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MARKANVÄNDNING I ORSA KOMMUN
Stadsbygd
Till stadsbygd räknas markanvändning som passar i större tätorter. I Orsa
kommuns anses bara Orsa tätort vara en sådan större tätort. Användningen
inom områden som redovisas som stadsbygd kan variera, det kan röra sig
om bostäder, handel, kontor, besöksanläggningar, skolor, med mera. Dessa
områden bör inte innehålla verksamheter som kan vara störande för
omgivningen och kräver skyddsavstånd till bostäder. Inom område med
stadsbygd ska man förvänta sig att det sker en kontinuerlig utveckling,
exempelvis genom ändrad användning av byggnader och förtätningar av
bebyggelsen.

Ny stadsbygd
Områden som redovisas som ny stadsbygd är områden där områdets
karaktär föreslås förändras i större utsträckning, det kan röra sig om grönytor
som föreslås bli bostäder eller andra ytor där den nya användningen avviker
stort från den nuvarande.

Verksamhetsområde
Verksamhetsområden är till för industrier och andra verksamheter som
inte är lämpliga att blanda med andra användningar. Beroende på typ av
verksamhetsområde så kan behovet av skyddsavstånd variera.

Nya verksamhetsområden
Under nya verksamhetsområden redovisas områden som ännu inte är
detaljplanelagda som verksamhetsområde. Redan detaljplanelagda men
inte utbyggda områden redovisas enbart som ”Verksamhetsområden”, se
ovan.

Landsbygd
I områden för landsbygd ingår stora områden där jordbruket är högt
prioriterat. Utöver jordbruksmark finns här också en stor andel bybebyggelse
som antingen är samlad i byar eller i grupper av byar som växt samman.
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Ny landsbygd
Ny bebyggelse bör framförallt vara bostäder. Nya byggnader för jordbrukets
behov är lämpligt. Det ska också vara möjligt att etablera nya verksamheter
om dessa passar in i byns karaktär och inte är störande för de boende. Det
finns redan idag olika typer av verksamheter i detta område. I området kan
vissa anläggningar som är störande för omgivningen ingå.

Skogsbygd
I områden för skogsbygd är bebyggelsen gles och består främst av fäbodar,
före detta fäbodar och finnbyar men även en del nyare grupper av fritidshus
förekommer. Eftersom dessa områden är glest bebyggda är delar av dem
också lämpliga för, och där finns redan idag, olika typer av verksamheter
som har stor omgivningspåverkan, som vindbruk och täktverksamhet. Inom
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områden med landsbygd ska nybyggnation framförallt ske i anslutning
tillbefintliga husgrupper och bestå av fritidshus av enklare standard.

Natur
Naturområden är områden med stora värden för friluftsliv, naturvärden
eller landskapsbilden. Det är viktigt att dessa områden behåller en viss
karaktär med hänsyn till sina respektive värden.

Grönområde
Grönområden är olika typer av större områden för rekreation i och i
anslutning till större tätorter eller fritidshusområden. Här ingår även större
idrottsområden och besöksanläggningar om deras karaktär gör att de kan
används som grönområde.

Nytt grönområde
Nya grönområden är områden som idag inte uppfattas som grönområden
och som planeras att i framtiden användas som grönområden.

Specificeringar
Verksamheter med stor omgivningspåverkan, exempelvis vindbruk, eller
som kan uppfattas som inskränkande på områdets användning, exempelvis
campingplatser som redovisas som grönområde, ska preciseras så att det
blir tydligt vad området ska användas för.

Bostäder
Teknisk anläggning
Handel
Verksamheter som är arealkrävande eller har stor omgivningspåverkan
Kontor
Begravningsplats
Tillfällig vistelse, ex. hotell
Park och rekreation
Besöksanläggning
Utveckling (exempelvis betyder att området ska utvecklas med bostäder)
Vård
Angiven användning inom parentes anger att användningen kan bli aktuell
i framtiden beroende på eventuella skeenden eller händelser som ställer
nya krav.
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Beskrivning av specificeringarna.

DELOMRÅDESREKOMMENDATIONER
Delområdesrekommendationerna är en hjälp för efterföljande prövningar i
framförallt detaljplaner och bygglov och visar b.la. hur kommunen avser att
tillgodose riksintressen. Delområdesrekommendationerna redovisar vilka
riktlinjer som gäller i området och för de olika byarnas bebyggelse- karaktär
vilket hjälper efterföljande beslut.

Innehåll
De flesta delområdesrekommendationerna följer liknande mönster. De
består av en kortare beskrivning av området, en utförligare beskrivning
av bebyggelsens karaktär och en illustrerande karta. För vissa områden i
kommunen behövs mer utförliga områdesrekommendationer. Det är Orsa
tätort, Södra Orsa och Grönklitt. I dessa områden tillkommer även andra
viktiga aspekter som behöver redovisas och lyftas fram inför efterföljande
beslut. Byn Torrvål hör till Södra Orsa men redovisas som ett separat
delområde på grund av byns kulturmiljövärden.

Tolkning
Kartorna som hör till delområdesrekommendationerna är en hjälp att tolka
riktlinjerna och beskrivningen av bebyggelsekaraktären i byn. Gränserna är
inte absoluta; en åtgärd kan tillåtas utanför gränsen om syftet med åtgärden
överrensstämmer med rekommendationerna i planen.
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Med hänsyn till översiktsplanens övergripande karaktär är inte gränsernas
exakta läge i kartan det som avgör om en åtgärd är lämplig eller inte, utan
det är syftet med den linje eller yta som redovisas som avgör åtgärdens
lämplighet. Kartorna måste alltid tolkas i nästa skede, men de är en tydlig
vägledning för vad som är lämpligt och inte.
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Teckenförklaring till delområdesrekommendationer
Jordbruksmark inom området är viktig och värdefull för rationellt jordbruk,
se sida 118-120.
Jordbruksmark inom området är viktig för landskapsbilden, bebyggelsens
karaktär och utsikten, se sida 118-120.
I Fryksås: De öppna ytorna är viktiga för bebyggelsens karaktär och utsikten.
I alla andra delområden: Grönområdet är viktigt för närrekreationen.
Grönstråket/stigen/leden är viktig för närrekreationen.

Grön länk som behöver tillkomma för att knyta ihop grönområden/stigar/
leder.
LIS-område

Vissa bygglovsbefriade åtgärder, exempelvis s.k. Attefallsåtgärder får inte
uppföras utan bygglov.
Ny bostadsbebyggelse är olämpligt inom området med anledning av
störningar/skyddszon för verksamhet (Kallholen, kalkbrott).
Gräns för bebyggelsen utbredning av hänsyn till bebyggelsens karaktär.

Bebyggelse längs markerad gata ska stärka karaktären med traditionella
gårdsbildningar och ett smalt och tydligt gaturum.
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Bebyggelse längs markerad gata ska stärka karaktären med traditionella
gårdsbildningar och ett tydligt gaturum. Byggnader får placeras längre från
gatan än traditionellt.
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GRÖNKLITT
Geografiskt läge:
14 km nordväst om
Orsa, mellan Överberg,
Mellanberget och
Hornbergaberget.

Kännetecken:
Skidort med både längd- och
utförsåkning, samt vandring
på sommarhalvåret. Många
aktiviteter för barnfamiljer.

År 1965 startade den första liften på Grönklitt. Skidanläggningen i Grönklitt
ägdes ursprungligen av ett kommunalt bolag, Fritidsbolaget. Bolaget bytte
senare namn till Orsa Grönklitt AB och 2005 privatiserades bolaget. 2011
bytte bolaget namn till det nuvarande, Grönklittsgruppen AB. I slutet på
1970-talet planlades den första stugbyn och centrumanläggningen.
Kring anläggningen finns många vandringsleder och skidspår. Området
är viktigt för rekreation och friluftsliv och dessa värden bör visas hänsyn
vid utveckling av området. Området ingår i riksintresseområde för rörligt
friluftsliv enligt 4:2 Miljöbalken (MB). Södra delen av området ingår i
Siljanområdet som är riksintresse för friluftslivet enligt kap. 3 MB.
Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
deras värden eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön är tillåtna endast om
de inte möter hinder enligt 4 kap 2-8 § MB och de inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden. Utvecklingen av befintliga tätorter
eller av det lokala näringslivet hindras dock inte av bestämmelserna i 4 kap
2-6 §. Den tilltänkta utvecklingen av anläggningen bedöms omfattas av
denna lättnad då den har stor betydelse för utvecklingen av Orsa kommuns
näringsliv samt bedöms stärka möjligheten till utveckling av tätorten Orsa.
Riksintresset bedöms stärkas när möjligheten till friluftsliv och turism i
området ökar som en effekt av en utveckling av området.
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I kartan redovisas en omfattande utvecklingsvision för Grönklitt. Mycket
av utvecklingen är beroende på hur vatten- och avloppsförsörjningen
utvecklas. Befintlig VA-kapacitet i Grönklitt är fulltecknad och NODAVA
utreder hur VA-frågan kan lösas på lång sikt med en överföringsledning.

Bildförklaring:
Snöklätt landskap sett från Grönklitt
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Markanvändning, s 174-177

Grönklitt omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB.
Delar av området kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
För förklaring av bokstavsbeteckningar se nästa uppslag, Delområdesrekommendationer.
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, se även BU23, BU24, OBHKU

GRÖNKLITT
DELOMRÅDESREKOMMENDATIONER
Områdenas läge redovisas med deras respektive bokstavsbeteckningar på kartan i föregående uppslag. För
förklaring av bokstavsbeteckningar se sidan 173.

B8 BEFINTLIGA BOSTADSOMRÅDEN/FRITIDSHUSOMRÅDEN
Området omfattar både utbyggda och detaljplanelagda men inte utbyggda områden.

Riktlinjer:
 Inom området får förtätning ske under förutsättning att viktiga rekreationsvärden inte skadas, speciellt
sett till riksintressena för friluftsliv. Vandringsleder och stigsystem ska särskilt värnas då de bidrar till att
boendenära rekreation.
 Vid nyexploatering ska alltid en översiktlig naturvärdesinventering göras för att säkerställa att inga höga
naturvärden försvinner.
 Gröna kilar mellan bebyggelsen ska värnas för att säkerställa att miljön inte blir överexploaterad.
 Det bör alltid eftersträvas att skapa liftnära boende eller att möjliggöra gemensam transport till backarna
eller skidspåren för att minska bilberoendet.
 Liftar eller annat som behövs för anläggningens drift, exempelvis värmestugor, kan tillåtas inom området.
 Bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng för att minska behovet av utfyllnader och skapa bättre
harmoni med omgivande landskap.
 Möjlighet och lämplighet att tillåta skotertrafik inom den östligaste delen av området bör utredas.
Problematik kan uppstå mellan skoterförares och skidåkares intressen. Del av området omfattas av
skoterförbud. Det är länsstyrelsen som har beslutat om förbudet och frågan ska också behandlas av dem.

BU23 UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR BOSTÄDER I ÖSTRA DELEN AV GRÖNKLITT
Inom området kan en utveckling av boende ske.

Riktlinjer:
 Lämplighet för nyexploatering ska prövas i detaljplaneläggning.
 Vid nyexploatering ska alltid en översiktlig naturvärdesinventering göras för att säkerställa att inga höga
naturvärden försvinner.
 De strandskyddade delarna av området är utpekat som LIS-område. Vid exploatering i området med LIS
som skäl ska en noggrann naturvärdesinventering göras för att kunna bedöma hur exploateringen kan ske
utan att höga värden går förlorade. I övrigt gäller beskrivning och riktlinjer för små vattendrag, sida 53 och 65.
 Gröna kilar mellan bebyggelsen ska värnas för att säkerställa att miljön inte blir överexploaterad.
 Det bör alltid eftersträvas att skapa liftnära boende eller att möjliggöra gemensam transport till backarna
eller skidspåren för att minska bilberoendet.
 Ny bebyggelse i området bör ha en färgsättning och estetiskt utryck som passar ihop med befintlig
bebyggelse. Träfasader bör målas med slamfärger eller dova färgnyanser av blå, röd, svart, grön, grå och vit.
Träfasader kan också lämnas obehandlade vilket ger en grå fasadfärg likt bebyggelsen i Fryksås. Steninslag i
fasad kan också vara passande. Tak ska vara i icke reflekterande material i lägen där landskapsbilden annars
riskerar att påverkas av reflexverkan, och taknocken ska förläggas i byggnadens längdriktning.
 Bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng för att minska behovet av utfyllnader och skapa bättre
harmoni med omgivande landskap.
 Liftar eller annat som behövs för anläggningens drift, exempelvis värmestugor eller kiosk, kan tillåtas inom
området.
 Möjlighet och lämplighet att tillåta skotertrafik inom området bör utredas. Problematik kan uppstå mellan
skoterförares och skidåkares intressen.
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GRÖNKLITT
BU24 UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR BOSTÄDER VÄSTER OM RÅTJÄRNEN
Området är detaljplanelagt som naturmark. Norra delen av området är inte detaljplanelagt. Det lift- och backnära
läget gör området intressant för utveckling av boende. Samtidigt finns det värden i att behålla viss del orörd mark,
speciellt om det skulle ske en kraftig utveckling av boende i området öster om Råtjärnen. Om och hur området
skulle kunna utformas bör prövas i en detaljplaneläggning.

Riktlinjer:
 Områdets lämplighet för utveckling av boende bör prövas i en detaljplaneläggning. Aspekter som
naturvärden, utsikt och påverkan på befintlig bebyggelse bör beaktas vid en sådan.
 Naturvärdesinventering ska tas fram vid detaljplaneläggning.
 De strandskyddade delarna av området är utpekat som LIS-område. Vid exploatering i området med LIS
som skäl ska en noggrann naturvärdesinventering göras för att kunna bedöma hur exploateringen kan ske
utan att höga värden går förlorade. I övrigt gäller beskrivning och riktlinjer för små vattendrag, sida 53 och 65.
 Liftar eller annat som behövs för anläggningens drift, exempelvis värmestugor, kan tillåtas inom området.

E4 GRÖNKLITTS VATTENVERK
Kring vattenverket finns idag naturmark och skidbackar. Verket är placerat intill Grönklitts vattenskyddsområde,
vilket kommer att revideras och då sannolikt bli större.
 Verksamheter i eller intill vattenskyddsområdet får inte skada vattentäkten.

E5 GRÖNKLITTS AVLOPPSRENINGSVERK
Reningsverkets kapacitet är begränsad och funktionen är idag inte optimal på grund av belastningsvariationer.
Det bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart att bygga om reningsverket för att klara nuvarande och framtida
belastning. Belastningen kan ej ökas.
 För att säkerställa utvecklingsmöjligheterna i Grönklitt så måste åtgärder för att hantera avloppet vidtas.

OBHKU GRÖNKLITT CENTRUM
De centrala delarna av Grönklitt innehåller idag en blandning av handel, service och boende. Det finns en önskan
hos Grönklittsgruppen att utveckla området med fler boendemöjligheter och ett utökat serviceutbud. Bl.a.
planeras ett nytt hotell i samma läge som vandrarhemmet står. Tanken är att skapa ett bilfritt centrum mellan
befintlig centrumanläggning, nytt hotell och Rovdjurcentrum. För att möjliggöra detta måste trafikmatningen
lösas på ett nytt sätt. Grönklittsgruppen vill växa med ca 3000 nya bäddar inom området. Det skapar ett behov av
utökad VA-kapacitet. Kapaciteten som finns idag är till stor del utnyttjad eller intecknad i laga-kraft-vunna, men
inte utbyggda detaljplaner. Det pågår en utredning av NODAVA (vår 2017) om hur området bäst kan försörjas
med vatten och avlopp.

Riktlinjer:
 Lämplighet för nyexploatering ska prövas i detaljplaneläggning.
 Vid nyexploatering ska alltid en översiktlig naturvärdesinventering göras för att säkerställa att inga höga
naturvärden försvinner.
 De strandskyddade delarna av området är utpekat som LIS-område. Vid exploatering i området med LIS
som skäl ska en noggrann naturvärdesinventering göras för att kunna bedöma hur exploateringen kan ske
utan att höga värden går förlorade. I övrigt gäller beskrivning och riktlinjer för små vattendrag, sida 53 och 65.
 Ny bebyggelse i området bör ha en färgsättning och estetiskt utryck som passar ihop med befintlig
bebyggelse. Träfasader bör målas med slamfärger eller dova färgnyanser av blå, röd, svart, grön, grå
och vit. Träfasader kan också lämnas obehandlade vilket genererar en grå fasadfärg likt bebyggelsen i
Fryksås. Steninslag i fasad kan också vara passande. Tak ska vara i icke reflekterande material i lägen där
landskapsbilden annars riskerar att påverkas av reflexverkan, och taknocken ska förläggas i byggnadens
längdriktning. Bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng för att minska behovet av utfyllnader och skapa
bättre harmoni med omgivande landskap.
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GRÖNKLITT

 Enstaka byggnader kan ha en arkitektonisk utformning som bryter av mot det traditionella och kan ha ett
mer modernt uttryck, exempelvis i centrumnära lägen.

R7 ORSA ROVDJURSPARK
Rovdjursparken har varit i drift sedan år 1986 och är idag Europas största rovdjurspark. Parken har öppet året
runt och lockar ca 100 000 besökare varje år.

Riktlinjer:
 Inom området får endast uppföras byggnader vilka behövs för drift och service kopplat till anläggningen.

R8 GRÖNKLITT PISTSYSTEM
Inom området bedrivs skidåkning, både alpin och längd. Det finns i dagsläget ett tjugotal backar och 17 liftar.

Riktlinjer:
 Vid utveckling av befintliga pist- och liftområden ska hänsyn tas till naturvärden.
 Inom området får endast uppföras byggnader vilka behövs för drift och service kopplat till anläggningen.

R9 SKIDSTADION
Skidstadion lockar många besökare under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är en del av området parkering.

Riktlinjer:
 Området ska vara tillgängligt för skidåkningens behov.
 Byggnader som kopplat till friluftsaktiviteter eller service kopplat till skidanläggningen får uppföras.
Bostäder bör inte tillåtas.
 Det ska fortsatt finnas en flexibel användning av området beroende på behov relaterat till årstid. På
sommarhalvåret nyttjas del av området som parkering.

R10 BADPLATS VID RÄDSJÖN
Inom området finns badplats.

Riktlinjer:
Inom området får endast byggnader som hör till badplatsändamålet, skidanläggningens eller rovdjursparkens drift
eller som på annat sätt har en rekreativ koppling tillkomma, exempelvis omklädningsrum eller bastu. Bostadshus/
fritidshus bör ej tillåtas.

RU1 UTVECKLING PISTSYSTEM
Om utveckling sker av skidanläggningen kan på sikt behov av att utöka pistsystemet uppstå. Aktuellt område
utgörs idag av skogsmark.

Riktlinjer:
 Skulle behov uppstå av att utöka pistsystemet kan området bli aktuellt för detta ändamål under
förutsättning att hänsyn tas till naturvärden och det rörliga friluftslivet. Vandringsleder och stigsystem ska
särskilt tas hänsyn till då de bidrar till att tillgängliggöra naturen.
 En översiktlig naturvärdesinventering och en översiktlig geoteknisk undersökning bör göras inför utökning
av pistsystemet för att säkerställa att inga höga naturvärden går förlorade eller att en exploatering medför
risk för ras eller skred.
 Inom området får endast uppföras byggnader vilka behövs för drift och service kopplat till anläggningen.
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Grönklitt om sommaren
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SÖDRA ORSA
Geografiskt läge:
Söder om Orsa tätort, längs
sluttningen från Höglunda till
Styversbacken.

Kännetecken:
Vacker utsikt, nära vatten
och med goda möjligheter för
arbetspendling.

Södra kommundelen berörs av flera riksintressen, bl.a. riksintresse för
friluftsliv, Siljansområdet enligt miljöbalken 4 kap. och riksintresse för
friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. Stora arealer berörs också av riksintresse
för naturvård med mera. Landskapet är kuperat och präglas av den öppna
jordbruksmarken, vilket tillsammans möjliggör många vackra utblickar
mot Orsasjön, se även sida 30-33 och sida 119. Området mellan E45:an
och Orsasjön är utpekat i översiktsplanen som viktigt för det rationella
jordbruket, se sida 119. Eftersom de öppna jordbruksmarkerna bidrar till
en attraktiv landskapsbild och skapar försörjningsmöjligheter för invånarna
bör jordbruksintresset väga tungt vid prövning av lämplighet att exploatera
inom området, se sida 119. Samtidigt medför läget mellan Orsa och Mora
kommuner en bra förutsättning för utveckling av attraktivt boende, vilket
är i linje med Orsa kommuns vision.
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Nedan beskrivs de områden i Södra delen av kommunen som har särskilda
områdesrekommendationer. Merparten av Södra Orsa har inga särskilda
delområdesrekommendationer, utan är utpekat enbart som ”landsbygd”
och där gäller de generella rekommendationerna för markanvändningen
”landsbygd”. Maggås och Torrvål finns redovisade på kartan, men de har
egna områdesrekommendationer, se sidan 200 och 202.

Bildförklaring:
Stora delar av södra Orsa har storslagen utsikt och nära till Orsasjön.
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Södra Orsa omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar
av området kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
199
För förklaring av bokstavsbeteckningar se nästa uppslag,
Delområdesrekommendationer.
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BU11

SÖDRA ORSA
DELOMRÅDESREKOMMENDATIONER
Områdenas läge redovisas med deras respektive beteckningar på kartan i föregående uppslag. För förklaring av
bokstavsbeteckningar se sidan 173.

B7 STYVERSBACKEN
Området är delvis detaljplanelagt för bostadsändamål. Ursprungligen planlades ett större område, men delar av
detaljplanen undantogs från fastställelse p.g.a. att vägfrågan inte löstes till fullo, se nästa stycke "BU5 Styversbacken
Norra utveckling". Området berörs av riksintressen enligt miljöbalken (MB) 4 kap. 2 § (Siljansområdet) och MB
3 kap. 6 § (F13, friluftsliv). Inom området kan en viss förtätning ske om förtätningen inte medför en inskränkning
i allmänhetens tillgänglighet till sjön eller på annat sätt medför negativ påverkan på riksintressena.

Riktlinjer:
 Förtätning kan ske, allmänhetens tillgänglighet till vattnet ska i så fall prioriteras.
 Badplatser och båtbryggor ska samordnas för att minska risken för privatisering av strandkanten.
 Området är riksintresse för kulturmiljövård, se riktlinjer för kulturmiljö sidan 68.

BU5 STYVERSBACKEN NORRA, UTVECKLING
Området är attraktivt för bostäder då det ligger sjönära med goda möjligheter till sjöutsikt. Det ligger också nära
pendlingstråket mellan Orsa och Mora. En lösning behöver tas fram för hur trafikmatningen till bostäderna ska
ske. Området berörs av riksintressen enligt miljöbalken (MB) 4 kap. 2 § (Siljansområdet) och MB 3 kap. 6 §
(F13, friluftsliv). Delar av området ingår i område där det rationella jordbruket ska prioriteras. Vid en eventuell
detaljplaneläggning ska behovet av utveckling av bostäder vägas mot intresset att möjliggöra ett rationellt jordbruk.
I vissa områden kan jordbruksintresset väga tyngre, medan andra områden kan vara mer lämpade att exploatera.

Riktlinjer:
 En eller flera detaljplaner behöver tas fram för utveckling av boende i området.
 Trafiklösningen måste särskilt beaktas. Detta kan exempelvis ske genom att ta fram en gemensam fördjupad
översiktsplan över både Styversbacken och Vattnäs, som behandlar hur utvecklingen ska ske mellan Mora
och Orsa kommuner.
 Nyexploatering bör ske med stor hänsyn landskapets förutsättningar och ny bebyggelse bör planeras för att
möjliggöra så många utblickar mot Orsasjön som möjligt
 Badplatser och båtbryggor ska samordnas för att minska risken för privatisering av standkanten.
 Passager ska anordnas så att allmänheten har tillgång till strandkanten.

U1 SKEER
Skeer och området omkring har ett attraktivt läge med utsikt över Orsasjön. Kommunalt VA finns nära
området. Området är inte detaljplanelagt. Området berörs av riksintressen enligt miljöbalken (MB) 4 kap. 2
§ (Siljansområdet) och MB 3 kap. 6 § (F13, friluftsliv). Norr om området finns ett naturminne vid Kårgärde
(fridlysning av naturminne 1978-05-08). Väster om Skeer finns ett riksintresseområde för naturvården (N52)
inom vilket den s.k. Kårgärdeprofilen bedöms vara av mycket stort geologiskt värde.
Folkparken föreslås utgöra ett utvecklingsområde. Ett alternativ är att utveckla området med ställplatser för husbilar.
Eventuellt kan någon del av de befintliga folkparksbyggnaderna användas för service kopplat till denna funktion.

Riktlinjer:
 Nyexploatering bör ske med stor hänsyn landskapets förutsättningar och ny bebyggelse bör planeras för att
möjliggöra så många utblickar mot Orsasjön som möjligt.
 En viss omvandling av befintliga byggnader skulle eventuellt kunna prövas genom bygglov, men då måste
det säkerställas att det finns en god VA-försörjning och VA-kapacitet samt säkerställa att exploateringen inte
medför problem med trafikbelastning eller trafikmatning.
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SÖDRA ORSA
ÖVRIGA UTPEKADE DELOMRÅDEN I SÖDRA KOMMUNDELEN BU7-BU21
Sommaren 2015 gjorde sommarpraktikanter på Stadsbyggnadsförvaltningen en inventering över möjliga
förtätningsområden i södra kommundelen. Det underlag som de tog fram har sedan tjänstemän på
Stadsbyggnadsförvaltningen gjort en djupare analys av och sållat bland föreslagna områden. Några har utpekats
som lämpliga, medan andra har utpekats som osäkra och en del som olämpliga. De som pekats ut som lämpliga
eller osäkra redovisas i kartan.

Riktlinjer för områden utpekade som lämpliga för förtätning (BU11-BU21):
 Exploatering av enstaka tomter kan oftast hanteras via förhandsbesked eller bygglov. Vid önskemål om att
bebygga flera tomter, kring fyra eller mer, bör det utredas om önskemålet föranleder en detaljplaneläggning.
En exploatering kan ställa krav på en samordnad lösning för exempelvis trafik eller VA- försörjning och då
kan det vara lämpligt att lösa frågorna i en detaljplaneläggning.
 Vissa av de utpekade områdena för förtätning ligger i nära anslutning till riksintressen för naturvård.
Förtätning kan ske om den inte allvarligt påverkar riksintressena negativt.

Riktlinjer för områden utpekade för förtätning där förutsättningarna är osäkra (BU7, BU8, BU9 och BU10):
 För de områden som är utpekade som osäkra förtätningsområden råder en ovisshet om lämpligheten
i att exploatera dessa. Skulle intresse uppkomma för att exploatera dessa bör exploatering föregås av
detaljplaneläggning där förutsättningarna för en utbyggnad kan utredas.

NATURMINNET KÅRGÄRDE
Åtgärder som kan påverka Kårgärdesprofilen kräver att dispens söks hos länsstyrelsen.
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MAGGÅS
Invånarantal:
cirka 60 invånare

Geografiskt läge:
7 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Högt belägen på gränsen till
Mora kommun.

Riktlinjer
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• Ny bebyggelse ska stärka
bebyggelsens karaktär
med traditionella
gårdsbildningar, se avsnittet
om gårdsbildningar sida 77.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att det passar in i byns
karaktär.
• Kopplingar till stigar och
skogsvägar mot Vattnäs,
Risa och Bergkarlås i byns
västra del är viktiga för
närrekreationen och ska
inte bebyggas.
• På jordbruksmark viktig för
landskapsbilden bör inte
nya byggnader uppföras på
obebyggda fastigheter eller
utanför befintliga tomt
platser. Om exploatering
ska kunna medges ska en
särskild utredning påvisa att
detta inte påverkar utsikten
eller byns karaktär negativt,
se sida 119.

Maggås är belägen i södra delen av Orsa kommun. Byn är sammanvuxen
med Risa som ligger i Mora kommun. I Mora kommuns gällande
översiktsplan från 2006 föreslås ett nytt område för bostäder direkt söder
om kommungränsen väster om Turistvägen. Maggås ligger inom riksintresset
Siljansområdet och odlingslandskapet och bebyggelsen i byn bidrar till
riksintressets värden. Jordbruksmarken i byns södra delar är utpekad som
övrigt intresse för både naturvården och friluftslivet.

Bebyggelsens karaktär
En stor del av bebyggelsen i byn består av traditionella gårdsbildningar.
Bebyggelse placerad nära vägen finns utspridd i byn och gatorna har därför
inte karaktären av ett tydligt och smalt gaturum.
Bostadshusen är framförallt i 1,5 våning med sadeltak. Komplementbyggnaderna varierar i storlek från små äldre uthus till större ladugårdar
och nyare komplementbyggnader eller äldre tillbyggda uthus med moderna
inslag. Både bostadshus och komplementbyggnader har i huvudsak fasader
bestående av stående träpanel eller knuttimmer. Färgsättningen består av
slamfärger, framförallt röd, och obehandlat trä. Enstaka bebyggelse har
fasadmaterial och färgsättning som avviker från bebyggelsen i övrigt.

Bildförklaring:
Bebyggelsen i Maggås ligger sällan tätt intill gatan.
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Mora

Maggås omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar av området kan
omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
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TORRVÅL
Invånarantal:
cirka 30 invånare

Geografiskt läge:
6 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Milsvid utsikt åt flera håll från
byns högsta punkt.
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Riktlinjer
• Längs särskilt markerade
vägar i den västra
bebyggelsegruppen ska
ny bebyggelse stärka
bykaraktären med
traditionella gårdsbildningar
och ett smalt gaturum,
se kartan på motstående
sida samt avsnittet om
gårdsbildningar sida 70.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att det passar in i byns
karaktär.
• Den markerade stigen
nordost om byn ska
behålla sin sträckning
och sitt avskilda läge
eftersom den är viktig för
närrekreationen.
• Inom byn får vissa
bygglovsbefriade åtgärder,
exempelvis så kallade
”Attefallsåtgärder” inte
uppföras utan bygglov,
se sidan 77, riktlinjer för
Kulturmiljö.
• På jordbruksmark viktig för
landskapsbilden bör inte
nya byggnader uppföras på
obebyggda fastigheter eller
utanför befintliga tomt
platser. Om exploatering
ska kunna medges ska en
särskild utredning påvisa att
detta inte påverkar utsikten,
bebyggelsens karaktär eller
landskapsbilden omkring
Orsasjön negativt, se sida 119.

Torrvål hör till Södra Orsa, men är en tydligt avgränsad by. Byn ligger inom
riksintresset Siljansområdet och odlingslandskapet och bebyggelsen i byn
bidrar till riksintressets värden. Jordbruksmarken är utpekat som övrigt
intresse för både naturvården och friluftslivet.

Bebyggelsens karaktär
Byn består av tre tydligt urskiljbara grupper av bebyggelse. Den västra
bebyggelsegruppen har en tydlig dalaby-karaktär där fastigheternas
byggnader verkar gårdsbildande och skapar ett tydligt och smalt gaturum.
Bostadshusen är framförallt i 1,5 våning med sadeltak eller mansardtak.
Uthusen varierar i storlek från små äldre uthus till större ladugårdar och
nyare eller tillbyggda uthus med moderna inslag. Både bostadshus och uthus
har i huvudsak fasader bestående av stående träpanel eller knuttimmer.
Färgsättningen består av slamfärger, framförallt röd, och obehandlat trä.
Bebyggelsen i den västra delen av byn tillsammans med odlingslandskapet
gör att Torrvål är utpekat som övrigt intresse för kulturmiljövården.
De norra och östra bebyggelsegrupperna har bebyggelse i mer varierad ålder,
äldre byggnader med nyare fasadmaterial och mer varierad färgsättning.
Den norra bebyggelsegruppen ligger delvis placerad med milsvid utsikt
mot bland annat Rättvik och Mora/Gesunda.
I Korsningen mellan Viborgsvägen och Skeervägen ligger den tidigare
folkskolan som idag är bostadshus. Skolan är byggd i nationalromantisk
stil och är en historiskt viktig byggnad i kommunen eftersom den visar
vilken inverkan Orsa Besparingsskog har haft på bygden. Värdet på skolan
förstärks av de likadana skolorna i Slättberg och Kallmora.

Bildförklaring:
Torrvåls bygata där den går genom den västra bebyggelsegruppen.
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TORRVÅL

, sid 174-177

Torrvål omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar av området
kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
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SLÄTTBERG
Invånarantal:
cirka 200 invånare

Geografiskt läge:
2,5 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Täta gaturum ger byn dess
karaktär.
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Riktlinjer
• Ny bebyggelse ska
stärka bykaraktären med
traditionella gårdsbildningar
och ett smalt gaturum, se
kartan på motstående sida
samt avsnittet om gårds
bildningar sidan 70. Gatu
rummet får vara bredare
längs Turistvägen och
Emmeråsvägen.
• Bebyggelsen får inte växa
utanför redovisad gräns.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att det passar in i byns
karaktär.
• Gamla Slättbergsvägen och
anslutande stigar, Bergets
idrottsområde och Enåns
dalgång ska behållas som
grönområden då de är
viktiga för närrekreationen.
• Inom byn får vissa
bygglovsbefriade åtgärder,
exempelvis så kallade
”Attefallsåtgärder” inte
uppföras utan bygglov,
se sidan 77, riktlinjer för
Kulturmiljö.
• På jordbruksmark viktig för
landskapsbilden bör inte
nya byggnader uppföras på
obebyggda fastigheter eller
utanför befintliga tomt
platser. Om exploatering
ska kunna medges ska en
särskild utredning påvisa att
detta inte påverkar utsikten
eller byns karaktär negativt,
se sida 119.

Slättberg ligger på höjden strax utanför Orsa med utsikt över Siljansringens
dalgång och Orsasjön. Byn och den omgivande jordbruksmarken är
riksintresse för kulturmiljövård på grund av den väl bevarade bymiljön
och timmerhusbebyggelsen. Jordbruksmarken ingår även i riksintresse för
naturvård. Dessutom ligger Slättberg inom riksintresset Siljansområdet och
odlingslandskapet och bebyggelsen i byn bidrar till riksintressets värden.

Bebyggelsens karaktär
Slättberg är en tydligt sammanhållen by med traditionell dalaby-karaktär
och omgivande jordbruksmark. Bebyggelsen ligger tätt intill gatan.
Gårdsbildningarna är normalt mycket tydliga. Bykaraktären är särskilt
stark i byns centrala delar kring majstångsplatsen. Längs Turistvägen ligger
husen ibland längre från vägen än i övriga byn och gårdsbildningarna är
i större utsträckning öppna mot vägen. Den omgivande jordbruksmarken
och odlingsrösena har en viktig funktion för bebyggelsens karaktär och hur
byn upplevs.
Bostadshusen är framförallt i 1,5 våning med sadeltak eller mansardtak
(brutet tak med flackare takvinkel på övre delen av taket och brantare på
nedre delen). Komplementbyggnaderna varierar i storlek från små äldre
uthus till större ladugårdar och nyare komplementbyggnader eller äldre
tillbyggda uthus. Både bostadshus och komplementbyggnader har i huvudsak
fasader bestående av stående träpanel eller knuttimmer. Färgsättningen
består av slamfärger, framförallt röd, och obehandlat trä. Det förekommer
också utsmyckning av dörrar på vissa äldre komplementbyggnader.
Nyare inslag i både stil, material och färg samt bebyggelse placerad på den
omgivande jordbruksmarken finns också, men ska inte vara vägledande för
byns fortsatta utveckling.
I Korsningen mellan Turistvägen och Bälterbacken ligger den tidigare
folkskolan som idag är bostadshus. Skolan är byggd i nationalromantisk
stil och är en historiskt viktig byggnad eftersom den visar den positiva
ekonomiska inverkan som Orsa Besparingsskog historiskt har haft på
kommunen. Skolans värde förstärks av de likadana skolorna i Torrvål och
Kallmora.
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Markanvändning, sid 174-177
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Slättberg omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar av området
kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
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SLÄTTBERG

STACKMORA
Invånarantal:
cirka 250 invånare

Geografiskt läge:
4 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Kontrasternas by med vacker
utsikt.
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Riktlinjer
• Längs särskilt markerade
vägar i den västra
bebyggelsegruppen ska
ny bebyggelse stärka
bykaraktären med
traditionella gårdsbildningar
och ett smalt gaturum,
se kartan på motstående
sida samt avsnittet om
gårdsbildningar sida 70.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att det passar in i byns
karaktär.
• Gamla Slättbergsvägen
med anslutande stigar ska
behållas som grönområden
då området är viktigt för
närrekreationen.
• Jordbruksmark som
har potential att brukas
rationellt bör inte
bebyggas, se riktlinje för
jordbruksmark viktig för
rationellt jordbruk, sida 119.
• På jordbruksmark viktig för
landskapsbilden bör inte
nya byggnader uppföras på
obebyggda fastigheter eller
utanför befintliga tomt
platser. Om exploatering
ska kunna medges ska en
särskild utredning påvisa att
detta inte påverkar utsikten
eller byns karaktär negativt,
se sida 119.

Stackmora ligger på höjden utanför Orsa med utsikt över Siljansringens
dalgång och till viss del även över Orsasjön. Egentligen består Stackmora av
tre byar, Västra och Östra Stackmora samt Stackmora Millby som avgränsas
från varandra av jordbruksmark. Stackmora ligger inom riksintresset
Siljansområdet och odlingslandskapet och bebyggelsen i byn bidrar till
riksintressets värden. Stora delar av jordbruksmarken är utpekad som
riksintresse för naturvård.

Bebyggelsens karaktär
Stackmoras bebyggelse är mycket skiftande och uppvisar stora kontraster
jämfört med andra byar i kommunen. Jordbruksmarken som avgränsar
de tre byarna från varandra är mycket viktig för bebyggelsekaraktären i
Stackmora.
Generellt är det två typer av bebyggelse som finns i byarna. Dels områden
med mycket tydlig traditionell dalaby-karaktär med smala gaturum och
tydliga gårdsbildningar, och dels områden med nyare villabebyggelse,
framförallt från 60-, 70- och 80-talet. Ibland är dessa typer av bebyggelse
uppblandade med varandra utan att den ena typen dominerar.
I områden med traditionell dalabykaraktär är bostadshusen framförallt i
1,5 våning med sadeltak. Komplementbyggnaderna varierar i storlek från
små äldre uthus till större ladugårdar och nyare komplementbyggnader
eller äldre tillbyggda uthus. Både bostadshus och komplementbyggnader
har i huvudsak fasader bestående av stående träpanel eller knuttimmer.
Färgsättningen består av slamfärger, framförallt röd, och obehandlat trä.
Vissa äldre hus har annat fasadmaterial eller annan färgsättning.
I områden med nyare villabebyggelse ligger bostadshus och
komplementbyggnader normalt uppdragna från vägen. Här varierar storlek,
material och färgsättning stort. Material och färgsättning varierar även på
komplementbyggnaderna. I byn finns också en handelsträdgård och ett
företagshotell som avviker från den övriga karaktären i byn.

Bildförklaring:
Stackmoras nyare bebyggelse ligger uppdragen från vägen.

208

STACKMORA

Västra Stackmora

Markanvändning, sid 174-177
R

Stackmora omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar av
området kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
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Östra Stackmora

