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INLEDNING
En översiktsplan är en politisk viljeyttring om hur kommunen ska utvecklas och en vilje- 
inriktning om hur marken, vattnet och den bebyggda miljön ska användas och bevaras. 
Översiktsplanen ska  även visa hur kommunen ställer sig till olika allmänna intressen.

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta, men kommunen kan även göra fördjupningar av geografiska delområden i såkallade Fördjupade 
översiktsplaner. Orsa kommun har en Vindbruksplan från år 2011 som är en Fördjupad översiktsplan. Det 
är Plan- och bygglagen  som reglerar vad en översiktsplan ska innehålla och hur man ska ta fram den. I 
översiktsplanen ska det framgå hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden. Planen ska 
redovisa visionen för kommunens framtida utveckling

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning i efterföljande beslut, till exempel 
vid detaljplanering, bygglovsprövning och andra typer av tillstånd. Den ska fungera som ett instrument 
för dialogen mellan kommunen och staten avseende de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och 
tillgodoseende. Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplanen och under varje mandatperiod ska 
kommunen ta ställning till om översiktsplanen är aktuell, en så kallad aktualitetsprövning.
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VARFÖR HAR KOMMUNEN EN ÖVERSIKTSPLAN?
Översiktsplanen studerar kommunens framtida utveckling under ett par 
decennier framåt. Genom att se över hela kommunens utveckling vid 
samma tillfälle kan olika intressen vägas mot varandra. De åtgärder som 
behövs för att åstadkomma utveckling i kommunen kan planeras i god tid 
så att de kan utföras effektivt och ekonomiskt. Genom den helhetsbild som 
översiktsplanen ger över kommunen blir framtida beslut förutsägbara för 
kommuninvånare, fastighetsägare och näringsidkare.

Kommunal utvecklingsplan
Orsa kommun har en kommunal utvecklingsplan (KUP) från 2013 
som redovisar kommunens vision och målområden. Översiktsplanen 
vidareutvecklar visionen och målområdena i strategier, riktlinjer och 
rekommendationer utifrån hur visionen och målområdena påverkar 
anspråken på, och användningen av, mark- och vattenområden i kommunen.

PROCESSEN
I arbetet med översiktsplanen har kommunen använt de synpunkter och 
åsikter som kommit fram under medborgardialogen för den kommunala 
utvecklingsplanen. Därutöver hölls ett allmänt möte den 29 maj 2013 
som förutom översiktsplanen generellt även fokuserade lite extra på 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, odlingsrösen och utvecklingen i 
Grönklitt.

Kommunens tjänstemän har genom att träffa bystugeföreningar och 
bysamfälligheter gett byarna i kommunen en extra möjlighet att komma 
till tals. Flera byar har också valt att göra så kallade byutvecklingsplaner, 
där kommunen bidrar med 5000 kronor till byar som levererar en färdig 
byutvecklingsplan. Byutvecklingsplanerna är inte ett politiskt dokument, 
men de är ett bra underlagsmaterial för kommunen, bland annat till 
översiktsplanens särskilda rekommendationer för enskilda byar.

Formell process
Hur en översiktsplan ska tas fram och vad den ska innehålla är reglerat 
i PBL. Den formella processen inleds med samråd. Under samrådet ska 
länsstyrelsen, berörda grannkommuner, sammanslutningar och föreningar, 
kommunens medlemmar, m fl. få möjlighet att delta i samrådet och komma 
med synpunkter.

De synpunkter som framkommer under samrådet ska redovisas och 
besvaras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kan ändras med anledning 
av de synpunkter som inkommit.

Efter samrådet ställs översiktsplanen ut under minst två månader. 
Utställningen ska kungöras på kommunens anslagstavla och i ortstidningen. 
Under utställningstiden kan man lämna skriftliga synpunkter på förslaget. 
Synpunkterna redovisas och besvaras i ett särskilt utlåtande. Om det behövs 
några större förändringar efter utställningen måste översiktsplanen ställas 
ut igen innan den antas av kommunfullmäktige. 

Allmänna intressen
Översiktsplanen ska behandla de 

allmänna intressena enligt plan- 

och bygglagen samt miljö balken. 

Allmänna intressen är, till skillnad 

från enskilda, gemensamma för 

medborgarna. De kan vara riks-

intressen, strand skydd, natur- och 

kultur värden m.m. Enskilda intressen 

prövas i efterföljande planering.

Enskilt intresse
Enskilda intressen prövas i 

planeringen som sker efter översikts-

planen, exempelvis detalj planer 

och bygglov. Ett enskilt intresse 

är en persons privata intresse som 

inte har betydelse för allmänheten. 

Det kan exempelvis vara intresset 

att få bebygga sin fastighet eller 

intresset att få behålla sin utsikt om 

grannfastigheten ska bebyggas.
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GÄLLANDE PLANER
Översiktsplan 1994
För Orsa kommun finns idag en översiktsplan från år 1994. Rekommenda-
tionerna i översiktsplanen från år 1994 upphör att gälla när den nya planen 
vinner laga kraft.

Tematiskt tillägg: Vindbruksplan
Orsa kommun har ett gällande tematiskt tillägg för områden lämpliga 
för vindkraft: Vindbruksplanen. Den är från år 2011 och fortfarande 
aktuell. Vindbruksplanen kommer därför att fortsätta att gälla när denna 
översiktsplan vinner laga kraft.

Fördjupade översiktsplaner
I Orsa kommun finns ett antal äldre generalplaner som har status som 
fördjupade översiktsplaner. När denna översiktsplan vinner laga kraft 
kommer dessa att upphöra att gälla. Detta gäller:

Orsa centralort 1977-02-08
Generalplan Berget 1978-08-28
Generalplan Ivarsnäs 1979-11-26
Generalplan Grönklitt 1981-10-26

Detaljplaner
I Orsa kommun finns drygt 100 gällande detaljplaner. Dessa finns nästan 
uteslutande i Orsa tätort med kringliggande byar och i Grönklitt. En 
detaljplan finns utanför Skattungbyn och en i Lisselhed söder om Orsa. 
Några av detaljplanerna är fortfarande inte utbyggda. Icke utbyggda 
detaljplaner finns för både bostads- och industriändamål. Detaljplaner 
fortsätter att gälla när en ny översiktsplan vinner laga kraft.

LÄSANVISNING
Översiktsplanen är indelad i fyra delar. Den första delen omfattar 
information om planprocessen, redovisar omvärldsfaktorer och styr-
dokument som påverkar översiktsplanen. Den första delen avslutas med 
kommunens vision och strategier för översiktsplanen.

Den andra delen omfattar planförslaget. Planförslag består av information 
som behövs för att förstå bakgrunden till de riktlinjer som redovisas, och 
också de riktlinjer som ska ligga till grund för att uppfylla visionen och 
planförslaget. I planförslaget finns både generella riktlinjer som gäller hela 
kommunen och riktlinjer som gäller mindre områden i kommunen. 

Den tredje delen omfattar översiktsplanens konsekvensebeskrivning, som 
används för att få en helhetsbild av den miljöpåverkan som en planerad 
verksamhet kan medföra. 

Den fjärde och sista delen omfattar handlingsplanen för hur planförslaget 
ska genomföras och inom vilken tidsrymd.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindbruksplanen fortsätter att gälla

Översiktsplan 1994

Länsstyrelsen godtar inte att den 
kommuntäckande översiktsplanen 
saknar konkreta ställningstaganden 
för miljökvalitetsnormer för vatten. 
Det saknas en beskrivning av 
vattenförekomster inom kommunen 
i VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige). Planen saknar avvägningar 
mellan vattenförekomster och 
exploateringar. Länsstyrelsen 
kan därför inte lämna besked för 
miljökvalitetsnormer för vatten som 
ger kommunen planeringstrygghet.

Länsstyrelsen anmärker att 
VA-planen inte behandlas som en 
bilaga (del av) översiktsplanen.

Kommunens VA-plan behandlar 
vatten och avlopp, men denna är 
inte ett översiktsplanedokument 
utan ett fristående styrdokument.



14

D
E

L 
1

 -
 F

Ö
R

U
TS

ÄT
TN

IN
G

A
R

 O
C

H
 S

TR
AT

E
G

IE
R

BEGREPP
För att förtydliga vilka områden som vissa delar av texten syftar till kommer 
här en redogörelse för hur namn på områden används i dokumentet. Rent 
statistiskt består Orsa tätort av både Hansjö och byarna söder om Orsa. 
Då detta område både är väldigt stort och har skiftande karaktär används i 
detta dokument istället följande begrepp. Se även kartan till höger.

Orsa tätort (A)
Det som i översiktsplanen kallas Orsa tätort består framförallt av kvarters- 
och villabebyggelse samt industriområden och anläggningar för idrott, 
friluftsliv och besöksnäring. Området består av det som brukar kallas 
Kyrkbyn samt Born och villaområden på Berget och i Trunna och Höglunda.

Orsa centrum (B)
Orsa centrum ingår i Orsa tätort och består av de allra centralaste kvarteren 
och Västeråkern.

Born (C)
Born ingår i Orsa tätort och består av villaområden och industriområden 
norr om Orsaskolan.

Södra Orsa (D)
Södra Orsa används som samlingsnamn för de byar söder om Orsa som 
uppfattas som mer eller mindre hopvuxna med både varandra och med 
Orsa tätort. Byarna klättrar uppför bergssidan öster om Orsasjön. I området 
ingår även det nya bostadsområdet Styversbacken.

Hansjö (E)
Gränsen mellan Orsa och Hansjö kan upplevas som otydlig men Hansjö  är 
en egen by med en karaktär som skiljer sig från omgivande villabebyggelse.

Slättberg (F) och Stackmora (G)
Slättberg och Stackmora är egna tydligt avgränsade byar som inte tillhör 
något av områdena som beskrivs ovan.

Statistisk avgränsning (streckad linje)
Den statistiska tätorten omfattar utöver Orsa även Hansjö och en stor del 
av byarna söder om Orsa. Anledningen till att dessa områden statistisk 
räknas till tätorten är att avstånden mellan husen är så korta att de anses 
hopvuxna.
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OMVÄRLDSFAKTORER
Orsa kommun påverkas av förändringar som sker över hela världen likaväl som av sitt för- 
hållande till andra städer. Samhällsplaneringen behöver anpassa sig till och använda sig 
av de förutsättningar kommunen har.
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MEGATRENDER
Megatrender är trender som påverkar hela eller stora delar av världen. 
Trenderna pågår redan nu, men alla effekter märks inte än och det kan 
ta lång tid innan de blir tydliga. Det är viktigt att ta hänsyn till framtida 
effekter eftersom samhällsbyggande är en långsam process med byggnader 
och anläggningar som ofta står i hundra år eller mer. De megatrender som 
enligt Boverket har störst inflytande på markanvändningen är globalisering, 
digitalisering, urbanisering och ett förändrat klimat.

Globalisering
Utvecklingsländernas tillväxt ökar efterfrågan på många olika varor och 
tjänster vilket ger bättre förutsättningar för jordbruket och en fortsatt 
viktig skogs- och träindustri. Besöksnäringen fortsätter att öka eftersom fler 
får råd att resa vilket kan leda till fler konflikter mellan allemansrätten och 
äganderätten när jord- och skogsbruket blir intensivare. Arbetsplatser inom 
tillverkningsindustri och icke platsbundna servicetjänster flyttar till länder 
med låga lönekostnader medan arbetskraftsinvandringen för exempelvis 
vård- och omsorgstjänster ökar i länder med högre lönekostnader. Behovet 
av snabba och miljövänliga transporter ökar järnvägens betydelse.

Digitalisering
Den nya tekniken är en av de bakomliggande orsakerna till globaliseringen. 
De förbättrade möjligheterna att kommunicera ger nya förutsättningar för 
landsbygden. Möjligheterna att bo kvar i sin hemkommun vid nytt arbete 
eller studier ökar eftersom mycket arbete kan skötas på distans. Det finns 
också möjlighet för den traditionella servicen att ersättas av nya typer av 
service genom exempelvis e-handel och hemleverans. Än så länge finns 
dock inget som tyder på att digitaliseringen motverkar den pågående 
urbaniseringen.

Urbanisering
Urbaniseringen koncentrerar befolkningen till de stora städerna och till 
universitets- och högskoleorter, men ger också omflyttning inom regioner 
från landsbygden och små orter till de större orterna. Utflyttningsorter får 
en åldrande befolkning och både en generell arbetskraftsbrist och brist på 
arbetskraft med rätt kompetens eftersom unga som flyttar för att utbilda 
sig sällan återvänder. Enstaka personers engagemang kan få stor påverkan 
för en orts utveckling.

Förändrat klimat
Det varmare klimatet förväntas ge mer nederbörd som också faller mer 
koncentrerat i perioder. Det ger ökad risk för översvämningar, torka, ras, 
skred och erosionsskador men också minskad tillgång till dricksvatten 
sommartid och ökade risker för föroreningar i dricksvattnet. Det varmare 
klimatet ger ökad produktivitet inom jord- och skogsbruk och bättre 
förutsättningar för sommarturism men ger risk för nedgång i vinterturismen 
när snötillgången blir osäkrare. Invandringen kan öka genom omlokalisering 
av personer och företag och i förlängningen på grund av klimatflyktingar.
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miljömålen för Sverige.

NATIONELLA MÅL, PLANER OCH VISIONER
I Sverige finns flera olika nationella mål, planer och visioner. De som 

har störst påverkan på kommunernas översiktsplaner är de nationella 

miljömålen, de transportpolitiska målen och den nationella planen för 

transportsystemet. De nationella målen och planerna fastställs av riksdagen 

eller regeringen och gäller för hela Sverige. Orsas översiktsplan ska ta 

hänsyn till de nationella målen och planerna och bidra till att uppfylla dem.

VISION FÖR SVERIGE 2025
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för Sverige 2025 

som baseras på de nationella mål som rör samhällsplaneringen. Kommunen 

egna visioner och mål behöver förhålla sig till visionen för Sverige 2025. 

Visionen består av följande tolv Sverigebilder:

 - Utveckla småorter och glesbygd hållbart

 - Planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter

 - Skapa internationella spårstrukturer för gods och resor

 - Gynna besöksnäringen

 - Högre utbildning är motor för regional tillväxt

 - Trygga rent vatten

 - Hantera växande stadsregioner

 - Bygg hållbart

 - Säkerställ framtidens elförsörjning

 - Bevara tätortsnära natur, stränder och jordbruksmarker

 - Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden

 - Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Den nationella planen för transportsystemet omfattar det nationella 

stamvägnätet och det statliga järnvägsnätet. Sträckan mellan Vattnäs och 

Trunna på E45 redovisas som en planerad åtgärd under tidsperioden 2020 

– 2025. Idag är vägen bitvis mycket smal och många lokalgator och enskilda 

fastigheter har anslutningar till vägen. I den nationella planen ges även ökat 

driftsbidrag till Inlandsbanan. Inlandsbanan förvaltas av Inlandsbanan AB, ett 

bolag som ägs av kommunerna längs Inlandsbanan.

Trafikverket arbetar också med en nationell plan för transportsystemet för 

2018-2029 vilken förväntas vara klar under våren 2018.

Nationella miljömål
De nationella miljömålen gäller hela Sverige. Det övergripande målet kallas 

för generationsmålet och innebär att vi till nästa generation ska lämna över 

ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Lösningen av dessa miljö-

problem får inte orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i andra delar av världen.

De nationella miljömålen har också anpassats för Dalarna till regionala miljömål. 

De regionala miljömålen överensstämmer i stort med de nationella miljömålen 

både i innehåll, utveckling och om målet bedöms uppfyllas till år 2020 eller 

inte. Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram för att nå de nationella 

miljö- och klimatmålen samt FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

Länsstyrelsens åtgärdsprogram 

2018-2022 för att nå miljö- och 

klimatmålen.
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REGIONER
Samspelet med och förhållandet till andra städer är påtagligt för 
kommuner när det gäller tillgången till bland annat service, bostäder och 
arbetsmarknad. Kommungränser och andra administrativa gränser är inte 
längre lika viktiga när människor väljer bostadsort eller arbete utan man 
rör sig allt friare inom olika regioner. Eftersom människor rör sig allt mer är 
en god infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik viktigt för kommunen.

Orsa kommun
Handel och grundläggande service i Orsa kommun är koncentrerad i Orsa 
tätort och gör tätorten till en naturlig centralort. Skattungbyn är en viktig 
serviceort utan att konkurrera med Orsa som centralort. 

Orsa och Mora
Det korta avståndet mellan Mora och Orsa gör Orsa till en viktig bostadsort 
i den arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i tillsammans med Mora 
och Älvdalen. Över 40 % av den förvärvsarbetande befolkningen i Orsa 
kommun arbetar i Mora. Även om en lägre andel av den förvärvsarbetande 
befolkningen pendlar ut ur Mora kommunen så står Orsa för det vanligaste 
slutmålet. Orsa har fördel av att flera stora arbetsplatser i Mora, som 
lasarettet och Norets handelsområde, ligger på ”Orsa-sidan” av Mora 
centrum och därför är lätta att ta sig till från Orsa kommun. Om det är 
enkelt, snabbt och bekvämt att ta sig mellan Mora och Orsa har båda 
orterna nytta av närheten till varandra.

Byarna runt Orsasjön gör det intressant att titta på gemensam infrastruktur 
mellan Mora och Orsa kommuner. Genom nära samarbete och gemensamt 
VA-bolag har redan bredband och allmänt vatten och avlopp börjat korsa 
kommungränserna. Utvecklingen pekar på att allt mer infrastruktur 
kommer att vara gemensam för de två kommunerna.

Norra Dalarna
Norra Dalarna och de södra delarna av Härjedalens kommun samt de västra 
delarna av Ljusdals kommun har Mora som regionalt centrum för handel, 
administration och offentlig service. Omlandet kring Mora bedöms ha över 
100 000 invånare som nyttjar Mora som centralort för arbete, handel eller 
olika typer av service. Orsa är centralt placerad i regionen och det finns 
därför möjlighet för näringsliv och handel att dra nytta av närheten till 
Mora.

Dalarna
Siljansbygden där Orsa kommun ligger är den del av landskapet som 
oftast förknippas med just namnet eller varumärket Dalarna, och i ett 
internationellt perspektiv till viss del även med Sverige. Det är framförallt 
midsommarfirandet, byarna, timmerhuskulturen och det öppna landskapet 
som bidrar till områdets identitet och attraktionskraft.
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Falun-Borlänge
Falun och Borlänge är tillsammans Dalarnas centralort och ekonomiska 
motor. Kopplingen till Falun-Borlänge är mycket viktig då den ytterligare 
specialiserar utbudet i handel, utbildning, arbetsmarknad och service för 
Orsaborna.

Stockholm och Mälardalen
Stockholm och Mälardalen fyller funktionen att erbjuda ett ännu bredare 
och mer specialiserat utbud av handel, utbildning, arbete och service 
än vad Falun-Borlänge kan erbjuda. Stockholm fungerar också genom 
Arlandas internationella flygplats som tröskeln ut i Europa och resten av 
världen. Invånare från Stockholm och Mälardalen är i sin tur den största 
målgruppen för besöksnäringen i Orsa och övriga delar av Norra Dalarna.

Norge
Både från Orsa och kringliggande kommuner är det vanligt med arbets-
pendling till Norge, framförallt veckopendling. Även ur turistperspektiv 
finns det starka band mot Norge då många turister från fylken på andra 
sidan norska gränsen kommer till Orsa för campingsemester med bad i 
Orsasjön sommartid. En viss relation kan även ses till skidorterna i Sälen – 
Trysil genom rörelse av personal i området. De utbildningar som tidigare 
gavs vid SCOTT, Swedish college for travel and tourism, har också bidragit 
till denna relation.

Samarbete Mora/Orsa/Älvdalen
Idag har Orsa kommun flera samarbeten med grannkommunerna Mora 
och Älvdalen. Det handlar om gemensam gymnasieskola, VA-bolag, IS/IT, 
lönekontor, social myndighetsutövning, överförmyndare och upphandling 
samt gemensamt miljökontor och stadsbyggnadsförvaltning för Orsa och 
Mora. Samarbetet är viktigt för att kunna skapa goda förutsättningar för att 
erbjuda god service och bra utbildning.

Dalastrategin – Dalarna 2020
Målbilderna i den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna målar upp 
en bild där Dalarna tar tillvara på attraktionskraften i landsbygdens 
natur- och kulturmiljövärden. Tillsammans med kulturen ska det driva 
utvecklingen framåt i hela regionen även om Falun-Borlänge ses som 
motorn i utvecklingen. Ständigt förbättrade kommunikationer underlättar 
för Dalarna att delta i ett aktivt utbyte med omvärlden.

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna
Länsplanen för regional transportinfrastruktur omfattar åtgärder på statliga 
vägar som inte omfattas av den nationella planen. I länsplanen redovisas en 
upprustning av väg 1000 genom Orsa, vilken förväntas genomföras under 
åren 2017-2018. Åtgärden görs för att möta den expansion som har skett 
och förväntas fortsätta ske i Grönklitt.
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ORSA KOMMUNS ROLL I REGIONEN
Orsa kommun har flera roller i regionen. De roller som har störst 
påverkan på markanvändningen är att bidra till att Dalarnas starka 
varumärke fortsätter att utvecklas, samt att vara en attraktiv bostadsplats 
som kan försörja arbetsmarknadsregionen för Mora-Orsa-Älvdalen med 
kompetent arbetskraft. Orsa har också möjlighet att komplettera den 
handel som finns i Mora med specialbutiker.

Varumärket Dalarna förknippas med området runt Siljansringen och 
internationellt förknippas Sverige i viss utsträckning med Dalarna, och 
därmed med området runt Siljansringen. Som besöksmål och förvaltare 
av landskapet och kulturmiljöerna är Orsa kommun en viktig aktör 
för att upprätthålla och utveckla Dalarnas starka varumärke. Genom 
att samtidigt arbeta med kommunens eget varumärke, Orsa som 
musikkommun, kan området kring Siljansringen erbjuda en variation av 
upplevelser i de olika kommunerna.

Orsa bildar tillsammans med Mora och Älvdalen en funktionell 
arbetsmarknadsregion. Därmed är även bostadsmarknaden för de tre 
kommunerna gemensam. Som regionalt centrum med en koncentration 
av arbetsplatser har Mora kommun ett behov av att boende i närliggande 
kommuner pendlar in för att arbeta. Orsa, som i sin tur har en mindre 
koncentration av arbetsplatser, har ett behov av att det finns attraktiva 
jobb i närliggande kommuner. Det gör att Orsa kommun har en viktig 
roll som boendekommun. Möjligheten till en bra kompetensförsörjning 
för både företag och offentlig service förbättras om det finns attraktiva 
boendemiljöer att tillgå. Alla tre kommunerna i arbetsmarknadsregionen 
kan erbjuda olika typer av boendemiljöer där Orsas stora fördel är 
möjligheterna till utsikt i kombination med närheten till Mora. En 
satsning på goda boendemiljöer i kommunen är viktig inte bara för 
arbetsmarknadsregionen i stort utan även för att kunna försörja den egna 
kommunens näringsliv och offentliga service med kompetent arbetskraft.

Orsas handel har möjlighet att komplettera den handel som finns i Mora 
med specialbutiker som saknas där. Med specialiserade butiker i Orsa får 
även handeln i Mora närhet till ett större utbud vilket kan stärka handeln 
i Norra Dalarna gentemot exempelvis Falun-Borlänge.
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STRATEGIER
Orsa kommuns vision togs fram under arbetet med den kommunala utvecklingsplanen. 
Till översiktsplanen har visionen vidareutvecklats till fyra strategier som är vägledande i 
arbetet med riktlinjer och rekommendationer i översiktsplanen.
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ORSA KOMMUNS VISION
Orsa är en naturnära plats där folk trivs och vill bo. Våra verksamheter 
håller hög kvalitet och det känns tryggt att använda sig av dem. Vårt rika 
och mångsidiga kulturarv har grundat vårt goda rykte som musikkommun.

Vi har en tydlig roll i arbetet med att utveckla regionen. Orsa har korta 
beslutsvägar och krånglar inte till saker. Det gör oss väl förberedda att 
möta samhällets förändringar utan att tappa hållbarhetstänkandet.

Vi har ett välmående näringsliv som är attraktivt för både tjänsteföretag 
och producerande företag. Vi är en av landets mest kända turistorter.
Detta har blivit möjligt genom ett fantasirikt och nyfiket förhållningssätt, 
präglat av humor och en gnutta galenskap.
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MED UTSIKTEN, VILDMARKEN OCH VATTNET
Orsa kommun ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Vare 
sig man vill bo centralt i Orsa, i någon av byarna eller i avskild vildmark 
så finns det goda möjligheter att bo med vacker utsikt eller nära vattnet, 
eller både och. Det gör Orsa till en populär boendekommun eftersom det 
ger lite extra vardagslyx. Med naturen runt knuten, härliga somrar med 
ljusa nätter och riktiga, vita vintrar är det lätt att njuta av fritiden. Genom 
närheten till Mora och dess utbud av arbetsplatser och service är Orsa den 
lilla kommunen med det stora utbudet.

Bymiljöerna med sin traditionella bebyggelsestruktur och sitt 
månghussystem är en del av Orsas identitet, liksom fäbodarna, finnbyarna 
och det öppna jordbrukslandskapet. Vi ska ta vara på vårt kulturarv 
samtidigt som vi möjliggör för utveckling.

 - Förtäta och omvandla Orsa centrum och öka kontakten med 
Orsasjön.

 - Orsa och de närliggande byarna växer söderut mot Mora.
 - Nya bostadsområden placeras med utsikt och/eller strandnära läge.
 - Byarna ska få utveckla sin särprägel och förtätning ska vara möjlig 

samtidigt som kulturmiljövärdena bevaras.

NÄRA OCH ENKELT
Att ha nära till något handlar inte bara om avstånd, utan det handlar också 
mycket om tid och tillgänglighet. Bor man i Orsa finns mycket inom räckhåll 
men möjligheterna att förflytta sig kan alltid bli bättre. Infrastrukturen är 
ett system där alla delar måste fungera tillsammans både för människor 
och gods. Det ska vara enkelt att röra sig framförallt inom kommunen och 
mellan Mora och Orsa men även vidare till Falun/Borlänge och Stockholm/
Mälardalen.

Internet är ett bra komplement till resor och pendling, och nödvändigt för 
företag som vill växa. Ett bra bredband ger bättre förutsättningar att både 
bo och verka i Orsa.

 - Ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät mellan 
centrum, de största bostadsområdena och övriga viktiga 
målpunkter – även utanför kommunens gränser.

 - Funktionell och behovsanpassad kollektivtrafik inom kommunen, 
mellan Mora och Orsa samt till Falun/Borlänge och Stockholm/
Mälardalen.

 - Snabb och enkel pendling med bil inom kommunen samt mellan 
Orsa och Mora.

 - Alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband, 
fiber eller mobilt.

 - Planera för att mer gods ska kunna transporteras på järnväg i 
framtiden.

BOENDEKOMMUNEN

KOMMUNIKATIONER
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PÅ GRÄNSEN MELLAN VILDMARK OCH KULTURBYGD
Orsa kommun är en del av det karaktäristiska området kring Siljansringen. 
Kulturmiljön och landskapsbilden ger en historisk dimension med attraktiva 
miljöer för boende, besöksnäring och friluftsliv. Norr om Orsa sträcker den 
milsvida Orsa Finnmark ut sig med djupa älvdalar och dramatiska berg som 
bidrar till vildmarkskänslan i de norra delarna av kommunen. Tack vare 
stora höjdskillnader har vi här en femte årstid – vårvintern. 

Naturen ger möjlighet till aktiviteter som jakt, fiske, vandring, skidåkning 
och skoterturer och besöksnäringens anspråk på naturen ökar. Naturen är 
också en förutsättning för delar av näringslivet som areella näringar och 
energiproduktion. De areella näringarna, och då framförallt skogsbruket, 
har varit viktiga historiskt och är fortfarande viktiga idag.

 - Utveckla och koppla ihop tätortsnära naturområden.
 - Ta hand om de viktiga utblickarna längs vägar och från allmänna 

platser.
 - Lyft fram vildmarksområdena och skydda dem från storskalig 

exploatering.
 - Skapa förutsättningar för den snabbt växande besöksnäringen som 

på olika sätt utgår från naturupplevelser i kommunen.
 - Ge de areella näringarna fortsatt möjlighet att utvecklas samtidigt 

som besöksnäring och energiproduktion också utvecklas.

MUSIK- OCH TURISTKOMMUNEN
Orsayran, Orsa spelmän och Kalle Moraeus, det råder ingen tvekan om att 
mycket i Orsa kretsar kring musiken. Orsas varumärke som musikkommun 
och de evenemang som arrangeras spelar en viktig roll när Orsa profilerar 
sig bland Dalakommunerna. Orsa är en del i varumärket Dalarna, eftersom 
det varumärket förknippas mycket med Siljansbygden. Dalarnas varumärke 
är viktigt för både besöksnäringens fortsatta tillväxt och kommunens 
möjlighet att växa.

Förutom musik är Orsa också känt för Rovdjursparken, skidanläggningen i 
Grönklitt och campingen vid Orsasjön. Rovdjursparken, skidanläggningen 
och campingen fungerar som motor för besöksnäringen och ger mindre 
anläggningar och företag möjligheten att utvecklas. Besöksnäringens 
positiva utveckling innebär även utvecklingsmöjligheter för företag inom 
exempelvis gräv- och anläggningsarbete, byggbranschen och fordonsservice.

 - Orsas varumärke som musikkommun kan stärkas genom att låta 
offentlig utsmyckning och konst knyta an till musik.

 - Utforma offentliga platser så att de kan användas av både väl 
etablerade och möjliga nya evenemang.

 - Styr nya etableringar av handel och restauranger till Orsa centrum 
där de är lätta att hitta, synliga för besökare och bidrar till större 
folkliv.

 - Ge kommunens företag utrymme att växa, både företag inom 
besöksnäringen och andra branscher.

NATUREN OCH DET 
HISTORISKA ARVET

NÄRINGSLIV OCH 
VARUMÄRKE
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UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ORSA KOMMUN
Strategierna på föregående uppslag kan tillsammans med kommunens 
förutsättningar sammanfattas i en utvecklingsstrategi för Orsa kommun. 
Utvecklingsstrategin redovisas som en förenklad kartbild till höger.

Utvecklingsstrategin visar de viktigaste naturområdena: vattnet i form 
av Orsasjön, Oreälven och Skattungen, jordbrukslandskapet längs 
Siljansringen och skogsområdena i kommunens norra och sydöstra delar. 
Den särskilt värdefulla landskapsbilden i Södra Orsa och koncentrationen 
av naturvärden i kommunens norra delar lyfts fram genom djupare färg.

De två servicepunkterna i kommunen, Orsa och Skattungbyn, och 
dess storleksrelation redovisas som punkter och kommunens två 
utvecklingsområden redovisas med hjälp av linjer. Besöksanläggningen 
i Grönklitt redovisas med streckad linje och utvecklingen av attraktiva 
bostäder i Orsa tätort och Södra Orsa med heldragen linje.

Slutligen redovisas de viktigaste transportsambanden. Det största 
sambandet är det mellan Mora och Orsa och därefter följer sambandet 
mot Skattungbyn. Långväga transportsamband mot Edsbyn och Sveg/
Östersund redovisas också medan andra långväga transportsamband, 
exempelvis mot Falun/Borlänge och Stockholm inte redovisas då de går 
via Mora. Det viktiga transportsambandet med Grönklitt redovisas med 
streckad linje.
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