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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. 

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.

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.

Bebyggelse längs markerad gata ska stärka karaktären med traditionella 
gårdsbildningar och ett tydligt gaturum. Byggnader får placeras längre från 
gatan än traditionellt.

I Fryksås: De öppna ytorna är viktiga för bebyggelsens karaktär och utsikten. 
I alla andra delområden: Grönområdet är viktigt för närrekreationen.
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HEDEN, KALLHOLEN, NEDERBERGA, 
BJÖRKEN & MÄSSBACKEN

Riktlinjer
• Inom riksintresse vid 

Gruv backarna får inte nya 
byggnader uppföras på 
obebyggda fastigheter eller 
utanför befintliga tomt-
platser, med undantag för 
muséets och sten huggeriets 
verksamheter.

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

• Nya enskilda utfarter mot 
väg 296 ska om möjligt 
undvikas.

• Nyetablering av bebyggelse 
inom 1 km från Kalkbrottet 
är olämpligt.

• Jordbruks mark som 
har potential att brukas 
rationellt bör inte 
bebyggas, se riktlinje för 
jordbruksmark viktig för 
rationellt jordbruk, sida 119.

• På jordbruks mark 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.

Invånarantal:
sammanlagt knappt 150 

invånare

Geografiskt läge:
mellan 5 och 11 km från Orsa 

centrum

Kännetecken:
Bybebyggelse längs landsvägen.

Heden, Kallholen, Nederberga, Björken och Mässbacken är byar som ligger 
längs med väg 296 mellan Orsa och Kallmora. Några av byarna är mer 
eller mindre sammanvuxna medan andra har en tydligare avgränsning. 
Byarna ligger inom riksintresset Siljansområdet och odlingslandskapet och 
och delar av bebyggelsen bidrar till riksintressets värden. I Mässbacken 
ligger riksintresseområden för både kulturmiljö och naturvård genom 
Gruvbackarna. Alla byarna ligger helt eller delvis inom riksintresse för 
kulturmiljö på grund av en stor koncentration av fornlämningar.

Väg 296 passerar genom byarna och är starkt trafikerad med hänsyn till sin 
storlek, framförallt åker här en stor andel tunga fordon.

Kalkbruket i Kallholen genererar störningar i form av damning, stoft och 
buller, samt vid sprängningar störningar i form av vibrationer

Bebyggelsens karaktär
Bebyggelsen är av blandad karaktär med inslag av både nyare och äldre 
bebyggelse. Vissa fastigheter har traditionella gårdsbildningar och ibland 
ligger även byggnaderna nära vägen. På grund av variationen i bebyggelse 
har dock inte landsvägen eller andra gator något smalt och tydligt 
gaturum. Material och färgsättning varierar, men i vissa mindre områden 
är traditionella gårdsbildningar dominerande. Husen är då framförallt i 
1,5 våning med sadeltak. Fasaderna består av främst stående träpanel eller 
knuttimmer, målade framförallt i slamfärger, framförallt rött eller bestående 
av obehandlat trä.

Den övriga bebyggelsen varierar i storlek, material och färgsättning.

Bildförklaring:

Bebyggelse av blandad storlek och karaktär längs väg 296 i Björken.

Byutvecklingsplan
Nederberga och Björken har 
en byutvecklingsplan som 

antogs 2014. Tallhed ingår i 
byutvecklingsplanen.
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HEDEN, KALLHOLEN, NEDERBERGA, 
BJÖRKEN & MÄSSBACKEN

Kallholn

Nederberga

Mässbacken

Heden

Björken

      R

, sid 174-177

Heden, Kallholn, Nederberga, Björken och Mässbacken 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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TALLHED

Invånarantal:
cirka 15 invånare

Geografiskt läge:
14 km från Orsa centrum

Kännetecken:
Tidigare fäbod invid flygfältet.

Tallhed är en tidigare fäbod som fick fast bosättning i samband med 
järnvägens intåg och tillkomsten järnvägsstationen i byn. Söder om byn 
finns flygfält och plantskola. Idag används flygfältet av fritidsflygare, 
framförallt olika typer av lättare farkoster. Flygfältet används också för olika 
evenemang så som festivaler och motortävlingar och i området finns även 
skjutbanor och bana för motorcross och enduro.

Byn ingår i riksintresset Siljansområdet, men bara enligt 3 kapitlet, inte 
4 kapitlet. Detta bedöms inte ha någon betydelse för byns värden för 
Siljansområdet. Flygfältet ligger även inom Siljansområdet enligt 4 kapitlet 
och gränsar till riksintresse för kulturmiljö med anledning av en stor mängd 
fornlämningar.

Bebyggelsens karaktär
Byn Tallhed har en småskalig karaktär med hus i 1 – 1,5 våning. Den äldre 
bebyggelsen är uppblandad med en del nyare inslag. En del traditionella 
gårdsbildningar finns. Både bostadshus och komplementbyggnader har 
i huvudsak fasader bestående av stående träpanel eller knuttimmer. 
Färgsättningen består av slamfärger, framförallt röd, och obehandlat trä.

Flygfältet är från andra världskriget och var från början en militär anläggning. 
För att dölja områdets användning byggdes kulissbyggnader i form av en 
bondgård i flygfältets södra del. Intill kulissbyggnaderna ligger en plantskola 
för skogsplantor bestående av flera större byggnader och växthus.

Bildförklaring:

Bebyggelsen i Tallhed är framförallt småskalig.

Byutvecklingsplan
Tallhed ingår i byutvecklings-

planen för Nederberga, 
Björken och Tallhed som 

antogs 2014.

Riktlinjer
• Ingen ny bebyggelse 

på flygfältets område. 
Undantag för bebyggelse 
kopplad till flygfältets 
verksamheter eller 
plantskolan under 
förutsättning att det inte 
påverkar flygfältets funktion 
eller karaktär.

• Ny bebyggelse ska inte 
placeras närmare flygfältet 
och motorcross- och 
endurobanan än nuvarande 
bebyggelse med hänsyn till 
buller.

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

• På jordbruks mark 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.

• Vid förändringar i 
markanvändning ska hänsyn 
tas till hotade arter i och 
omkring flygfältet.
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TALLHED

Tallhed

Flygfältet

Plantskola

Motor-
bana

      R

, sid 174-177

Tallhed omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB, samt delvis av riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar av 
området kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.
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BJUS & HORNBERGA

Riktlinjer
• Genom byarna bör genom-

farts  vägen mot Norrbackarna 
utformas så att den inbjuder 
till en lägre hastighet, ex. 
genom så kallad by miljö väg.

• Utsikten över Bjustjärnen 
från befintliga fastigheter i 
Bjus ska beaktas särskilt vid 
nya exploateringar.

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

• Ny bebyggelse behöver 
lämna tillräckligt avstånd till 
kapellet i Hornberga samt 
till Hamregården och dess 
verksamhet.

• Skötselansvar och 
skötselplan för ormgrans-
beståndet behöver ses över.

• På jordbruks mark 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 Ormgranarna 
kräver dispens som söks hos 
länsstyrelsen.

Invånarantal:
sammanlagt cirka 60 invånare

Geografiskt läge:
mellan 6 och 11 km från Orsa 

centrum

Kännetecken:
Tidigare fäbodar bakom 
knuten från Grönklitts 

skidanläggning.

Bjus och Hornberga ligger norr om Orsa på vägen mot de så kallade 
Norrbackarna i Grönklitt och genomfartstrafiken kan ibland upplevas som 
intensiv. Genom Bjus går även trafik till en grustäkt utanför Hornberga.

De båda byarna har tidigare varit fäbodar. Byarna ligger inom riksintresset 
Siljansområdet och det kvarvarande odlingslandskapet och delar av 
bebyggelsen bidrar till riksintressets värden. Byarna gränsar även till 
riksintresse för kulturmiljövård med anledning av en stor mängd 
fornlämningar. I Hornberga finns ett bestånd av ormgranar som är skyddat 
som naturminne. Länsstyrelsen och miljökontoret gör insatser för att 
motverka att ormgranarna kvävs av omkringväxande skog.

Många i både Bjus och Hornberga är fritidsboende, och tidvis är det många  
människor som vistas i byarna.

Bebyggelsens karaktär
Bebyggelsen i byarna är av blandad karaktär med en del äldre inslag 
och traditionella gårdsbildningar. Husens storlek varierar från mindre 
fäbodstugor till större bostadshus. I Bjus ligger bebyggelsen placerad i en 
sluttning ovanför Bjustjärnen. I Hornberga är bebyggelsen placerad kring 
äldre odlingsmark mellan övre och nedre vägen. I den norra delen ligger ett 
kapell placerat på en höjd och i byns lägre delar i öster ligger lägergården 
Hamregården.

Både bostadshus och komplementbyggnader har i huvudsak fasader 
bestående av stående träpanel eller knuttimmer. Färgsättningen består av 
slamfärger, framförallt röd, och obehandlat trä.

Bildförklaring:

I Bjus ligger bebyggelsen på sluttningen ovanför Bjustjärnen.

Byutvecklingsplan
Bjus och Hornberga har varsin 
byutvecklingsplan som  båda 

togs fram 2013.
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BJUS & HORNBERGA

Hornberga

Bjus

      R

, sid 174-177

Bjus och Hornberga 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.

Hornberga

Bjus
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Riktlinjer
• Bebyggelsen får inte växa 

utanför markerad gräns.
• Ny bebyggelse ska stärka 

bebyggelsens karaktär med 
traditionella gårdsbildningar. 
Längs markerad gata ska 
bebyggelsen bilda ett tydligt 
och smalt gaturum.

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

• Markerade öppna områden 
bör inte bebyggas.

• Detaljplan eller 
områdesbestämmelser med 
bland annat utökad lovplikt 
bör tas fram för området.

• I Fryksås får vissa bygglovs -
befriade åtgärder, exempelvis 
så kallade ”Attefalls åtgärder” 
inte uppföras utan bygglov, 
se sidan 77, riktlinjer för 
Kulturmiljö.

Invånarantal:
cirka 15 invånare

Geografiskt läge:
13 km till Orsa centrum

Kännetecken:
Turismens vagga i Orsa 

kommun.

Fryksås är en före detta fäbod, ensligt belägen i skogen norr om Orsa 
med otrolig utsikt över Orsasjön och Siljan. Hela bebyggelseområdet är 
historiskt och miljömässigt värdefullt eftersom det på ett tydligt sätt visar 
hur nationalromantiken och den framväxande turismen i början av 1900-
talet idealiserade den gamla fäbodmiljön och dess vackra läge på berget. 
Förändringarna som skett och den karaktär som området har idag är ett 
resultat av en gentrifiering. Medan stora delar av fäbodens värden har 
gått förlorade har andra värden tillkommit som kan visa avstampet som 
turismens framväxt i området tagit i den tidigare traditionella fäbodmiljön. 
Den traditionella fäbodkaraktären är tydligast längs den centrala gatan. 
Skogen kring Fryksås och karaktären längs vägen från Hansjö är viktig för 
hur miljön i Fryksås upplevs.

Fryksås ingår i riksintresset Siljansområdet och bebyggelsen och dess 
historiska utveckling är en mycket viktig del av riksintressets värden. Hela 
området är klassad som övrig kulturhistorisk lämning, se informationsruta 
till vänster.

Bebyggelsens karaktär
Stora delar av bebyggelsen har karaktären av äldre fäbodbebyggelse med  smala, 
tydliga gaturum och traditionella gårdsbildningar längs enkla grusade gator.

Fasader består av trä, framförallt knuttimmer, men även stående träpanel. 
Färgen är obehandlat trä alternativt gråbruna eller bruna färgtoner. Taken 
består av röda tegelpannor, eller ibland av röd eller galvad plåt. Fönstren 
är spröjsade och fönsterkarmarna är ofta målade i dova färger. Många hus 
har så kallade kronskorstenar. Bebyggelsen består framförallt av låga hus i 
1 - 1,5 våning med eventuell souterrängvåning. Komplementbyggnaderna 
är generellt mindre i storlek än bostadshusen. Hotell och andra besöks-
anläggningar är betydligt större och avviker i storlek från övrig bebyggelse.

Bebyggelse som avviker från denna karaktär finns men ska inte vara 
normgivande för nytillkommande bebyggelse. Takkupor och höga grunder 
ska anses avvikande, liksom stora glasade partier i fasaden.

Fornlämning och övrig 
kulturhistorisk lämning

Fryksås är idag klassat som 
övrig kulturhistorisk lämning 
och inägorna är klassade som 
fornlämning. Detta innebär att 
inägorna har skydd enligt 2 kap 
6 och 12 §§ Kulturmiljölagen. 
Till fornlämningen hör också ett 
omgivande skyddsområde enligt 
2 kap 2 § Kulturmiljölagen. Detta 
område benämns fornlämnings-
område och dess omfattning 
bestäms av länsstyrelsen.

Bild till höger: Utsikt från Fryksås där skogen tar vid vid fäbodens gräns, och Orsasjön 

blänker i dalen. Bebyggelsen har till största delen tydliga gårds bildningar och låga hus 

med trägrå omålade fasader. Foto: Liselott Länsmans

Kommentar med anledning 
av länsstyrelsens utställnings-
yttrande: se information i 
länsstyrelsens utställnings-
yttrande som finns bifogat till 
denna plan.
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FRYKSÅS

Led mot Grönklitt

, samt sid 226

Fryksås 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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Riktlinjer
• Längs särskilt markerade 

vägar ska ny bebyggelse 
stärka bykaraktären med 
traditionella gårdsbildningar 
och ett smalt gaturum, 
se kartan på motstående 
sida samt avsnittet om 
gårdsbildningar sidan 70.

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

• Jordbruks mark som 
har potential att brukas 
rationellt bör inte 
bebyggas, se riktlinje för 
jordbruksmark viktig för 
rationellt jordbruk, sida 119.

• På jordbruks mark 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.

Invånarantal:
knappt 500 invånare

Geografiskt läge:
4 km från Orsa centrum

Kännetecken:
Jordbruksby belägen i 

skogsranden.

Hansjö ligger strax norr om Orsa och gränsen mellan Orsa och Hansjö är 
nu för tiden inte helt tydlig. Byn ingår i riksintresset för Siljansområdet 
och odlingslandskapet och bebyggelsen bidrar till riksintressets värden. En 
mindre del av Hansjö ingår också i riksintresse för kulturmiljövården med 
anledning av en stor mängd fornlämningar.

Bebyggelsens karaktär
Längs stora delar av gatorna i byn består bebyggelsen framförallt av 
traditionella gårdsbildningar och ett smalt och tydligt gaturum. Bebyggelsen 
ligger uppdragen mot skogskanten och i enstaka klungor ute på den 
öppna jordbruks marken. Detta gör att det blir naturliga luckor i de tydliga 
gaturummen.

Traditionella gårdsbildingar består ofta av bostadshus i 1,5 – 2 våningar. 
Komplementbyggnaderna varierar i storlek från små äldre uthus till större 
ladugårdar och nyare komplementbyggnader eller äldre tillbyggda uthus 
med moderna inslag. Träfasader är vanligast, främst stående träpanel eller 
knuttimmer och även om den röda slamfärgen är vanlig förekommer många 
ljusa bostadshus, varav en del har putsade fasader. Taken är sadeltak eller 
mansardtak (brutet tak med flackare takvinkel på övre delen av taket och 
brantare på nedre delen), de senare är ibland halvvalmade (har takvinkel 
även över husets gavlar).

Bildförklaring:

Bebyggelse av varierad karaktär i skogskanten.
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HANSJÖ

Orsa tätort

Hansjö

Born

Slättberg

      R
Markanvändning, sid 174-177

Hansjö 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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Riktlinjer
• Ny bebyggelse ska utformas 

så att den passar in i byns 
karaktär.

• Ny bebyggelse ska inte 
uppföras utanför markerad 
gräns, mellan herrgården 
och Orsasjön.

• I Bäcka får vissa 
bygglovsbefriade åtgärder 
inte uppföras utan bygglov, 
se sidan 77, riktlinjer för 
Kulturmiljö.

• På jordbruks mark 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.

Invånarantal:
under 10 invånare

Geografiskt läge:
6 km till Orsa

Kännetecken:
Vid vattnet, med halva byn i 

grannkommunen.

Bäcka ligger på gränsen mellan Orsa och Mora kommuner. Byn ingår i 
riksintresset för Siljansområdet. Området kring Bäcka herrgård är utpekat 
som övrigt intresse för kulturmiljövården. Herrgårdsmiljöns kulturmiljö-
värden bidrar till viss del till riksintresset Siljansområdets värden.

Bebyggelsens karaktär
Den största andelen bostadsbebyggelse ligger i Mora kommun. I Orsa 
kommun ligger Bäcka herrgård, med en grupp stugor bredvid samt ett fåtal 
bostadshus med komplementbyggnader.

Bäcka herrgård med sina annexbyggnader är väl bevarad med sina vitrappade 
byggnader i nyklassisk stil. Jordbruksmarken bakom herrgården ger 
intrycket av att herrgården ligger på en höjd och öppningen i bebyggelsen 
nedanför vägen ger herrgården en fin kontakt med Orsasjön.

LIS-område
På Näsudden föreslås LIS-område för camping/stugby. En camping/stugby 
i detta läge är ett bra komplement till befintliga besöksanläggningar i Orsa 
kommun. Området ska detaljplaneläggas för att säkra upp allmänhetens 
tillgång till udden och dess strandområden.

Näsudden har i den översiktliga naturvärdesinventeringen som genomförts 
visat sig ha höga naturvärden. Dessa värden finns framförallt närmast 
stranden och kan hanteras i detaljplaneläggning.

Bildförklaring:

På Näsudden föreslås  LIS-område för camping/stugby.



231

D
E

L 
2

 -
 P

LA
N

FÖ
R

S
LA

G

BÄCKA

Näsudden

Bäcka

LIS 2

LIS 1
Mora kommun

      R

Mora kommun

Bäcka 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.


