog med inslag av tall. Markvegetationen är 
röjd, och här växer blåbär.   

Foto: Bosse Björk
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Tisaren är sekundärt vattenskyddsområde för Hallsberg och Kumla 
kommuners dricksvattenförsörjning. För bostadsbebyggelse och 
liknande är detta inget hinder. 
Tisaren är även ett regionalt värdefullt vatten.  
Större delen av den östra delen av LIS-området är upptaget i 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram och hyser en rik fl ora både 
på land och i vattnet, de viktigaste partierna ligger dock utanför 
LIS-avgränsningen.
Det fi nns generellt en viss konkurrens mellan friluftsintressen  
och bostadsbebyggelse tunt Tisaren. Det nu aktuella området 
omfattar dock nästan bara redan ianspråktagna ytor.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- generellt tas hänsyn till grova träd 

- bad- och båtplats (a) behålls och tillåts utvecklas genom 
komplettering med funktioner som främjar friluftslivet.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ökar möjligheten att skapa ny bostadsbebyggelse 
liksom utveckling av befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme 
för en naturlig utveckling av Tisarbadenområdet. Detta stärker 
underlaget för den service som främst fi nns i Åsbro i Askersunds 
kommun samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till Hallsbergs kommun i stort. 
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Exploateringsbedömning
Området bedöms ha bra exploateringspotential. Dels med 
avseende på att det ligger ganska nära Hallsberg men även att 
det är enkelt att ta sig till Åsbro och riksväg 50. Därutöver är 
själva miljön vid Tunbohässle mycket tilltalande.

För hela området gäller främst komplettering av befi ntlig 
bebyggelse men även en del nybyggnation av bostäder genom 
förtätning och och utvidgning av bebyggelsegrupper. 

Eftersom höjdskillnaderna generellt är begränsade torde 
tillkommande bostadsbebyggelse behöva ligga tämligen nära 
stranden för att erhålla rimlig vattenkontakt men det fi nns några 
partier som ger fi na överblickar även längre från stranden.  
Trots det relativt utsträkta området är marken till stor del redan 
ianspråktagen och mer än 10-15 nya tomter är inte realistiskt. 

Markförhållandena varierar mellan berg i dagen och mer låglänta 
partier, däremellan ytor som bedöms tämligen enkla att bebygga. 
Det fi nns låglänta sanka områden som bör undvikas. 
Tillkommande bebyggelse kan i många lägen läggas direkt invid 
befi ntligt vägnät eller med kortare kompletteringar.

Det fi nns långt framskridna planer på en sjöförlagd va-ledning 
från Åsbro som kan försörja all bebyggelse längs Tisarens norr 
strand. Innan dess gäller enskilda va-lösningar.

Den samlade bedömningen är att området har en mycket god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Infrastruktur
Området nås enkelt från Hallsberg men det är även enkelt att ta 
sig till Åsbro och riksväg 50 och härifrån vidare söderut mot t ex 
Askersund. 
Tillkommande bebyggelse kan i många lägen läggas direkt invid 
befi ntligt vägnät, i andra med relativt korta kompletteringar.
Kollektivtrafi k fi nns närmast längs riksväg 50 vid Åsbro eller i 
Hallsberg. 
Det fi nns långt framskridna planer på en sjöförlagd va-ledning 
från Åsbro som kan försörja all bebyggelse längs Tisarens norr 
strand. Innan dess gäller enskilda va-lösningar.
El och bredband fi nns i närområdet och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
En äldre detaljplan reglerar markanvändningen inom en mindre 
del av LIS-området. 
Strandskydd gäller med 100 meter. Syftet med LIS-området 
är förenligt med förslag till översiktsplan då hela kommunen 
ska ha möjligheter att utvecklas och att området längs 
norra Tisaren, inklusive Tunbohässle, är särskilt utpekat för 
landsbygdsutveckling.

Risk och störningar
Generellt fi nns p g a de begränsade höjdskillnaderna ingen risk 
för ras eller skred däremot bör markens stabilitet i vissa lägen 
närmast stranden utredas för eventuell uppfyllnad. För Tisaren 
gäller en dämningsnivå på +100,30 m (RH 00). Ingen väsentlig 
byggnadsdel bör ligga lägre än denna nivå plus 0,3-0,5 meter 
för att undvika eventuell översvämningsrisk. Dessa aspekter 
beaktas i plan- eller bygglovskedet.

Vägarna i området är blygsamt trafi kerade och hastigheten är låg 
varför trafi kbuller inte är en faktor som påverkar boendemöljön.

Konkurrerande intressen
Tisarförkastningen söder om sjön utgör riksintresse för 
naturvården men då själva sjön inte ingår bedöms LIS-området 
inte ha någon påverkan på riksintresset.
Tisaren är sekundärt vattenskyddsområde för Hallsberg och Kumla 
kommuners dricksvattenförsörjning. För bostadsbebyggelse och 
liknande är detta inget hinder. 

4. Tunbohässle - Tisaren
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att öka möjligheterna att komplettera 
befi ntlig bebyggelse samt att tillskapa nya bostäder. 

Läge
LIS-området är beläget längs sjön Tisarens norra strand, ca 1 mil 
söder om Hallsberg och ca 5 km öster om Åsbro i Askersunds 
kommun.

Beskrivning
Tunbohässle är en bybildning som expanderat med fritidshus 
längs Tisarens strand. Direkt västerut ligger Tisarbaden med 
motsvarande bebyggelse. Området nås dels från Hallsberg i 
norr men även från Åsbro i Askersunds kommun. Området är 
blygsamt kuperat med inslag av låga berghällar här och var. 
Vegetationen är blandad. Det fi nns många vikar och uddar längs 
stranden samt även små öar.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Område med gles bebyggelse, men trots det är stranden i 
allmänhet svårtillgänglig och privatiserad. Terrängen är till stor del 
småkuperad och lägre belägen mark är ofta fuktig och sumpig.
Tisaren utgör ett vattenskyddsområde, och ett regionalt värdefullt 
vatten.   

Mossmark (A). Miljön är opåverkad och har högt naturvärde. 
Torrakor och död ved förekommer. Beläget utanför LIS-området. 
Bad- och båtplats (a) vid stranden.
Björkkärr (B). En upphöjd, något igenvuxen stig leder från vägen 
ner till stranden längs östra kanten av området. En gammal 
brygga leder ut i vattnet, och omges av vass. Väster om stigen 
fi nns ett litet björkkärr, med kärrsilja, kalmus, ev. svärdslilja samt 
död ved. 
Blockig höjd (C). I utgörs området av en liten höjd, där marken är 
blockig och asp, björk och hassel dominerar. Inslag fi nns av en, 
rönn och lönn, samt skogstry. Miljön är fuktig och det fi nns gott 
om död ved. Gynnsam miljö för fl era arter som kräver skoglig 
kontinuitet och fuktiga, blockrika habitat. Även uddens spets bör 
lämnas orörd.  
Varierat värdefullt skogsområde (D). Dels, olikåldrad björkskog 
på fuktig mark med död ved och torrakor. Del av området ligger 
på en höjd, med stenig och blockrik mark där naturvärdena 
kommer öka med tiden. Alsumpskog, med rikligt av död ved, 
avgränsat norrut av en bred bäck.

Områdets stora båtplats (b). Inramas av en större, klippt gräsyta 
med en del stenar som bryter av här och var. Boulebana,  
fi kabänk, området röjt från vass. Viktigt område för friluftslivet.

Småbåtshamnen vid Tunbohässle. Foto: Bosse Björk
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Tisarens är även ett regionalt värdefullt vatten.   
Det fi nns generellt en viss konkurrens mellan friluftsintressen  
och bostadsbebyggelse tunt Tisaren. Det nu aktuella området 
omfattar dock nästan bara redan ianspråktagna ytor.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- Björkkärret (B) och höjdpartiet (C) liksom det varierade 
skogspartiet längst i öster (D) behålls opåverkat.

- generellt tas hänsyn till grova träd

- bad- och båtplatser (a och b) behålls och tillåts utvecklas genom 
komplettering med funktioner som främjar friluftslivet.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ökar möjligheten att skapa ny bostadsbebyggelse 
liksom utveckling av befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme för 
en naturlig utveckling av Tunbohässleområdet. Detta stärker 
underlaget för den service som främst fi nns i Åsbro i Askersunds 
kommun samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till Hallsbergs kommun i stort. 
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avseende på att det ligger ganska nära Hallsberg men 
även att det är relativt enkelt att ta sig ut till riksväg 52 
nära Kumla samt Pålsboda och Svennevad. Därutöver att 
själva miljön vid Tisarstrand är tilltalande.Till det kommer att 
utvecklingsmöjligheterna för campingplatsen ökar och förenklas. 

I den västra och centrala delen av området gäller främst 
komplettering av befi ntlig bebyggelse men även en del 
nybyggnation av bostäder genom förtätning och och utvidgning 
av bebyggelsegrupper. 
I den östligaste delen är endast utveckling av befi ntlig 
campingverksamhet aktuell, eller om det fi nns intresse för annan 
verksamhet som vänder sig till det allmänna friluftslivet och 
besöksnäringen.

Eftersom höjdskillnaderna är begränsade torde tillkommande 
bostadsbebyggelse ligga tämligen nära stranden för att erhålla 
rimlig vattenkontakt varför 10-15 nya tomter är realistiskt. 

Markförhållandena varierar mellan berg i dagen och mer låglänta 
partier, däremellan ytor som bedöms tämligen enkla att bebygga. 
Det fi nns låglänta sanka områden som bör undvikas. 
Tillkommande bebyggelse kan i många lägen läggas direkt invid 
befi ntligt vägnät och i övrigt krävs bara kortare kompletteringar.

Det fi nns långt framskridna planer på en sjöförlagd va-ledning 
från Åsbro som kan försörja all bebyggelse längs Tisarens norra 
strand. Innan denna är på plats gäller enskilda va-lösningar.

Den samlade bedömningen är att området har en mycket 
god exploateringspotential och därför är intressant som LIS-
område. I den östra delen av området gäller bara utveckling av 
campingplatsen eller andra funktioner som vänder sig till det 
allmänna friluftslivet och besöksnäringen.

Infrastruktur
Området nås enkelt från Hallsberg men det är även relativt 
enkelt att ta sig ut till riksväg 52 nära Kumla och till riksväg 51 vid 
Pålsboda och Svennevad i öster. Däremot fi nns ingen körbar väg 
direkt till områdena längre västerut vid Tisaren.
Tillkommande bebyggelse kan i många lägen läggas direkt invid 
befi ntligt vägnät och i övrigt krävs bara kortare kompletteringar.
Kollektivtrafi k fi nns närmast i Hallsberg. 

Det fi nns långt framskridna planer på en sjöförlagd va-ledning 
från Åsbro som kan försörja all bebyggelse längs Tisarens norra 
strand. Innan dess gäller enskilda va-lösningar.
El och bredband fi nns i närområdet och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Två detaljplaner, en äldre och en yngre, reglerar 
markanvändningen i större delen av området. 
Strandskydd gäller med 100 meter. Syftet med LIS-området är 
förenligt med förslag till översiktsplan då hela kommunen ska ha 
möjligheter att utvecklas och att området längs norra Tisaren, 
inklusive Tisarstrand, är särskilt utpekat för landsbygdsutveckling.

Risk och störningar
Generellt fi nns p g a de begränsade höjdskillnaderna ingen risk 
för ras eller skred däremot bör markens stabilitet i vissa lägen 
närmast stranden utredas för eventuell uppfyllnad. För Tisaren 
gäller en dämningsnivå på +100,30 m (RH 00). Ingen väsentlig 
byggnadsdel bör ligga lägre än denna nivå plus 0,3-0,5 meter 
för att undvika eventuell översvämningsrisk. Dessa aspekter 
beaktas i plan- eller bygglovskedet.

Vägarna i området är blygsamt trafi kerade och hastigheten är låg 
varför trafi kbuller inte är en faktor som påverkar boendemöljön.

5. Tisarstrand-Kvarsätter - Tisaren
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att öka möjligheterna att komplettera 
befi ntlig bebyggelse, tillskapa nya bostäder samt att utveckla 
befi ntlig campingverksamhet likväl som bad- och båtplatser.

Läge
LIS-området är beläget längs sjön Tisarens norra strand, ca 1 mil 
söder om Hallsberg, drygt 1 mil från Pålsboda och Svennevad  
samt ca 8 km öster om Åsbro i Askersunds kommun.

Beskrivning
Tisarstrand är en bybildning som expanderat med fritidshus längs 
Tisarens strand. Längst i öster ligger Tisarstrands camping med 
en av kommunens allmänna badplatser. Området nås dels från 
Hallsberg i norr men även från Svennevad och Pålsboda i öster. 
Området är blygsamt kuperat med inslag av låga berghällar här 
och var. Vegetetionen är blandad, bitvis är det sankt. Det fi nns 
många vikar och uddar längs stranden.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Stora delar av området är bebyggt, och övrig mark är till stor del 
blöt kärr- eller myrmark. Där stranden är bebyggd går tomterna 
hela vägen ner till stranden.
Tisaren utgör ett vattenskyddsområde, och ett regionalt värdefullt 
vatten.   

Myrmark (A). Något urdikad och torrare än naturligt, men med 
relativt god hydrologi. I det breda diket växer gul näckros. Det 
här området är rikt på mossor, klen långsamvuxen björk, samt 
äldre klen och långsamvuxen tall på torrare platser. Död ved och 
torrakor fi nns.  
Myrmark/kärr (B). Vitmossa, skvattram och björk. Det löper bäck/
kärrstråk i västra delen, med al, kråkklöver, vattenklöver och 
jättegröe.   

En allmän badplats (a). Värdefullt för närboende som bör bevaras 
och hållas fortsatt tillgänglig, endast anläggningar som främjar 
badplatsen bör tillkomma. 
Campingområdet inklusive den allmänna badplatsen (b). Gles, 
öppen, tallskog av blandad ålder, stigar runt i området. Flera klippta 
gräsytor varav en stor kring badplatsen. Grillplats, fi kabänkar, 
beachvolleybollplan och gungor. Badplatsen har en sandstrand, 
och öster om den går en klippig udde ut i vattnet. I östra delen av 
området fi nns bryggor med båtplatser. Värdefullt för friluftslivet. 
Endast anläggningar som främjar campingens verksamhet eller 
liknande anläggningar som gagnar det allmänna friluftslivet bör 
tillkomma här. Grova träd kring stranden bör bevaras. 

Exploateringsbedömning
Området bedöms ha bra exploateringspotential. Dels med 

Bebyggelse och badplats i Tisarstrand. Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
Tisarförkastningen söder om sjön utgör riksintresse för 
naturvården men då själva sjön inte ingår bedöms LIS-området 
inte ha någon påverkan på riksintresset.
Tisaren är sekundärt vattenskyddsområde för Hallsberg och Kumla 
kommuners dricksvattenförsörjning. För bostadsbebyggelse och 
liknande är detta inget hinder. För vissa typer av verksamheter 
kan anmälan eller tillstånd krävas.
Tisaren är även ett regionalt värdefullt vatten.   
Det fi nns generellt en viss konkurrens mellan friluftsintressen  
och bostadsbebyggelse tunt Tisaren. Det nu aktuella området 
omfattar dock nästan bara redan ianspråktagna ytor.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur friluftssynpunkt viss betydelse för strandskyddets 
syften men är lämpligt som LIS-område med följande 
kommentarer:

- myrmarkerna (A och B) hålls opåverkade av exploatering

- generellt tas hänsyn till grova träd

- vid badplatsen och campingplatsen (b) bör endast anläggningar 
som utvecklar eller kompletterar dessa eller motsvarande 
funktioner som främjar det allmänna friluftslivet tillkomma.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ökar möjligheten att utveckla befi ntlig 
campingverksamhet samt andra verksamheter som gynnar 
friluftslivet och besöksnäringen, det stimulerar även till 
ny bostadsbebyggelse liksom utveckling av befi ntlig 
bebyggelse vilket ger utrymme för en naturlig utveckling av 
Tisarstrandsområdet. Detta stärker underlaget för den service 
som fi nns vid campingen samt gynnar näringslivets möjligheter 
att rekrytera attraktiv arbetskraft till kommunen i stort. 
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6. Ön - Hällebosjön
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i 
attraktiva lägen liksom komplettering av befi ntlig bebyggelse. 

Läge 
Området är beläget längs norra delen av Hällobosjöns västra 
strand som ligger drygt 5 km öster om Pålsboda och ca 1 mil 
sydost om Sköllersta.

Beskrivning
LIS-området nås via en liten grusväg som ansluter till en större 
grusväg vilken sträcker sig mellan Sköllersta och sjön Sottern. 
Det fi nns dock fl era vägalternativ, bl a till Pålsboda.
I norra halvan av området ligger husen mellan vägen och stran-
den, dock inte alldeles intill densamma, medan de i den södra 
delen ligger på ovansidan av den lilla vägen i området. Centralt i 
området fi nns en gemensam båtplats och i den sydligaste delen 
fi nns en badplats som även besöks av allmänheten.
Ytorna närmast stranden är generellt låglänta och sanka men 
bebyggelsen ligger generellt på god nivå över vattnet, marken 
är lätt kuperad i norra delen, även på udden med badplatsen är 
marken lite högre. Bebyggelsen är inbäddad i mer eller mindre 
tät lövvegetation, men det fi nns även inslag av barrskog.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området är till stor del bebyggt och känns privat. Strandområdet 
öster om vägen blir något av en förlängning av områdets sydli-
gaste tomter, trots att dessa ligger på västra sidan vägen. 
Hällebosjön är utpekat som ett regionalt värdefullt vatten som 
ska bevaras för framtiden. 

De naturvärden som fi nns är kopplade till det svårtillgängliga 
området i norr, en hassellund centralt i områden  samt Tjärudden 
med dess badplats som även har friluftsvärden.
Svårtillgängligt skogsområde i norr (A). Utgörs av naturlig 
granskog i blockrik miljö. Träden är olikåldrade och det fi nns 
gott om död ved. Området är biotopskyddat. Närmst stranden 
är marken frisk-fuktig, med alskog och övergår i sumpskog vid 
i en diffus strandlinje. En smal landtunga med lite högre mark 
sträcker dig ut i vassfältet, och här växer gran. LIS-området är 
avgränsat så naturvärdena (A) inte ingår.
Tjärudden (B). Längs norra stranden fortsätter bilvägen fram till 
en båtplats (a), där fortsätter en stig som går runt hela udden. 
På uddens mitt fi nns en skogbevuxen höjd. Mellan vägen/stigen 
och stranden växer en tunn ridå av träd, strandlinjen utgörs av 
fuktgynnade örter som övergår i ett bälte av säv. Vid uddens 
spets är både strandlinje och vatten öppet, gräset är klippt och 
en badplats (b) med sandbotten fi nns. 

Exploateringsbedömning
Området bedöms i huvudsak vara intressant för fritidsbebyggelse  
där det fi nns en hygglig exploateringspotential men det fi nns 
åretrunthus längs vägen fram till LIS-området så åretruntboende 
är inte uteslutet.

Det största värdet är områdets läge vid sjön i en tilltalande 
lummig och lätt kuperad miljö. Kompletterande bebyggelse 
kan företrädelsvis tillkomma i den centrala eller södra delen 
av området men även i övrigt ryms någon enstaka förtätning 
mellan befi ntliga hus. I den centrala och södra delen kan en 
viss uppfyllnad möjliggöra byggande närmare stranden än 
idag, dock inte direkt intill densamma. I anslutning till befi ntlig 
gemensam båtplats samt badplatsen bör bara utveckling av 
dessa anläggningar och anknytande verksamheter vara aktuella. 
Parkeringsytor måste fi nnas för badplatsen.

Marken bedöms generellt vara lättexploaterad, undantaget vissa 
låglänta partier nära stranden som kan behöva fyllas upp om 
marken tillåter detta. Berg kan förkomma i norra delen. 
Vägen fram till och genom området är enkel men till större delen 
funktionell, viss förstärkningar och breddningar bör göras på 
några ställen. 
Tillkommande bebyggelse kan med fördel lokaliseras direkt invid 
befi ntliga vägar eller med en mycket korta kompletteringar. 

Ett drygt 10-tal nya tomter skulle kunna rymmas inom LIS-området 
men för att behålla dess karaktär och erhålla bra vattenkontakt 
torde 5-6 hus vara mer realistiskt och lämpligt. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda lösningar som 
gärna får vara gemensamma, är nödvändigt. 

Infrastruktur
LIS-området nås via en liten grusväg som via ytterligare en 
grusväg ansluter till en större grusväg som sträcker sig mellan 
Sköllersta och sjön Sottern. Det fi nns dock fl era vägalternativ, bl 
a till Pålsboda och Rv 51.
Vägen fram till området och genom området är enkel men funk-
tionell så länge området endast innehåller fritidshus, däremot 
bör vissa förstärkningar och breddningar göras på några ställen, 
särskilt om fl er åretrunt hus tillkommer. Vägen till området går 
över en ladugårdsplan, eventuellt borde en annan sträckning 
övervägas om området utvecklas.
Längst i söder måste parkeringsytorna för badplatsen behållas 
och gärna utvidgas. En bättre vändmöjlighet bör tillskapas.

Tillkommande bebyggelse kan lokaliseras direkt invid befi ntliga 
vägar eller med mycket korta kompletteringar av befi ntliga vägar. 

Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 51 ca 5 km från området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda lösningar, gärna 
gemensamma, är nödvändigt för att lösa va-frågan. 
El fi nns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Risk och störningar
Marken bedöms generellt vara lättexploaterad, undantaget 
vissa partier nära stranden där kompletterande undersökningar 
bör göras vid planering eller byggande. Exempelvis kan färdig 
golvhöjd anges för att säkerställa att byggnader inte hamnar 
inom risk för översvämning. Hällebosjön är dock en relativt liten 
sjö med små tillfl öden.
Markförhållanden i området bedöms generellt som bra. Närmast 
stranden fi nns låglänta partier som delvis bör kunna förstärkas 
men i övrigt bör inte dessa ytor bebyggas. Stabilitet bedöms god 
utan risk för ras och skred. 
Järnvägen mellan Hallsberg och Stockholm passerar ett stycke 
söder om LIS-området men på ett avstånd som gör att det inte 
alls påverkar detsamma. Det fi nns ingen vägtrafi k som genererar 
störningar.Stugor längs vägen i Önområdet.        Foto: Bosse Björk
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Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och det fi nns inga andra bestämmelser 
som reglerar markanvändningen. Strandskydd med 100 meter 
gäller. 
Syftet med LIS-området har stöd i förslag till översiktsplan då hela 
kommunen ska ges möjligheter att utvecklas och bebyggelsen 
runt Hällebosjön är särskilt utpekad för landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område om 
hänsyn tas till följande:

- för Tjärudden (B) gäller endast utveckling av befi ntlig  badplats 
samt befi ntlig båtplats.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar ny bostadsbebyggelse liksom 
komplettering av befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme för 
en naturlig utveckling av bebyggelsen runt Hällebosjön. Detta 
stärker underlaget för viktig service i Pålsboda och Sköllersta, 
samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv 
arbetskraft till Pålsboda, Sköllersta, och kommunen i övrigt.
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7. Hällebo - Hällebosjön
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i 
attraktiva lägen liksom komplettering av befi ntlig bebyggelse. 

Läge 
Området är beläget längs södra delen av Hällobosjöns västra 
strand som ligger drygt 5 km öster om Pålsboda och ca 1 mil 
sydost om Sköllersta.

Beskrivning
LIS-området nås via en liten grusväg som ansluter till en större 
grusväg vilken sträcker sig mellan Sköllersta och sjön Sottern. 
Det fi nns dock fl era vägalternativ, bl a till Pålsboda.
I södra halvan av området ligger fritidshusen utmed stranden 
medan de i den norra delen ligger på ovansidan den lilla vägen i 
området. Centralt i området fi nns en gemensam båtplats.
Området inramas i norr och söder av låglänta sanka partier men 
bebyggelsen ligger på god nivå över vattnet och med öppna fält 
bakom som är en del av kulturlandskapet. Själva bebyggelsen 
är inbäddad i mer eller mindre tät lövvegetation, mer öppet i 
södra delen. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området är till stor del bebyggt, i södra delen utgörs hela 
strandlinjen av tomtmark. Generellt präglas större delen av om-
rådet av att det är en del av ett öppet odlingslandskap.

De naturvärden som fi nns ligger genom områdets avgränsning 
utanför LIS-området. Ur friluftsvärdessynpunkt är det viktigt att 
kunna passera genom området.
Sumpskog dominerad av al och björk (A). Död ved förekommer 
i området och i kantzonen växer skott av ask och olvon. Bland 
markvegetationen syns arter som kärrsilja, olika starrarter.
Stor, bitvis fuktig betesmark med glest spridda träd (B). Bland 
träden syns främst björk, men också grova oxlar, en del hag-
torn, ung en och ung gran. Vegetationen växlar mellan högre 
och lägre, med partivis mycket älggräs och en del örnbräken 
och gullris samt olika örter. Stenmurar fi nns i området, bl a en 
som löper parallellt med stranden i nord-sydlig riktning i nordöst, 
ca 10-15 m in från vattnet. Död ved ligger ut i vattnet. Med så 
varierad fl ora och vegetationshöjd, förekomst av stenmurar och 
buskage är det en gynnsam miljö för fjärilar och andra insekter.
En ovanligt fi n och skyddsvärd hagmark.
Grandominerad skog längs diffus strandlinje (C). I övergången 
mellan land och sjö fi nns ett stort sumpparti med vass, olika 
gräs som övergår i den slutna granskogen. Genom området går 
en tydlig och troligen välanvänd stig, som fortsätter norrut till 
Ön. Områdets naturvärden kommer bli högre om området får 
utvecklas fritt.

Exploateringsbedömning

Området bedöms i huvudsak vara intressant för fritidsbebyggelse  
där det fi nns en hygglig exploateringspotential.

Det största värdet är områdets läge vid sjön och då som en del 
i den omgivande kulturmiljön. Kompletterande bebyggelse kan 
företrädelsvis tillkomma längst i norr och i övrigt bakom befi ntlig 
bebyggelse, möjligen kan någon enstaka förtätning vara möjlig 
mellan befi ntliga hus. I den norra delen kan en viss uppfyllnad 
möjliggöra byggande närmare stranden än idag, dock inte direkt 
intill densamma. I anslutning till befi ntlig gemensam båtplats bör 
bara utveckling av denna och anknytande verksamheter vara 
aktuell. 

Marken bedöms generellt vara lättexploaterad, undantaget 
nära stranden längst i norr och längs den brantare delen av 
strandbrinken, i den södra delen bör därför kompletterande 
undersökningar göras vid nybyggnation. 
Vägen fram till området är enkel men funktionell, däremot bör 
viss förstärkningar göras inom området, särskilt i södra delen. 
Tillkommande bebyggelse kan lokaliseras direkt invid befi ntliga 
vägar eller med en kort komplettering längts i norr. 

Upp till 10 nya tomter skulle kunna rymmas inom LIS-området 
men för att behålla dess karaktär och erhålla bra vattenkontakt 
torde 4-5 hus vara mer realistiskt och lämpligt. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda lösningar som 
gärna får vara gemensamma, är nödvändigt. 

Infrastruktur
LIS-området nås via en liten grusväg som ansluter till en större 
grusväg som sträcker sig mellan Sköllersta och sjön Sottern. 
Det fi nns dock fl era vägalternativ, bl a till Pålsboda och Rv 51.
Vägen fram till området är enkel men funktionell så länge området 
endast innehåller fritidshus, däremot bör vissa förstärkningar 
göras inom området, särskilt i södra delen. Vägen till området 
går över en gårdsplan, eventuellt borde en annan sträckning 
övervägas om området utvecklas. Tillkommande bebyggelse kan 
i övrigt lokaliseras direkt invid befi ntliga vägar eller med en kort 
komplettering längts i norr. 

Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 51 ca 5 km från området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda lösningar som 
gärna får vara gemensamma, är nödvändigt. 
El fi nns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Risk och störningar
Marken bedöms generellt vara lättexploaterad, undantaget 
vissa partier nära stranden där kompletterande undersökningar 
bör göras vid planering eller byggande. Exempelvis kan färdig 
golvhöjd anges för att säkerställa att byggnader inte hamnar 
inom risk för översvämning. Hällebosjön är dock en relativt liten 
sjö med små tillfl öden.
Markförhållanden i området bedöms generellt som bra. Närmast 
stranden fi nns låglänta partier som delvis bör kunna förstärkas 
men i övrigt bör inte dessa ytor bebyggas. Stabilitet bedöms god 
utan risk för ras och skred. 
Järnvägen mellan Hallsberg och Stockholm passerar ett stycke 
söder om LIS-området men på ett avstånd som gör att det inte 
alls påverkar detsamma. Det fi nns ingen vägtrafi k som genererar 
störningar.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och det fi nns inga andra bestämmelser 
som reglerar markanvändningen. Strandskydd med 100 meter 
gäller. 
Syftet med LIS-området har stöd i förslag till översiktsplan då hela 
kommunen ska ges möjligheter att utvecklas och bebyggelsen 
runt Hällebosjön är särskilt utpekad för landsbygdsutveckling.

Några av stugorna på västra sidan av Hällebosjön.      Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
I nära anslutning till LIS-området bedrivs lantbruk med 
djurhållning. De båda intressena bedöms kunna samordnas.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt liten betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område om 
hänsyn tas till följande:

- För att nå de mer värdefulla partierna norr och söder om 
LIS-området är det viktigt att allmänheten kan passera genom 
området bakom tomtraden närmast stranden.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar ny bostadsbebyggelse liksom 
komplettering av befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme för 
en naturlig utveckling av bebyggelsen runt Hällebosjön. Detta 
stärker underlaget för viktig service i Pålsboda och Sköllersta, 
samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv 
arbetskraft till Pålsboda, Sköllersta, och kommunen i övrigt.
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8. Svennevad - Sottern
LIS-områdets syfte
Syftet med området är ökade möjligheter till förtätning och 
komplettering av befi ntlig bebyggelse i Svennevads tätort och i 
området söder om Sottern där möjligheter ges till ny bostadsbe-
byggelse likväl som utveckling av befi ntlig allmän badplats och 
småbåtshamn.

Läge
LIS-området, som utgörs av två delområden, inkluderar ytor i 
och strax utanför Svennevads tätort,  som ligger ca 5 km söder 
om Pålsboda och ca 15 km öster om Hallsberg.

Beskrivning
LIS-området omfattar de östra delarna av Svennevads tätort i 
västra änden av sjön Sottern och området öster om Svennevad 
längs Sotterns södra strand, bl a Dampudden och den allmänna 
badplatsen, och med en avgränsning i väster vid Kratorpsviken.
Inne i Svennevad berörs främst befi ntlig bebyggelse men det 
fi nns även obebyggda ytor längs stranden. Här är området gan-
ska låglänt, särskilt kring åmynningen, och öppet med spridd 
lövvegetation.
Längre österut, på Dampudden och Fågelhult är det betydligt 
mer kuperat och här är det omväxland löv- och barrvegetation. 
Både på Dampudden, norr om Fågelhult runt bl a Kratorpsviken 
fi nns befi ntlig bebyggelse, främst fritidshus. 
Däremellan ligger en allmän badplats och en mindre småbåts-
hamn.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området är fragmenterat, med spridd bebyggelse och små 
naturområden längs stranden. Strandlinjen mellan tomtmark 
och sjö är generellt svårtillgänglig eller privatiserade såväl vid 
Dampudden och bebyggelsen längre österut. I anslutning till 
bebyggelsen är stranden generellt öppen, med björk eller tall 
sporadiskt i strandkanten. Privata båt- och badplatser fi nns 
längs områdena med tomter, på vissa håll sköts marken som 
tomtmark hela vägen fram till vattnet. Ofta fi nns gamla tal-
lar längs stränder, och dessa kan ha ett värde även om de är 
fristående. Området är mer varierat i den östra delen med både 
öppen mark, tomter, berghällar och skog. 

Sottern är utpekat som regionalt värdefullt vatten som ska skyd-
das för framtiden. Sandstränderna längs Sotterns södra strand 
är utpekade i Länsstyrelsens naturvårdsprogram och har klass 
3, högt värde. 

Skogen norr om Billsgården (A) är mycket svårtillgänglig och 
området är sankt varför det inte ingår i LIS-området. 
Skog längs ån och ravinen (B). Välutvecklad och naturlig alskog 
på frisk fuktig mark. I öppnare partier växer hög markvegeta-
tion, just norr om grusvägen är träden äldre och står glesare. 
Längs grusvägen växer mycket stora, gamla lönnar, lindar och 
alar.  Skogspartiet söder om grusvägen utgörs dels av en ravin 
med en bäck, dels av högre områden ovanför ravinen. I den lilla 
ravinen är skogen luftig och utgörs av enstaka ädellövträd samt 
mycket grova lärkträd. 

Kärr och myrmark (D). Detta område samt ca 10-20 meter kring 
bäcken ligger utanför LIS-området.
Hällmarksmiljö (E). En höjd med torr hällmarksmiljö på de 
högsta delarna. Träden är olikåldrade och det fi nns död ved. 
Västra sidan är fuktigare men samma trädslag som på höjden. 
Närmare vägen och tomterna i nordväst är skogen lundartad. 
Skogstunga längs en liten höjdrygg (F). 
Gles, björkdominerad skog (G). Block fi nns spridda i området, 
död ved förekommer, och vissa björkar är gamla. 
Gles tallskog mellan stranden och vägen (H) Strandkanten 
utgörs av sandstrand, från vilken en brant slänt leder upp till 
skogsmarken. I övergång mellan strand och skog växer grova 
tallar och här fi nns en badplats.
Hällmarksmiljö (J). Vacker gran- och tallskog med äldre träd, en 
del rönn och död ved. Från vägen reser sig en höjd, och högst 
upp fi nns öppen hällmark med mossa, lågor, äldre tall och enar. 

Ormudden (C). I Bäcktorpsviken ligger en större båtplats (b), 
med parkeringsmöjlighet och fi kabänkar. En del vit näckros 
fi nns i viken. Öster om viken fi nns Ormudden, som skiljer båtvi-
ken från den allmänna badplatsen (c) i öst. Udden bär spår av 
intensiv aktivitet, troligen används den som ”lekskog”, och en 
improviserad grillplats fi nns på dess nordöstra spets. Badplat-
sen har omklädningsrum och toaletter. Området är viktigt ur 
friluftssynpunkt och bör kunna utvecklas. 

Exploteringsbedömning
Det fi nns två skäl till LIS-området. Dels att inte låta närheten till 
Sottern med tillhörande strandskydd, försvåra naturlig förtätning 
och komplettering av bebyggelse och verksamheter i Sven-
nevad. Dels att det fi nns attraktiva partier, främst längs södra 
stranden, som kan locka till nybyggnation som öppnar utveck-
lingsmöjligheter för Svennevad och den här delen av Hallsbergs 
kommun.

Stora delar av området nås enkelt från befi ntliga vägar längs 
södra stranden och i många fall kan kompletterande bebyggelse 
tillkomma direkt intill vägarna eller med korta kompletteringar.

Markförhållandena är varierade, från fl acka låglänta partier i 
väster runt åmynningen till kuperade partier med inslag av berg 
i dagen längs södra stranden. Generellt bedöms marken stabil 
men vissa partier är mer svårbedömnda varför kompletterande 
undersökningar bör göras innan byggande. I vissa låglänta 
områden kan sannolikt marken höjas till lämplig nivå, medan 
andra partier ska undvikas för bebyggelse. Det fi nns fl era tydligt 
lättbebyggda platser inom området.

Teoretiskt skulle mer än 20-30 nya tomter kunna rymmas i 
området men i praktiken torde några enstaka nybyggnationer 
kunna bli aktuella och i övrigt underlättas komplettering av 
befi ntlig bebyggelse. I vissa delar skulle det även kunna röra sig 
om utveckling av verksamheter.

Den samlade bedömningen är att områdets västra del har en 
begränsad exploateringspotential men att underlättande av 
naturlig förtätning av Svennevad ändå gör det intressant. Den 
östra delen längs södra stranden har många attraktiva partier 
som förutom att det är en naturlig förtätning av Svennevad även 
har mycket bra exploateringspotential och att det därmed är 
intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Området är fl ackt i den västra delen och mer kuperat i den 
västra med berg i dagen på sina håll. Det bedöms generellt inte 
fi nnas någon generell risk för ras eller skred men enskilda punk-
ter kan vara svårbedömda varför kompletterande bedömningar 
eller undersökningar bör göras inför planering och byggande.
Området längs södra stranden ligger generellt med god mar-
ginal över sjöns normalvattenstånd men det fi nns korta partier 
som ligger mer lågt och där närmare avgränsning för översväm-
ningsrisk bör göras i samband med planering. 
I områdets västra del, runt åmynningen och norrut är det låglänt 
och ytorna närmast stranden är inte bebyggda. Här ska således 
ett gott avstånd hållas till stranden för t ex bostadsbebyggelse 
däremot innebär detta inget problem för utveckling av befi ntlig 
småbåtshamn och liknanade anläggningar. Strandtomt vid Sottern, strax sydost om Svennevad.   Foto: Bosse Björk
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För Sottern gäller en dämningsnivå på +72,20 m (RH 00). Ingen 
väsentlig byggnadsdel bör ligga lägre än denna nivå plus 0,3-
0,5 meter för att undvika eventuell översvämningsrisk. Dessa 
aspekter beaktas i plan- eller bygglovskedet.

Trafi ken på länsväg 51 är måttlig och hastigheten begränsad till 
50 km/h men här går en hel del tung trafi k varför trafi kbuller är 
en faktor som bör beaktas för ytorna allra närmast länsvägen 
och som kan kräva skärmande åtgärder.

Infrastruktur
Området ligger utmed befi ntliga gator i Svennevad, inklusive 
riksväg 51 som förbinder Örebro län med Östergötland. 
I områdets östra del, längs Sotterns södra strand fi nns fl era 
grusvägar av god standard som försörjer området.
Både vid småbåtshamnen inne i Svennevad och vid badplatsen 
fi nns parkeringsytor för besökande.
Eventuell tillkommande bebyggelse kan i många fall förläggas 
direkt intill befi ntliga gator/vägar eller med mer eller mindre korta 
kompletteringar. 
Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 51 genom Svennevad.
Kommunalt vatten och avlopp fi nns  i Svennevad och ny bebyg-
gelse kan ofta anslutas direkt till detta men i östra delen av 
området kan utbyggad övervägas. Enstaka tillkommande hus 
bör kunna lösas genom enskilda anläggningar. El och bredband 
fi nns och kan byggas ut vid behov.

Planer och bestämmelser 
Två detaljplaner reglerar markanvändningen i den västar delen 
av LIS-området medan den östra delen inte är planlagd.
Strandskydd gäller med 100 meter. Syftet med LIS-området är 
förenligt med förslag till översiktsplan då hela kommunen ska ha 
möjligheter att utvecklas och Svennevad är särskilt utpekat för 
landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Sotterns skärgård är riksintresse för naturvården och Sottern 
är utpekat som regionalt värdefullt vatten som ska skyddas 

för framtiden. Sandstränderna längs Sotterns södra strand är 
utpekade i Länsstyrelsens naturvårdsprogram och har klass 3, 
högt värde. 
LIS-området gränsar till Natura 2000-området Prästgården men 
eftersom tillkommande bebyggelse i dess närhet bedöms bli yt-
terst begränsad bedöms det inte ge några negativa konsekven-
ser för Natura 2000-området, tillika riksintresset.
Riksväg 51 är ett riksintresse för kommunikation. Det fi nns även 
ett riksintresse för en framtida ny väg som i stort följer samma 
sträckning.
För samtlliga dessa intressen gäller att de ska beaktas men inte 
utgör ett absolut hinder för en anpassad och måttfull förtätning i 
det till stor del redan bebyggda området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- Värdefulla delar längs ån och ravinen (B) behålls oexploaterade.

- Ormudden (C) är viktig ur friluftssynpunkt och bör behållas för 
ändamålet liksom att den allmänna badplatsen (c) och båtplatsen 
(b) behålls och tillåts utvecklas.

- Hällmarkerna (E och J) hålls opåverkade, liksom höjdryggen 
och björkskogen (F och G).

- Tallskogen och sandstranden (H) behålls oexploaterad.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom 
utveckling av befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme för en 
naturlig utveckling av Svennevadsområdet. Detta stärker 
underlaget för den service i Pålsboda och Sköllersta samt gynnar 
näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till 
Pålsboda och kommunen i övrigt.



30

9. Gryts Bruk - Övra och Nedra Gryten
LIS-områdets syfte
Syftet med området är att öka möjligheterna till förtätning av 
befi ntlig bebyggelse och viss nybyggnation som en naturlig 
utveckling av Gryts bruk. Det ökar även möjligheterna för verk-
samheter att utvecklas.

Läge
LIS-området är beläget mellan de båda sjöarna Övra och Nedra 
Gryten, ca 5 km väster om Hjortkvarn, ca 2 mil söder om Påls-
boda och ca 2,5 mil sydost om Hallsberg.

Beskrivning
LIS-området utgörs av bebyggelsen i den lilla byn Gryts bruk, 
belägen på båda sidor om forsen med det lilla kraftverket. 
Bebyggelsen, som har sitt ursprung före förra sekelskiftet, ligger 
till större delen i nivå med Övra Gryten och med utsikt ner mot 
Nedra Gryten. Den gamla herrgårdsbyggnaden ligger lite avskilt 
i östra delen av byn.
Ytorna närmast Nedra Gryten är öppna med inslag av gles löv-
vegetation medan vegetationen vid Övra Gryten är tätare och 
mer blandad. 
 
Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras dels av öppna hävdade betesmarker 
men en stor del är också ianspråktaget och bebyggt med 
bostadshus och äldre verksamhetsbyggnader.

De naturvärden som fi nns ligger i de gamla betesmarkerna längs 
Nedra Grytens norra strand. Därutöver markerar en stor del av 
bybildningen ett kulturhistorisk avtryck från bruksperioden. 
Hävdad betesmark (A). Tidigare inventerad och utpekad som 
värdefull. Öppna ytor med prästkrage, svartkämpe, blåklocka, 
ögontröst, höskallra och ängsklocka, längs stranden buskage 
och högre vegetation med bl a älggräs. I västra halvan växer 
glest med träd, främst tall och al. Öster om udden fi nns gles, 
betad ekskog i blandad ålder. Område med höga naturvärden 
kombinerat med vissa kulturvärden, i och med sin kontinuitet av 
hävd.

Området är delvis inhägnat som betesmark men längs byvägen 
tar sig allmänheten genom området. På östra sidan av utloppet 
från Övra Gryten fi nns en båtplats (a) som bör bevaras.

Exploateringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till sjö-
arna och forsen med tillhörande strandskydd försvåra naturlig 
förtätning och komplettering av bebyggelse. Detta gäller även 
möjligheten för verksamheter.

Området ligger i änden av en grusväg men bara 5 km från Hjort-
kvarn och riksväg 51 så det är avskilt utan att vara perifert. Det 

fi nns exploaterbara ytor i myckt vackra lägen direkt intill befi ntlig 
byväg eller med korta kompletteringar, främst vid Övra Gryten.
Marken bedöms generellt stabil och lättbebyggd men obebygg-
da delar är svårbedömda och kräver kompletterande undersök-
ningar.

Teoretiskt skulle mer än ett 20-tal nya tomter kunna rymmas 
inom LIS-området men i praktiken torde någon enstaka ny-
byggnation bli aktuell och i övrigt underlättas komplettering av 
befi ntlig bebyggelse. Byn är ett tidsdokument och eventuell 
tillkommande bebyggelse måste anpassas till kulturmiljön. 

Den samlade bedömningen är att området har något begränsad 
exploateringspotential men att underlättande av naturlig förtät-
ning av samhället ändå gör det intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Området faller tydligt från Övra Gryten i norr till Nedra Gryten 
i söder men någon generell risk för ras eller skred bedöms 
inte föreligga. Vissa obebyggda ytor närmast forsen är dock 
svårbedömda och kompletterande undersökningar bör göras om 
de ska bebyggas.
Större delen av området ligger med god marginal över Nedra 
Gryten men allra närmast stranden fi nns låglänta partier. Övra 
Gryten ligger ca 10 meter högre. Bebyggelsen runt Övra Gryten 
ligger med god marginal över sjöns och övre forskanalens 
normalvattenstånd och övrig bebyggelse är placerad så att den 
inte riskerar översvämmas. Undantaget direkt intill stränderna 
bedöms således ingen översvämningsrisk föreligga.

Trafi ken är ytterst blygsam i området och ingen faktor som 
påverkar.

Infrastruktur
Området ligger utmed en grusad bygata samt en mindre sidoväg 
som passerar över forsenkanalen. Grusvägen ansluter till en 
annan mindre väg som är asfalterad mot Hjortkvarn medan 
den är grusad mot norr, riktning Haddebo och Pålsboda. Båda 
dessa vägar ansluter till riksväg 51 som förbinder Örebro län med 
Östergötland. 
Eventuell tillkommande bebyggelse kan förläggas direkt intill 
befi ntliga byväg eller med mycket korta kompletteringar. 
Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 51, närmast vid Hjortkvarn.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda anläggningar 
gäller. El fi nns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och det fi nns inga andra bestämmelser  
som reglerar markanvändningen. Strandskydd med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i förslag till översiktsplan då hela 
kommunen ska ges möjligheter att utvecklas och bebyggelsen 
vid Gryts bruk är särskilt utpekad för landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen även om den 
kulturhistoriska miljön förutsätter viss försiktighet vid exploatering.

Övra Gryten vid kraftverket centralt i Gryts bruk.      Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- betesmarken söder om vägen (A) längs Nedre Grytens norra 
strand lämnas oexploaterad men nyttjad på lämpligt sätt så att 
den hålls öppen. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Hjortkvarn och 
Pålsboda, kan i viss mån underlättar möjligheterna att utveckla 
verksamheter samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till Hjortkvarn och Pålsboda och kommunen 
i övrigt.
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Området ligger något avsides men via en väg med bra standard 
bara ca 5 km från Hjortkvarn och riksväg 51 så det är avskilt 
utan att vara direkt perifert. Det fi nns exploaterbara ytor i vackra 
lägen på båda sidor om sjön men då krävs en del vägkomplet-
teringar och marken är kuperad och inte helt lätt att bebygga 
även om den bedöms generellt stabil och utan risk för över-
svämningar.
I sammanhanget bör dock noteras att ortens industri, Gryts 
bruk, avvecklade verksamheten för några år sedan och att en 
stor del av alla bostäder redan står tomma. 

Teoretiskt skulle mer än ett 20-30 nya tomter, även fl erfamiljs-
hus, kunna rymmas inom LIS-området men i praktiken torde 
någon enstaka nybyggnation kunna bli aktuell i ett mycket 
attraktivt läge och i övrigt underlättas komplettering av befi ntlig 
bebyggelse. 

Den samlade bedömningen är att området egentligen inte har 
någon exploateringspotential på kort sikt men att eliminering av 
alla typer av hinder för byggande måste vidtas för att underlätta 
någon form av naturlig förtätning eller återutveckling av samhäl-
let varför det då ändå är relevant som LIS-område.

Risk och störningar
Området faller naturligt från Björnhammarsjön som är uppdämd 
och i forsrännan till Hjortkvarnsån fi nns en kraftstation. Marken 
sluttar som mest ner mot forsrännan men det fi nns höjder även 
längre ifrån vattnet på den västra sidan. Dessa kuperade ytor 
utgörs till större delen av berg varför det inte bedöms fi nnas 
någon generell risk för ras eller skred men vissa obebyggda 
ytor närmast forsen är dock svårbedömda och kompletterande 
undersökningar bör göras om de ska bebyggas.
Större delen av området ligger med tillräcklig marginal över 
Björmhammarsjöns normalvattenstånd och övrig bebyggelse 
är placerad så att den inte riskerar översvämmas. Att sjön är 
reglerad ger vissa förutsättningar som bör utredas om nya ytor 
tas i anspråk för bebyggelse, varpå en lägsta golvhöjd kan anes 
så ingen översvämningsrisk kommer föreligga. Marken bedöms 
generellt stabil att fylla upp om så skulle krävas.

Trafi ken är ytterst blygsam i området och ingen faktor som 
påverkar.

Infrastruktur
Området ligger något avsides men via en väg med bra standard 
bara ca 5 km från Hjortkvarn och riksväg 51 som förbinder Öre-
bro län med Östergötland.
Det fi nns ett väl utbyggt gatunät av god standard i Björmham-
maren. 
Det fi nns möjlighet att bygga direkt intill befi ntlgt gatunät men de 
intressantaste ytorna för tillkommande bebyggelse i norr, kräver 
dock kompletteringar 100-300 meter väg beroende på vilka ytor 
som vill nås. 
Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 51, närmast vid Hjortkvarn.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns och kan byggas ut. El och 
bredband fi nns och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Delar av området är planlagt. Strandskydd med 100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i förslag till översiktsplan då hela 
kommunen ska ges möjligheter att utvecklas och den lilla tätorten 
Björnhammaren är särskilt utpekad för landsbygdsutveckling.

10. Björnhammaren - Björnhammarsjön

LIS-områdets syfte
Syftet med området är att öka möjligheten till förtätning av 
befi ntlig bebyggelse och viss nybyggnation som en naturlig 
utveckling av Björnhammaren. Ökar även möjligheterna för 
verksamheter att utvecklas.

Läge
LIS-området är beläget i södra änden av Björnhammarsjön, ca 
5 km väster om Hjortkvarn, ca 2 mil söder om Pålsboda och ca 
2,5 mil sydost om Hallsberg.

Beskrivning
LIS-området omfattar en stor del av den lilla tätorten 
Björnhammaren i södra änden av Björnhammarsjön där 
bebyggelsen är belägen på båda sidor av Hjortkvarnsån och en 
kraftverkskanalen där resterna av det ursprunglig bruket fi nns. 
Området är tämligen kuperat och varierat, från öppna ytor 
centralt i samhället på östra sidan vattnet till en mer lummig miljö 
på västra sidan och längst i söder. Störst höjdskillnader fi nns det 
längs den gamla forsrännan.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området karaktäriseras av Björhhammarsjöns lugna uppdämnda 
yta som pressas in i den smala passagen ner mot Hjortkvarnsån 
och den kulturhistoriska miljö som detta skapat.

De naturvärden som fi nns ligger i skogspartier med klipphällar 
som innehåller varierande tallskog, lavar och död ved.
Gles tallskog (A). Främst medelålders träd men på klippor fi nns 
äldre och senvuxna träd samt en del död ved, närmast stranden 
fi nns grova tallar. På de klipphällar som löper genom området 
växer renlavar. Längs strandlinjen är vegetationen sparsam, här 
och var bryts strandlinjen av släta klipphällar varvat med sanka 
partier. Stigen genom området bör hållas tillgänglig. 
Sumpskog med björk, al och rönn (B). Vattendraget blir mer 
naturligt längre söderut, med forsar, stenar och död ved i och 
över vattnet, värdefull naturlig strukturer.
Brant med klipphällar (C). Tallskog med gamla, senvuxna tallar, 
torrakor och liggande död ved, även gamla granar. I området 
växer rikligt med lav, både på klipphällar och på träd. Långa sjok 
av hänglavar vajar från grenar och stammar.
Parti med lövträd (D). Blockigt område med naturliga strukturer 
som kantzon vid den öppna marken. Troligen värdefullt för både 
fåglar, fjärilar, andra insekter och allehanda däggdjur.

Strax nedanför område (D) fi nns en badplats (a) som bör bevaras 
och tillåtas utvecklas.

Exploateringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till sjön, 
forsen och kanalen med tillhörande strandskydd försvåra na-
turlig förtätning och komplettering av bebyggelse. Detta gäller 
även möjligheten att utveckla verksamheter.

Bron i södra änden av Björnhammarssjön.      Foto: Bosse Björk
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Konkurrerarande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften:

- viss hänsyn bär tas till skogspartierna med klipphällar (A) samt 
det mindre lövträdspartiet (D) öster om sjön.

- Skogspartiet med klipphällar (C) lämnas orört.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Hjortkvarn och 
Pålsboda, kan i viss mån underlättar möjligheterna att återskapa 
verksamheter i Björnhammaren samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Hjortkvarn, 
Pålsboda och kommunen i övrigt.
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10. Björnhammaren - Björnhammarsjön
Avgränsning LIS-område

Natur-, kulturmiljö- och friluftsvärdesinventering
Område inom vilket särskild hänsyn ska tas vid exploatering
A, Tallskog gles
B, Sumpskog
C, Brant med klipphällar
D, Parti med lövträd

Övrigt
Planlagt område

Störningar och risker som ska beaktas vid
planläggning och exploatering
R) Ras- och skred

Ö) Översväming
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LIS-områden 
- bilaga till översiktsplan för Hallsbergs kommun

antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28  § 115


