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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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ORSBLECK
Invånarantal:
cirka 50 invånare

Geografiskt läge:
6 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Stor andel äldre bebyggelse
vackert belägen på höjden.

Riktlinjer
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• Ny bebyggelse ska stärka
bebyggelsens karaktär
med traditionella
gårdsbildningar, se sida 70.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att det passar in i byns
karaktär.
• 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.

Orsableck ligger på höjden mellan Orsa och Skattungbyn med utsikt
över Oreälvens dalgång. Byn ligger inom riksintresset Siljansområdet och
odlingslandskapet och bebyggelsen i byn bidrar till riksintressets värden.
Stora delar av jordbruksmarken är utpekad som övrigt intresse för naturvård.

Bebyggelsens karaktär
En stor del av bebyggelsen i byn består av traditionella gårdsbildningar.
Bebyggelse placerad nära vägen finns på ett par platser men gatorna har
inte karaktären av ett tydligt och smalt gaturum. Mycket av den äldre
bebyggelsen är väl bevarad och den enstaka nyare bebyggelse som finns är
koncentrerad till byns utkanter och påverkar därför byns karaktär i mycket
liten utsträckning.
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.
Både bostadshus och komplementbyggnader har i huvudsak fasader
bestående av stående träpanel eller knuttimmer. Färgsättningen består av
framförallt av röd slamfärg i byns östra del, i den västra delen förekommer
även en del obehandlat trä och bruna toner.
Den väl bevarade bebyggelsen gör att byn är utpekad som övrigt intresse
för kulturmiljövården.

Bildförklaring:
En stor del av bebyggelsen i byn består av traditionella gårdsbildningar.
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, sid 174-177
Orsbleck 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.

211

DEL 2 - PLANFÖRSLAG

ORSBLECK

MICKELVÅL & ÅBERGA
Invånarantal:
Sammanlagt cirka 150
invånare

Geografiskt läge:
8-10 km från Orsa centrum

Kännetecken:
Glesa byar med utsikt över
Oreälvens dalgång.
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Riktlinjer
• Utsikten från befintliga
fastigheter, även
ovanför Turistvägen, ska
beaktas särskilt vid nya
exploateringar.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att den passar in i
respektive bys karaktär.
• Området kring
Åbergatjärn ska behållas
som grönområde då
badplatsen är viktig för
närrekreationen.
• 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.
• Åtgärder som kan påverka
naturminnet Åbergalinden
(Bästan) kräver dispens som
söks hos länsstyrelsen.

Mickelvål och Åberga ligger på höjden mellan Orsa och Skattungbyn med
utsikt över Oreälvens dalgång. Byn ligger inom riksintresset Siljansområdet
och odlingslandskapet och utblickarna från byn bidrar till riksintressets
värden. Stora delar av jordbruksmarken är utpekad som riksintresse
för naturvård. Åbergalinden som står vid Turistvägen är skyddat som
naturminne och en viktig karaktäristisk punkt i byn.

Bebyggelsens karaktär
Bebyggelsen i både Mickelvål och Åberga är blandad med en del äldre
inslag och vissa fastigheter arrangerade i traditionella gårdsbildningar.
I Mickelvål är den äldre bebyggelsen uppblandad med nyare bebyggelse eller
äldre förändrad bebyggelse av olika storlek, fasadmaterial och färgsättning.
Träfasader med röd slamfärg, obehandlat trä och bruna färgtoner överväger
dock bland bebyggelsen, framförallt på komplementbyggnaderna. Bland
annat vid byns västra sydvästra infart ligger några fastigheter med traditionell
gårdsbildning samlade
Även i Åberga är den äldre bebyggelsen uppblandad med nyare och
förändrad äldre bebyggelse. På några platser ligger bebyggelse med
traditionell gårdsbildning samlad. Träfasader med röd slamfärg överväger.

Bildförklaring:
Åbergalinden, Bästan, är skyddat som naturminne och en karaktäristisk punkt i Åberga.
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MICKELVÅL & ÅBERGA

Åberga

Bästan (lind)
R

, sid 174-177
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Mickelvål

Mickelvål och Åberga 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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KALLMORA
Invånarantal:
cirka 100 invånare

Geografiskt läge:
12 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Gles by med historien runt
knuten.

DEL 2 - PLANFÖRSLAG

Riktlinjer
• Inom riksintresset Gruv
backarna får inte nya
byggnader uppföras på
obebyggda fastigheter
eller utanför befintliga
tomtplatser, undantag för
muséets och stenhuggeriets
verksamheter.
• I anslutning till Gruv
backarna och Fredshammars
herrgård får vissa
bygglovsbefriade åtgärder,
exempelvis så kallade
”Attefallsåtgärder” inte
uppföras utan bygglov,
se sidan 77, riktlinjer för
Kulturmiljö.
• Bebyggelsen får inte växa
utanför markerad gräns mot
Gruvbackarna.
• Ny bebyggelse ska stärka
bebyggelsens karaktär med
traditionella gårdsbildningar.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att den passar in i byns
karaktär.
• Nya enskilda utfarter mot
väg 296 ska om möjligt
undvikas.
• 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.

Kallmora ligger i en sluttning mellan Orsa och Skattungbyn med utsikt
över Oreälvens dalgång. Byn ligger inom riksintresset Siljansområdet och
odlingslandskapet och bebyggelsen i byn bidrar till riksintressets värden. I
utkanten av Kallmora ligger riksintresseområden för både kulturmiljö och
naturvård genom dels Gruvbackarna vid Mässbacken och dels Oreälven
som har en stor koncentration av fornlämningar. Nedanför Kallmora, nära
Oreälven ligger Fredshammars herrgård, med lämningar från järnbrukstiden.
Herrgården är av övrigt intresse för kulturmiljövården.
Väg 296 passerar i byns nedre del och är starkt trafikerad med hänsyn till
sin storlek, framförallt åker här en stor andel tunga fordon.

Bebyggelsens karaktär
En stor del av bebyggelsen i byn består av traditionella gårdsbildningar.
Bebyggelse är på flera platser placerad nära gatan men eftersom byn är gles
så har inte gatorna 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.
Längs Turistvägen ligger den tidigare folkskolan som idag är bostadshus.
Skolan är byggd i nationalromantisk stil, men har de senare åren till viss del
förändrats. Den är ändå 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 Slättberg
och Torrvål.

Bildförklaring:
Kallmora består av traditionella gårdsbildningar nära vägen, men med gles bebyggelse.
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R

, sid 174-177
Kallmora 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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KALLMORA

SKATTUNGBYN
Invånarantal:
Drygt 350 invånare

Geografiskt läge:
16 km från Orsa centrum

Kännetecken:
Byn med ett stort ideellt
engagemang. En servicepunkt
med bland annat skola,
förskola, affär, kyrka och
drivmedel.
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Riktlinjer
• Bebyggelsen får inte växa
utanför markerad gräns mot
Kallmora.
• Ny bebyggelse ska utformas
så att den passar in i byns
karaktär.
• Längs särskilt markerad
sträcka av väg 296 ska
ny bebyggelse stärka
bykaraktären med
traditionella gårdsbildningar,
se kartan på motstående sida
samt sida 70. Gaturummet
ska vara tydligt, men på
grund av trafiken längs
gatan bör byggnader
placeras längre från gatan än
traditionellt.
• Nya enskilda utfarter mot
väg 296 ska om möjligt
undvikas.
• Inom byn får vissa bygglovs
befriade 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.

Skattungbyns bebyggelse klättrar på sluttningen ner mot Oreälven,
delvis med utsikt över sjön Skattungen. I anslutning till byn finns även
viss bebyggelse nere i dalen på båda sidor om Oreälven. Byn ligger inom
riksintresset Siljansområdet och odlingslandskapet och bebyggelsen i byn
bidrar till riksintressets värden. Skattungbyn är riksintresse för kulturmiljö
på grund av sin väl bevarade 1800-talsbebyggelse, och jordbruksmarken i
byn är utpekad som riksintresse för naturvård. Norr om Oreälven ligger
Skattungbyfältet, ett sanddelta från istiden som är riksintresse för naturvård.
Det råder idag troligen viss brist på bostäder i Skattungbyn, och de typer av
bostäder som finns att tillgå motsvarar inte behovet.
Väg 296 passerar i byns nedre del och är starkt trafikerad med hänsyn till
sin storlek, framförallt åker här en stor andel tunga fordon. Vägen tillhör
Trafikverket och har idag brister i trafiksäkerheten.

Bebyggelsens karaktär
Bebyggelsen i Skattungbyn kan upplevas som blandad men innehåller några
tydligt urskiljbara karaktärer. Det finns traditionella gårdsbildningar som
framförallt längs väg 296 ligger nära gatan och bildar ett smalt och tydligt
gaturum. I de östra delarna av Skattungbyn finns också områden med smala
tydliga gaturum, men gårdsbildningarnas tydlighet varierar. Övriga delar
av byn är ganska gles och bebyggelsen är samlad i klungor med öppen
jordbruksmark mellan.
De traditionella gårdsbildningarna har bostadshus framförallt i 1,5–2
våningar med sadeltak. Frontespis (som förstubro eller glasveranda) är vanligt.
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. På grund av
höjdskillnaderna är det i vissa områden vanligt med souterrängvåning vilket
bidrar till att byggnaderna uppfattas som betydligt större från nedsidan.
I Skattungbyn finns också flera bostadshus från början av 1900-talet uppförda
i 1,5 våning med putsad fasad i ljusa färger och mansardtak (brutet tak med
flackare takvinkel på övre delen av taket och brantare på nedre delen). Ibland
är dessa hus insprängda i övrig bebyggelse och ibland är de placerade mer
solitärt med få komplementbyggnader.

Byutvecklingsplan
Skattungbyn har en
byutvecklingsplan som
antogs 2014
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SKATTUNGBYN

Kyrka

R

Markanvändning, sid 174-177

Skattungbyn 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.

217

DEL 2 - PLANFÖRSLAG

Affär

TORSMO
Invånarantal:
cirka 10 invånare

Geografiskt läge:
25 km från Orsa centrum

Kännetecken:
Byn vid Skattungens strand.

Riktlinjer
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• Ny bebyggelse ska utformas
så att den passar in i byns
karaktär.
• 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.

Torsmo ligger vackert belägen på Skattungens norra strand med jordbruksmark mellan byn och sjön. Det är 8 km till Skattungbyn till vilken Torsmo
tidigare var en fäbod. Torsmo ligger inom riksintresset Siljansområdet och
odlingslandskapet och bebyggelsen i byn bidrar till riksintressets värden, läs
mer på sidan 29. Jordbruksmarken i byn är utpekad som övrigt intresse för
friluftslivet.

Bebyggelsens karaktär
Delar av bebyggelsen består av traditionella gårdsbildningar. På flera
platser är bebyggelsen placerad nära gatan men eftersom byn är gles och
gårdsbildningen är svag på vissa fastigheter så har inte gatorna karaktären av
ett tydligt och smalt gaturum. Bebyggelsen är framförallt placerad längs med
vägen, förutom några gårdar som ligger placerade ute i jordbruksmarken.
Bostadshusen varierar i storlek från små fäbodstugor med sina mindre
komplementbyggnader till större bostadshus i ofta 1,5 våning. Taken är
vanligtvis sadeltak, men mansardtak (brutet tak med flackare takvinkel på
övre delen av taket och brantare på nedre delen) förekommer. Träfasader
av stående träpanel eller knuttimmer dominerar. Färgsättningen består av
slamfärger, framför allt röd, och obehandlat trä. Torsmogården, tidigare
skola, pensionat med mera, avviker i byggnadsstil och färg från övrig
bebyggelse. Intill huvudgatan ligger Raskstugan som är ett av Orsas äldsta
boningshus, troligen från 1700-talet.

Bildförklaring:
Bebyggelse av blandad storlek och karaktär längs Torsmovägen.
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R

, sid 174-177
Torsmo 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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TORSMO

