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En miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhetsbild av den miljöpåverkan
som en planerad verksamhet kan medföra. Enligt 6 kapitlet i miljöbalken ska planer eller
program miljöbedömas om dess genomförande har en betydande miljöpåverkan. Varje ny
översiktsplan ska ha en miljökonsekvensbeskrivning.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser
som ett genomförande av översiktsplanen kan antas medföra. Konsekvensbeskrivningen
ska även ange hur planen påverkar möjligheten att uppfylla de sexton nationella miljökvalitetsmålen eller om målen motverkas. Detsamma gäller hur planen påverkar de elva
folkhälsomålen.
I följande avsnitt presenteras översiktligt kommunens syn på konsekvenserna av visionen,
strategierna och rekommenadtionerna i översiktsplanen.
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Miljökonsekvens
beskrivningen ska enligt
6 kap. 12§ Miljöbalken
innehålla:
1. en sammanfattning av planens
eller programmets innehåll, dess
huvudsakliga syfte och förhållande
till andra relevanta planer och
program.
2. en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen,
programmet eller ändringen inte
genomförs,
3. en beskrivning av
miljöförhållandena i de områden
som kan antas komma att påverkas
betydligt,
4. en beskrivning av relevanta
befintliga miljöproblem som
har samband med ett sådant
naturområde som avses i 7 kap.
eller ett annat område av särskild
betydelse för miljön,
5. en beskrivning av hur relevanta
miljökvalitetsmål och andra
miljöhänsyn beaktas i planen eller
programmet.
6. en beskrivning av den
betydande miljöpåverkan som
kan antas uppkomma med
avseende på biologisk mångfald,
befolkning, människors hälsa,
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar,
landskap, bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och annat kulturarv
samt det inbördes förhållandet
mellan dessa miljöaspekter,
7. en beskrivning av de åtgärder som
planeras för att förebygga, hindra
eller motverka betydande negativ
miljöpåverkan,
8. en sammanfattande redogörelse
för hur bedömningen gjorts, vilka
skäl som ligger bakom gjorda val
av olika alternativ och eventuella
problem i samband med att
uppgifterna sammanställdes,
9. en redogörelse för de åtgärder
som planeras för uppföljning och
övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet
av planen eller programmet medför,
och en icke-teknisk sammanfattning
av de uppgifter som anges i 1-9.

BAKGRUND
Orsa kommun är belägen i norra Dalarna vid Orsasjöns nordligaste strand,
och angränsar till Mora kommun i söder och sydväst, Rättviks kommun
i öster och Ljusdals kommun i norr. Orsa och Skattungbyn är de största
tätorterna i kommunen.
Orsa kommun är cirka 1 258,67 hektar stor till ytan och har cirka 6 750
invånare (2015). I tätorten Orsa bor det cirka 5308 invånare respektive
295 i Skattungbyn.

Syfte
Orsas nya översiktsplan är framtagen för att beskriva övergripande mål,
strategier och planeringsriktlinjer för att styra användningen av mark- och
vattenområden inom kommunens gränser. Strategierna och riktlinjerna är
framtagna för att bidra till att konsekvenserna av planens genomförande
blir positiva för så väl miljön, socialt och ekonomiskt.
Genomförandet av planen kan ge både positiva och negativa miljöeffekter
och bägge delarna redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Beskrivningen
ska peka på vilka konsekvenser som behöver studeras och redovisas i
fortsatt planering.
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
En miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva de direkta eller indirekta
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på den
biologiska mångfalden, befolkningen, människors hälsa, djurlivet, växtlivet,
marken, vattnet, luften, klimatfaktorerna, materiella tillgångar, landskapet,
bebyggelsen, forn- eller kulturlämningar samt kulturarvet. Beskrivningen
ska också identifiera och beskriva de åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. En samlad
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön ska finnas
beskriven utifrån vad som framkommit i miljökonsekvensbeskrivningen
(MB 6:3).
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Metod och process
Miljökonsekvensbeskrivningen har ett likartat upplägg som översiktsplanen.
Visionen, strategierna och planförslaget har konsekvensbeskrivits. Utöver
dessa fokuserar konsekvensbeskrivningen på miljökvalitetsnormerna för luft,
vatten och buller. Bedömningen har gjorts av hur översiktsplanen följer de
nationella och regionala miljökvalitetsmålen och hållbarhetsperspektiven.
Miljökonsekvenserna bedömdes i första hand utifrån ett helhetsperspektiv.
Miljöförhållanden, miljöns- och bebyggelsens sannolika utveckling om den
nya översiktsplanen inte genomförs, behandlas i nollalternativet.
Översiktsplaneringen är en fortlöpande process där analyser av
miljöaspekter och bedömningar av olika slag görs successivt under
en längre tidsperiod. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen
har skett parallellt med arbetet att ta fram översiktsplanen. Därför
är det inte en färdig miljökonsekvensbeskrivning som presenteras i
samrådsförslaget. Samrådsförslaget innehåller en beskrivning av de
sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av planförslaget.
Miljökonsekvensbeskrivningen, avgränsningen, nollalternativet och
detaljeringsnivån har arbetats fram och samråtts med kommunala
förvaltningar och Länsstyrelsen.

Planprocessen
Efter det att ett preliminärt planförslag och miljökonsekvensbeskrivning
har upprättats godkänns översiktsplanen för samråd av Kommunstyrelsen.
Därefter bearbetas planförslaget utifrån de yttranden som lämnats in i
samband med samrådet.

Åtgärder för att hindra/minska negativ miljöpåverkan
Översiktsplanen är ett vägledande dokument som visar kommunens
vision om den framtida utvecklingen, och påverkar kommande beslut
som fattas i kommunen. Dock innebär den översiktliga planeringen
inga garantier för att åtgärderna som beskrivs genomförs. En av de stora
vägledande inriktningarna i Orsa översiktsplan med utsikt mot år 2035 är
att besöksnäringen ska få utrymme att fortsätta växa. Utbyggnaden ska ske
i närheten av befintliga arenor för besöksnäringen.
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När planförslaget har bearbetats efter samrådet ställs översiktsplanen ut
på utställning och justeras en sista gång. Om det inte har skett en väsentlig
ändring av planförslaget efter samrådet behöver översiktsplanen inte ställas
ut för utställning. Slutligen är det Kommunfullmäktige som kan besluta om
att anta planen.

SAMLAD BEDÖMNING
Översiktsplanen ska möjliggöra för bland annat boenden i attraktiva lägen,
som ska bidra till att vända det nedåtgående befolkningsantalet till en
långsam men stadig ökning. För att vara en bra och attraktiv boendekommun
krävs ett varierat utbud av boende och förutsättningar för en meningsfull
fritid kompletterad med bra offentlig och kommersiell service. Den
gällande översiktsplanen från år 1994 behandlar till viss del behovet av
attraktiva boendelägen, men behöver kompletteras med förutsättningar för
hur besöksnäringen ska utvecklas. Huvudinriktningen ska exempelvis vara
att skidanläggningen i Grönklitt och Fryksås ska kunna växa och utvecklas
samtidigt som antalet tätortsnära rekreationsområden ökar.
I översiktsplanen finns det också förslag på hur gång- och cykeltrafik,
kollektiv- och övrig trafik ska kunna vidareutvecklas. Utvecklingen ska
kunna stärka kommunens roll i den demografiska utvecklingen.

MIljökonsekvenser
En sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna är att planförslaget
ger övervägande positiva konsekvenser. Andelen jordbruksmark som tas i
anspråk för ny exploatering och påverkan på landskapsbilden är liten på
grund av värnandet av kulturmiljön, kulturarvet och bymiljöerna. Andelen
mark som nyttjas för besöksnäringen och rekreation ökar. Orsa kommun
har en hög tillgång på rekreationsmöjligheter i skog och natur. Samtidigt
kan etableringen av nya vägsträckningar av E45:an och en upprustning
av Inlandsbanan ge både positiva och negativa konsekvenser på miljön.
Satsningen på rekreationsområden och rastplatser längs med E45:an kan ge
negativa konsekvenser på miljön.
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Sociala konsekvenser
Planförslaget bedöms ge övervägande positiva sociala konsekvenser.
Attraktiva boendemiljöer med en hög nivå av arkitektur och närheten till
naturen kan innebära positiva sociala konsekvenser för de boende i Orsa
kommun. Samtidigt som attraktiva boendemiljöer och offentliga platser
också kan skapa en ökad känsla av trygghet. Tillgången till naturen och
bättre och fler gång- och cykelvägar kan ge ökade folkhälsovinster för
rekreation. Rekreationsområden som Grönklitt, Fryksås och Orsa camping
kan även ge negativa sociala konsekvenser om aktiviteterna som erbjuds
enbart är avgiftsbelagda.

Ekonomiska konsekvenser
En bedömning av de ekonomiska konsekvenserna är att förslaget bedöms
kunna ge både positiva och negativa konsekvenser. Alla former av
anläggande kostar och medför löpande driftkostnader. Samtidigt kan en
hög arkitektonisk kvalitet på till exempel nytillkommande bebyggelse
och offentliga platser bli kostnadseffektiva. Attraktiva boendemiljöer
kan på sikt även skapa underlag för utökad service och handel. Däremot
kan utbyggnad av offentlig service bidra till ökade personalkostnader
och ekonomiska förluster för miljön om mark tas i anspråk till fördel för
exploatering av exempelvis skolor och trygghetsboenden.
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NATIONELLA MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsmål
Översiktsplanen beaktar de nationella och regionala miljömålen. Målen
som har haft störst relevans är ”levande skogar” och ”god bebyggd
miljö”. Översiktsplanen beaktar också Länsstyrelsen Dalarnas regionala
miljömål och de åtgärder som bedöms vara centrala för att uppnå
målen i länet. En förutsättning för översiktsplanens genomförande är att
miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och buller beaktas.
Folkhälsomål
Översiktsplanen beaktar Sveriges folkhälsomål. Målen som har haft störst
relevans är ”trygga och goda uppväxtvillkor”, ”trygga och säkra miljöer och
produkter” och ”ökad fysisk aktivitet”.

Miljökvalitetsnormer
Lagstiftningen om miljökvalitetsnormer har sitt ursprung från de krav på
miljön som följer av Sveriges medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormerna
infördes som begrepp i miljöbalken år 1999, och infördes som ett styrmedel
för att komma till rätta med störningar från diffusa utsläpp, exempelvis
transporter. År 2004 infördes miljökvalitetsnormerna för buller genom
Förordningen för omgivningsbuller, enligt denna ska kommuner med över
100 000 innevånare bland annat kartlägga omgivningsbuller, detta krav gäller
alltså inte Orsa kommun. Regelsystemet angående miljökvalitetsnormer
för luft utgår från två EU-direktiv; luftkvalitetsdirektivet och direktivet om
metaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i luften.
Huvudinstrumentet för att följa miljökvalitetsnormerna är åtgärdsprogram.
Syftet med åtgärdsprogram är att utreda och vidta de mest kostnadseffektiva
och lämpade åtgärderna så att miljökvalitetsnormerna följs. Ett
åtgärdsprogram får omfatta alla former av verksamheter och åtgärder som
kan påverka möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna.

Miljökvalitetsnormer Luft
Syftet med miljökvalitetsnormer för luft är att skydda människors hälsa
och miljö genom att säkra tillgången till frisk luft. Kommuner och
myndigheter har enligt miljöbalken ansvar att kontrollera luftkvaliteten i
förhållande till miljökvalitetsnormerna. Enligt miljöbalken har kommuner
och myndigheter även ett ansvar att se till att miljökvalitetsnormerna följs.
Normerna är av gränsvärdeskaraktär med ett undre gränsvärde och ett
övre gränsvärde och innebär att gällande gränsvärden måste följas, annars
måste kommunen ta fram ett åtgärdsprogram. Verksamhetsutövare har en
skyldighet att iaktta miljöbalkens regler inklusive miljökvalitetsnormerna.
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Tips!
Mer information om miljökvalitets
normerna finns på Länsstyrelsens
hemsida: www.lansstyrelsen. se och
Natuvårdsverkets hemsida: www.
naturvardsverket.se.
Mer information om miljökvalitets
normerna för buller finns på
Naturvårdsverkets hemsida: www.
naturvardsverket.se.
Mer information om miljökvalitets
normerna för luft finns på
Naturvårds
verkets hemsida: www.
naturvardsverket.se.
Mer information om vattens
ekologiska status, den kemiska
statusen
för
ytvatten
och
den kvantitativa statusen för
grundvatten finns bland annat på
Vattenmyndighetens hemsida:
www.vattenmyndigheterna.se,
på Länsstyrelsens hemsida:
www.lansstyrelsen.se och på Havsoch vattenmyndighetens hemsida:
www.havochvatten.se.
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Nya rekreationsområden och naturreservat gynnar besöksnäringen. Den
årliga ekonomiska nyttan av att bygga nya gång- och cykelstråk bedöms
vara större än kostnaderna. Detta samtidigt som tillgången till områden för
rekreation och fysisk aktivitet kan ge minskade sjukhuskostnader och ett
minskande antal sjukskrivningar.

Orsa kommun har ungefär 7000 invånare (2013) och behöver enligt befintlig
lagstiftning endast ha en uppfattning om luftkvaliteten i den egna tätorten.

Miljökvalitetsnormer vatten
Miljökonsekvensnormerna för vatten utrycks i ekologisk status. Huvudregeln
är att alla vattenförekomster ska uppnå normen för god status och att
statusen därefter inte får försämras. Om den aktuella statusen bedöms som
god eller hög och att det inte finns någon risk för försämring ska normen
fastställas till god respektive hög. Om prognosen är att vattenkvaliteten kan
försämras måste åtgärder vidtas.
Miljökvalitetsnormerna för vatten utrycks även i kemisk status för ytvatten
och kvantitativ status för grundvatten. Den kemiska statusen bestäms
genom att mängden av förorenade ämnen i en ytvattenförekomst mäts. Den
kemiska statusen bedöms som god eller uppnår ej god, otillfredsställande.
Mätningarna görs både på naturliga, konstgjorda och kraftigt modifierade
ytvattenförekomster. Resultatet för inte överskrida den beslutade
miljökvalitetsnormen. Om mätningarna visar att halten av ett ämne som
omfattas av den kemiska statusen får vattenförekomsten ”Uppnår ej god
status”, måste åtgärder vidtas.
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Den kvantitativa statusen för grundvatten anger om vattenuttagen är i balans
med grundvattenbildningen. Genom att mäta grundvattennivån eller att
jämföra grundvattenbildningen kan man få en uppfattning om tillgången
och förhindra eventuella överuttag. För att en grundvattenförekomst ska
uppnå god kvantitativ status får inte uttagen vara större än nybildningen
av grundvatten eller så stora att flödesriktningarna ändras så att exempelvis
saltvatten kan tränga in. Grundvattennivån får inte förändras så att det
medför att god ekologisk status inte nås i ytvatten som är förbundna med
grundvattenförekomster eller att grundvattenberoende terrestra ekosystem
tar skada.
Det är vattendelegationerna i vattendistriktet som beslutar vilka
miljökvalitetsnormer som ska gälla för respektive vattenförekomst. Enligt
vattenmyndigheten är det grundläggande målet att vattenförekomsterna
åtminstone ska uppnå god status.

Miljökvalitetsnomer buller
Syftet med miljökonsekvensnormerna för buller är att eftersträva att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Miljökvalitetsnormerna för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar,
järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar samt vissa större, utpekade
industrigrenar. Normen för buller är en målsättningsnorm som inte anger en
särskild nivå som ska eller bör följas. Berörda kommuner och myndigheter
ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Detta fråntar dock inte
verksamhetsutövarna att genom sin egenkontroll sträva efter att begränsa
eventuella bullerstörningar.
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Konsekvenser miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 2§ miljöbalken, ska det vara säkerställt att föreslagna åtgärder
inte medverkar till att reglerna i förordningen om miljökvalitetsnormer
bryts.
De förslag som redovisas i planen bedöms inte medföra att
miljökvalitetsnormerna överskrids. Byggnationen av nya E45:an mellan
Orsa och Vattnäs vägkorsning har förhållandevis liten påverkan på de
miljökvalitetsnormer som berör luft och buller. Detta beror på att E45:an
föreslås få nästan samma sträckning som tidigare och att antalet bilister på
vägen inte kan antas öka. Däremot kan den nya sträckningen av E45:an
medföra en påverkan på miljökvalitetsnormen för buller i och med att
vägen kommer närmare bebyggelsen i flera av byarna. Båttrafiken sker i en
miljö där luftomsättningen är god. En samlokalisering av småbåtshamnarna
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids. Om
det däremot byggs en ny småbåtshamn kan det medföra att vattenkvaliteten
förändras.
Om Inlandsbanan elektrifieras och öppnas upp för daglig persontrafik
mellan Orsa och Mora kan det komma att medföra en påverkan på
miljökvalitetsnormen för buller. Samtidigt som tågtrafik är bättre för luftkvaliteten och inte medför till kvävedioxidutsläpp i samma omfattning
som biltrafik gör.
Landskapet föreslås stå i fokus för den framtida planeringen i Orsa
kommun. Eventuella förändringar i landskapet bedöms inte medföra att
miljökvalitetsnormerna överskrids. Lika så kan valet av byggnadsmaterial i
samband med ny exploatering av bostäder osv. innebära att det mänskliga
avtrycket blir mindre och att miljökvalitetsnormen för luft och vatten inte
överskrids.

AVGRÄNSNING
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt Orsa
kommun. Där aspekter behöver ses i ett kommunövergripande perspektiv
lyfts detta fram inom sakområdet. För en del aspekter, vad gäller till exempel
va-kapacitet och transportinfrastruktur, är det geografiska perspektivet
större än Orsa kommun.

Alternativ avgränsning
I en miljökonsekvensbeskrivning ska det finnas ett alternativ till
planförslaget. Ett nollalternativ som visar på en rimlig utveckling om den
nya översiktsplanen inte antags, finns redovisad. Nollalternativet bygger på
att den gällande översiktsplanen från år 1994 och andra tematiska tillägg
fortsätter att gälla. Miljökonsekvenserna av planförslaget jämförs därför
med nollalternativet.
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Geografisk avgränsning

Tidsmässig avgränsning
Översiktsplanen ska utgöra ett styrande dokument för utvecklingen
av Orsa kommun i det långa perspektivet, i det här fallet till år 2035.
Tidsperspektivet gör att konsekvenserna analyseras och bedöms på en
översiktlig och stundtals till viss del även detaljerad nivå. De konkreta
konsekvenserna av genomförandet av planen kommer att påverkas av
förändrade förutsättning, hur samhället och miljön förändras under en
längre tidsperiod.

Saklig avgränsning
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en
beskrivning av betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma.
Följande miljöaspekter har i samråd med kommunen och länsstyrelsen
bedömts vara av vikt för att beakta inom ramen för arbetet med en
miljökonsekvens- beskrivning:

Trafik
Om översiktsplanens rekommendationer förverkligas vilka konsekvenser
kan det ha på trafiken, trafiksituationen och kollektivtrafiken i kommunen?

Kulturmiljö
Hur påverkas kulturmiljön, kulturarvet, historiska platser och arkitekturen
invånarnas upplevelser av landskapet och landskapsbilden?

Boendemiljö
Vilka konsekvenser såväl positiva som negativa, uppstår i boendemiljöerna
och för de boende om förslaget till översiktsplan genomförs?

Landskapsbild
På vilket sätt påverkar
landskapsbilden?

kommunens

förslag

till

översiktsplanen

Naturvärden
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På vilket sätt påverkar förslaget till översiktsplan naturvärdena i kommunen?
Hur påverkas natur- och vattenmiljöerna?

Risker
Kan förslaget till översiktsplan innebära några risker för kommunens
framtida utveckling och för natur- och kulturmiljön?

Förorenad mark
Innebär förslaget till översiktsplan att risken för förorenad mark inom
kommunen minskar eller ökar?

Klimat
Innebär förslaget till översiktsplan att kommunens påverkan på klimatet
minskar eller ökar?

240

Hushållning med resurser
Innebär kommunens markanspråk och föreslagna förändringar av
markanvändningen innebära ett hållbart och långsiktigt nyttjade av
naturresurserna? På vilket sätt påverkar kommunens markanspråk och
föreslagna förändringar nyttjandet av naturresurser?

NOLLALTERNATIV
Ett nollalternativ utgör en tänkt situation om den aktuella översiktsplanen
för Orsa inte antas. Vid ett nollalternativ tittar man på vilka förutsättningar
som finns för kommunen att utvecklas utan en ny översiktsplan.
Nollalternativet utgår från en fortsatt utbyggnad enligt den nuvarande
översiktsplanen från år 1994. Planen förhåller sig inte till Naturvårdsverkets
nationella miljömål, Statens folkhälsoinstituts folkhälsomål samt Sverige
visionen vilket beror på att målen är framtagna efter översiktsplanen.
Planeringen bygger till visar delar på Siljansplaneringen - en gemensam
kommunal planering från år 1982.
I översiktsplanen från 1994 finns det principer om att bebyggelsen ska
anpassas till befintliga bebyggelsestrukturer och att förtätning ska ske med
stor hänsyn till befintlig bebyggelse. I föreliggande förslag till översiktsplan
är principerna i stort sett likadana. Förtätning rekommenderas främst i Orsa
tätort och södra Orsa. I expansionsområden som skidbackarna i Grönklitt
och södra Orsa är det viktigt att se över markanvändningen och områdets
lämplighet för bebyggelse. Det finns ingen fördjupad översiktsplan och
därför finns det ingen övergripande bedömning av hur marken lämpligast
används. Det i sin tur medför en risk att exempelvis naturvärden skulle
gå förlorade vid ytterligare exploatering, eller att utvecklingen hindras på
grund av en inaktuell bedömning av hur marken lämpligast används.

I översiktsplanen från år 1994 finns det principer om att naturen
och landskapet ska bevaras. I föreliggande förslag till översiktsplan är
principerna i stort sett likadana. Landsbygden och jordbruksmarken ska
bevaras för att kulturmiljön och kulturarvet ska värnas. I ett nollalternativ
kommer det öppna jordbrukslandskapet bevaras för att säkerställa att det
öppna landskapet inte byggs igen. Det är viktigt att förhindra att byarna
växer okontrollerat eftersom en stor del av naturupplevelsen i Orsa ligger i
närheten till naturlandskapet och tillgången till rekreationsområdena.
En ny va-plan håller på att arbetas fram vilket kommer att hantera
va-utvecklingen i kommunen.
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I ett nollalternativ hade kommunens planering för skidbackarna i Grönklitt
fortsatt att utgå från Generalplanen för Grönklitt från år 1981. Risken
med att inte ha en uppdaterad övergripande helhetsbild är exempelvis att
naturvärden kan gå förlorade vid högt exploateringstryck där kommunen
behöver lösa planeringsfrågorna från fall till fall.

Vision

KONSEKVENSER AV VISIONEN

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.

Något förenklat är visionen det som kommunen tänker sig vilja uppnå inom
en viss tidsperiod. I det här fallet sträcker sig tidsperioden för visonen fram
till år 2035. En vision är med andra ord den önskade och ideala målbilden
för kommunens gemensamma strävan. Inledningsvis i planen presenteras en
vision om att Orsa kommun bland annat är en naturnära plats där folk trivs
och vill bo. Kommunen beskrivs ha en tydlig roll i arbetet med att utveckla
regionen. Slutligen beskrivs kommunen även ha ett välmående näringsliv
som är attraktivt både för tjänsteföretag och producerande företag. Vilka
konsekvenser kan visionen ha för klimatet, kulturarvet och de nationella
och regionala miljömålen samt folkhälsomålen?

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.

Visionsberättelsen ger främst uttryck för en kommun där kulturarvet
står i fokus för utvecklingen. Kulturarvet bedöms ge positiva sociala och
ekonomiska aspekter, vilket också genomsyrar översiktsplanen som helhet.
Visionen talar om ett Orsa där folk trivs och gärna vill bo. Attraktiva
bostäder i fjällmiljö och strandnära lägen som respektfullt kompletterar
den befintliga bebyggelsen kan vara en bidragande faktor till att folk, enligt
visionen, trivs och vill bo i Orsa. Ett av de nationella miljömålen behandlar
en god bebyggd miljö. Det är ett brett begrepp, men visionen talar om en
kommun som erbjuder människor närheten till Orsa tätort och naturen
runt hörnet. Relationen mellan tillgången till naturen och attraktiva
boendemiljöer talar för en hållbar utveckling.
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I visionen om Orsa 2035 beskrivs det att kulturarvet är viktigt för
kommunens utveckling, med utgångspunkt ibland annat musiken,
tillgången till naturen och ett kvalitativt boende. Översiktsplanen talar
om ett kvalitativ boende nära kulturarvet både genom att landskapet
föreslås förbli tyst och tillgängligt för alla, och genom att den befintliga
bebyggelsestrukturen ska värnas och bevaras. Ny bebyggelse föreslås
uppföras i gammal byggnadsteknik med trästommar som förstahandsval.
Närheten till naturen bedöms ge positiva konsekvenser båda utifrån sociala,
ekologiska och ekonomiska aspekter.
Flera av de nationella miljömålen behandlar att samhället ska ha en
begränsad klimatpåverkan, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.
Det är breda begrepp, men visionen talar om en kommun där natur
landskapet och kulturarvet står i fokus i så väl bebyggelsestrukturen och
utformningen, som i näringslivet.
Även visionen om en demografisk utveckling, Orsas roll i arbetet med att
utveckla norra dalarnas region, bedöms ge positiva sociala aspekter. Den
demografiska utvecklingen innebär en positiv utveckling ur hållbarhets
synpunkt då Orsa, i visionen, beskrivs som en kommun med korta
beslutsvägar som inte krånglar till saker i onödan. Återigen framträder
hållbarhetsaspekterna i att Orsas handlingskraft gör att kommunen är
förberedd på att möta kommande samhällsförändringar utan att tappa
hållbarhetstänket. Hållbarhet är ett brett begrepp, men visionen talar om en
kommun där processen mellan ide och handling är kort vilket underlättar
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näringslivets utveckling. Det kan också innebära negativa ekonomiska och
ekologiska effekter då det kan finnas en risk att vägen från idé till handling
blir för kort och att naturen till viss del blir lidande.
Ett välmående näringsliv som är attraktivt för både tjänsteföretag och
producerande företag bedöms ge positiva ekonomiska aspekter. Närheten
till Mora och Norets handelsområde kan också innebära negativa effekter för
Orsas näringsliv. I Mora har flera stora näringsidkare valt att etablera sig. De
stora näringsidkarna i Mora kan utgöra ett hot mot det välmående näringsliv
som beskrivs i visionen, men behöver inte göra det. Skidanläggningen i
Grönklitt är en bidragande faktor till framgångssagan för Orsas näringsliv.
Visionen beskriver Orsa som en av Sveriges mest framgångsrika och kända
turistorter med skidanläggningen i Grönklitt och Orsa rovdjurspark som
frontfigurer.

DEL 3 - KONSEKVENSER

Näringslivet i Orsa beskrivs både som innovativt och attraktivt för företag,
speciellt turist- och kulturinriktade företag. Det bör innebära positiva
ekonomiska- och ekologiska konsekvenser och att flera av miljömålen och
folkhälsomålen främjas; såsom ekonomisk och social trygghet och sunda
och säkra miljöer och produkter.
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Usikten, vildmarken och
vattnet
• 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
kulturvärdena bevaras.
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Nära och enkelt
• Ett sammanhängande och
säkert gång- och cykel
vägnät 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
järnvägen i framtiden.

KONSEKVENSER AV STRATEGIERNA
Något förenklat kan stratergierna beskrivas som sättet att uppnå visionen.
En strategi innebär att sätta upp mål för kommunen för att bland annat
uppnå visionen om att bli en naturnära plats där folk vill bo och trivs.
Metoderna för att uppnå målen varierar men innebär oftast att man har
ett visst tänk för hur målen ska uppfyllas, man bevakar och analyserar
omvärlden och drar slutligen slutsatser för vilka mål och metoder som är
lämpliga. Orsa översiktsplan med utsikt mot år 2035 har fyra strategier
för hur visionen ska uppfyllas. Men vilka konsekvenser har strategierna
för de tre hållbarhetsperspektiven; sociala, ekonomiska och miljömässig
hållbarhet? Vilka konsekvenser har strategierna för miljökvalitetsnormerna
och det nationella samt regionala miljömålen?
Strategin med utsikten, vildmarken och vattnet ger både positiva och negativa
konsekvenser för miljön och spelar därmed roll för att uppnå de nationella
miljömålen om frisk luft, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö
och ett rikt odlingslandskap. En förtätning ger positiva konsekvenser
genom att behovet av att ta naturlandskapet och jordbruksmark i anspråk
för bostadsbebyggelse minskar och att den befintliga infrastrukturen kan
användas i en större utsträckning. Samtidigt kan förtätning även ge negativa
konsekvenser för sociala aspekter och miljön då sådan mark som tidigare
varit tillgänglig för allmänheten bebyggs. En förtätning kan också innebära
en försämring av luftkvaliteten och ökat buller.
En förtätning och omvandling av byarna längs med Orsasjöns stränder
ger både positiva och negativa sociala effekter. Bostäder i strandnäralägen
skapar attraktiva och varierande boendemiljöer. Samtidigt kan boende i
strandnäralägen ge negativa effekter då allmänhetens tillgång riskerar att
begränsas. Riksintressen, framförallt kulturmiljö och naturvård, riskeras att
påverkas om en förtätning inte görs med omsorg för naturlandskapet och
kulturarvet.
Nära och enkelt är strategin som både ger positiva och svårhanterliga sociala
och ekonomiska konsekvenser och som spelar roll för att uppnå miljömålen
för frisk luft och god bebyggd miljö. Målet om att öka godstransporterna
på järnvägen och förbättra kollektivtrafiken ger positiva och negativa
konsekvenser både för miljön, ekonomin och sociala aspekter. Samtidigt kan
en ökad trafikering av Inlandsbanan innebära att järnvägen behöver rustas
upp vilket i sin tur skulle innebära negativa konsekvenser för ekonomin.
Kollektivtrafik över kommungränsen är en fråga för regionalplanering.
Bättre möjligheter till pendling kan bidra till positiva konsekvenser för
miljön om man möjliggör för fler att samordna pendlingen. Målet om
bättre gång- och cykelvägtrafik ger positiva konsekvenser för miljön och
sociala aspekter. Bättre gång- och cykelvägnät spelar roll för att uppnå de
nationella miljömålen för god bebyggd miljö och folkhälsomålet för trygga
och goda uppväxtvillkor samt sunda och säkra miljöer och produkter.
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Internet är ett bra komplement till resor och pendling, och nödvändigt för
ett växande näringsliv och kan bidra till positiva konsekvenser för miljön.
Strategin om att vara en kommun på gränsen mellan vildmark och
kulturbygd är den som ger tydligast positiva och negativa konsekvenser för
miljön. Att utveckla den tätortsnära naturen och ge de areella näringarna
en möjlighet att utvecklas bidrar till en positiv utveckling för miljön och till
viss del för ekonomin. Samtidigt som det bidrar till en positiv utveckling för
skidturismen och den turism som bygger på naturupplevelser, till exempel
fjällvandring. Besöksnäringen kan ge positiva konsekvenser för såväl miljön
som ekonomin om den får möjlighet att utöka sin verksamhet. Samtidigt
kan en ökad satsning på besöksnäringen bidra till att exempelvis naturmark
tas i anspråk till fördel för bland annat skidturismen vilket kan ge negativa
konsekvenser på miljön.
Musikkommunen och rovdjursparken är en strategi som främjar sociala och
ekonomiska aspekter men som även kan ge positiva sociala konsekvenser.
Strategin är kanske också den som är svårast att förverkliga. En upprustning
av offentliga platser i kommunen som främjar nya mötesplatser kan bidra
till positiva sociala konsekvenser samtidigt som det kan bidra till kortsiktiga
ekonomiska konsekvenser. Samtidigt är det svårt att förutspå att folk
faktiskt kommer att träffas på platsen och att besökarna kommer hitta dit
och uppehålla sig på platsen.

•
•

•

•

Utveckla och koppla ihop
tätortsnära naturområden.
Ta hand om de viktiga
utblickarna längs vägar och från
allmänna platser.
Lyft fram vildmarksområdema
och skydda dem från storskalig
exploatering.
Skapa förutsättningar för den
snabbt växande besöksnäringen
som på olika sätt utgår från
naturupplevelser i kommunen.

Musikkommunen och
rovdjursparken
• Orsas varumärke som
musikkomun 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, är synliga
för besökare och bidrar till
större folkliv.
• Ge kommynens företag
utrymme att växa både företag inom
besöksnäringen och andra
branscher.
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Ny etablering av handel och restauranger kan ge både positiva och negativa
konsekvenser för ekonomin. En ökad handel kan bidra till att besöksnäringen
ökar samtidigt som det i en större utsträckning skulle konkurrera med
handeln i Mora. Återigen är det svårt att förutspå att folk faktiskt skulle
börja handla mer lokalt om möjligheten skulle finnas. Om kommunens
företag får utrymme att växa kan det bidra till negativa effekter för miljön
om naturmark tas i anspråk men det kan också bidra till positiva effekter
på ekonomin.

På gränsen mellan
vildmark och kulturbygd
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Fokus på konsekvensbedömningarna är betydande påverkan och
bedömningsnivåer som är relevanta för Översiktsplan för Orsa kommun med
utsikt mot 2035:s mer övergripande karaktär. Konsekvensbedömningarna
av planförslaget följer samma struktur som översiktsplanen.
Symbolförklaring: +/- påverkan av mindre grad.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR ORSA TÄTORT
Orsa tätort ligger vid Orsasjöns nordöstra hörn. E45:an går genom tätorten
vilket medför en hel del genomfartstrafik. Moravägen sträcker sig från
E45:an in till Orsa centrum. Längs vägen finns idag handelsverksamheter. De
centrala delarna av tätorten har en äldre bebyggelse med kvartersstruktur,
där många av byggnaderna skapar en sammanhållen fasad ut mot gatan.
Orsa tätort har en charmig småstadskaraktär och parkerna bidrar till en
grön och attraktiv stadsmiljö. Det är därför viktigt att planeringen tar
hänsyn till landskapsbilden och den traditionella arkitekturen och nya
bostadsområden bör placeras med hänsyn till befintliga bostadsområden
samt översvämningsrisken längs med Orsasjöns och Oreälvens stränder.
Tillkommande handelsområden bör placeras i centrumkärnan av Orsa
tätort medan nya verksamhetsområden bör placeras i närheten av
verksamhetsområdet i Born.
Entréområdet vid E45:an längs med Moravägen, föreslås bli aktuellt för
stadsomvandling. Under förutsättning att mark finns tillgänglig och att
föroreningar inte utgör ett hinder kan bostäder bli aktuell. Området föreslås
kunna rymma flerfamiljshus med inslag av handel.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för Orsa tätort
finns på sidan 174.
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Principerna och riktlinjerna för utvecklingen av Orsa tätort har betydelse
för följande nationella miljömål: Levande skgoar, begränsad klimatpåverkan
(till viss del) och god bebyggd miljö.
De folkhälsomål som berörs är: sunda och säkra miljöer och produkter och
ökad fysisk aktivitet.

Miljökonsekvenser
[ + ] Förtätning av befintliga outnyttjade byggrätter är bra för miljön då ingen
ny mark tas i anspråk för bebyggelse, exempelvis bostäder. En förtätning av
befintliga bostadsområden där exempelvis siktlinjer mot Orsasjön värnas
har positiva effekter på kulturmiljön.
[ + ] Bra för miljön att lokalisera bostäder till Orsa tätort.
[ + ] Centrera handeln till Orsa centrum kan medföra positiva konsekvenser för
miljön då behovet av att ta bilen till centrum minskar. Detta gäller speciellt
i Orsa tätort.
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Minskad klimatpåverkan om ny bebyggelse placeras så att behovet av [ + ]
uppvärmning och klimatpåverkan av husens drift minskar.
Naturen blir tillgänglig om nya bostadsområden byggs med närhet till [ + ]
skogar och rekreationsområden.
Hög arkitektonisk kvalitet ger positiva effekter på energieffektiviteten och [ + ]
klimatpåverkan. Miljövänliga byggprodukter kan användas.
Anpassa arkitekturen och bebyggelsen efter landskapsbilden och [ + ]
bebyggelsemiljön för att värna om kulturmiljön.
Minskad klimatpåverkan om ny bebyggelse placeras så att behovet av [ + ]
uppvärmning och klimatpåverkan av husens drift minskar.
Hög arkitektonisk kvalitet ger positiva effekter på energieffektiviteten och [ + ]
klimatpåverkan. Miljövänliga byggprodukter kan användas.
Tätortsnära grönområden är viktiga som bostadsnära rekreationsområden [ + ]
och bör exploateras med stor försiktighet och eftertänksamhet.

En samlokalisering av industrier och verksamheter medför att obebyggd [ + ]
mark och eventuellt värdefull bebyggelse bevaras och kan användas till
annat.
[+]
Stigar och strövområden i tätortsnäralägen bidrar till att göra naturen
tillgänglig för allmänheten och kan på sikt bidra till ökad fysisk aktivitet.
[+]
Strandskyddet och allemansrätten är viktiga att bevaka i samband med
exploatering av strandnäralägen.
[+]
Alléer och gamla träd kan ha ett kulturhistoriskt värde och är dessutom
betydelsefulla för exempelvis lavar, insekter och fåglar.
[+-]
Fotbollsplanerna på Lillåvalen främjar spontanidrotten och en ökad fysisk
aktivitet hos barn och vuxna. Om fotbollsplanerna bebyggs bör dessa
ersättas med nya.
[+-]
Mark som tidigare inte varit bebyggd kan komma att tas i anspråk. Om det
är mark som inte har någon större inverkan på miljön och landskapsbilden
kan det snarare vara positivt att exploatera marken.
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Samlokalisering av industrier och verksamheter är bra i och med att risken [ + ]
att omgivningen påverkas vid en olycka eller ett utsläpp blir mindre. En
samlokalisering kan också komma att underlätta eventuell marksanering i
framtiden.

[ - ] Vid bostadsbebyggelse på Övre Born är det viktigt att säkerställa att
värdefull mark inte tas i anspråk om det inte behövs. Om det är mark
som inte har någon större inverkan på miljön och landskapsbilden kan det
snarare vara positivt att exploatera marken.
[ - ] Inlandsbanan är en transportled för farligt gods och kan utgöra en
risk om bostäder tillåts byggas längs med järnvägen. Länsstyrelsens
rekommenderade säkerhetsavstånd på 70 meter för bostadsbyggnader om
ett plan och 150 meter för bostadsbyggnader om två våningar, bör hållas
vid en ny exploatering av bostäder vid järnvägen.
[ - ] Djurhållning i tätortsnäralägen kan orsaka allergener och rekommenderade
säkerhetsavstånd på cirka 100 meter mellan bebyggelse och t.ex. en
ridanläggning bör hållas. För att minska risken för allergener bör så mycket
vegetation som möjligt sparas.
[ - ] Bostadsområden i strandnära läge riskerar att översvämmas. Därför är
det viktigt att bevaka översvämningsrisken och markens beskaffenhet i
detaljplaneringen.
[ - ] Uppställtningsplatsen för transport av farligt gods skapar onödiga risker
och förhindrar den estetiska utvecklingen längs med Moravägen. En
omlokalisering bör ske med stor eftertänksamhet.
[ - ] Marken bör undersökas och eventuellt saneras innan en eventuell flytt
av avloppsreningsverk. Om det skulle bli aktuellt med en omvandling till
bostäder ska detta föregås av detaljplanläggning.
[ - ] Nya bostadsområden bör inte byggas i direkt närheten av reningsverk.

Sociala konsekvenser
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Tillgången till naturen i närheten av bostadsområden och skolor kan bidra
till ökad fysisk aktivitet och en ökad folkhälsa. Samtidigt är det svårt att
[ + ] förutspå om folkhälsan och den sociala välfärden verkligen kommer att
öka.
Om fler väljer att ta gå istället för att ta bilen till affären kan det bidra till en
ökad folkhälsa. Samtidigt är det svårt att förutspå om folkhälsan verkligen
[ + ] kommer att öka och om folk väljer att gå istället för att ta bilen.
Hög arkitektonisk kvalitet på arkitekturen kan ha positiv social inverkan på
dem som använder byggnaderna.
[+]
Tillgången till naturen i närheten av bostadsområden och skolor kan bidra
till ökad fysisk aktivitet och en ökad folkhälsa. Samtidigt är det svårt att
[ + ] förutspå om folkhälsan och den sociala välfärden verkligen kommer att öka.
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En småstadskaraktär bestående av kvartersbebyggelse kan ha positiva [ + ]
sociala konsekvenser för de boende i Orsa tätort.
En levande stadsgata som omgärdas av t.ex. butiker kan skapa en ökad [ + ]
trygghetskänsla.
Skolmiljöer i tätortsnäramiljö kan skapa en ökad trygghetskänsla i [ + ]
närområdet då det sker aktiviteter på skolan under dagtid och ibland även
kvällstid.
[+]
Stigar och strövområden i tätortsnäralägen bidrar till att göra naturen
tillgänglig för allmänheten och kan på sikt bidra till ökad fysisk aktivitet.
[+]
Viktigt att alléer bevaras och värnas och att träden ersätts om de behöver
tas ner då de kan ge en ökad trygghetskänsla för de boende i Orsa tätort.
[-]
Att placera bostäder i direkt närhet av ett reningsverk kan medför negativa
sociala konsekvenser då reningsverk kan medföra en viss odör.
[-]
Djurhållning i tätortsnära lägen kan orsaka allergener.

Ekonomiska konsekvenser

[+]

Förtätning av befintliga bostadsområden där det finns outnyttjad byggrätt
är ekonomiskt fördelaktigt då detaljplan redan finns framtagen.
[+]
En blandad bebyggelse där bostäder står i fokus men där mindre
affärsverksamheter tillåts kan ge goda miljövinster då de boende inte
behöver ta bilen för att handla i en lika stor omfattning som tidigare.
[+]
En blandad bebyggelse där bostäder står i fokus men där mindre
affärsverksamheter tillåts kan öka folks köp lust vilket ger positiva
ekonomiska konsekvenser för Orsa kommuns handelsindex.
[+]
Hög arkitektonisk kvalitet på nytillkommande bebyggelse kan bli
kostnadseffektiv p.g.a. bättre uppvärmning och mindre klimatpåverkan.
Centrera handeln till Orsa centrum kan medföra positiva ekonomiska
konsekvenser då närheten till affärer ökar och avståndet mellan affärerna
minskar. Samtidigt är det svårt att förutspå att folk kommer att handla
mer bara för att närheten till affärerna ökar och avståndet mellan affärerna
minskar.
[+]
Det är ekonomiskt fördelaktigt att använda befintliga skolmiljöer istället
för att bygga ny. Detta beror dels på att planläggning och bygglov kostar
pengar och dels på att byggnationen kostar. Renoveringen av befintliga
skolmiljöer kostar dock pengar.
[+]
En samlokalisering av industrier och verksamheter kan medföra minskade
kostnader för eventuella marksaneringar i framtiden.
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[+]

[ - ] Planering och bebyggelse av nya bostadsområden kostar och kan medföra
löpande driftkostnader om det handlar om offentlig bebyggelse.
[ - ] Planering och byggnation av nya skolmiljöer kostar och kan medföra
löpande driftkostnader.
[ - ] Att placera bostäder i direkt närhet av ett reningsverk kan medför negativa
ekonomiska konsekvenser då reningsverk kan medför en viss odör och
bostadspriset riskerar att sjunka.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR GRÖNKLITT
År 1965 öppnades den första skidliften på Grönklitt. Skidanläggningen
ägdes ursprungligen av ett kommunalt bolag, Fritidsbolaget. Bolaget bytte
så småningom namn till Orsa Grönklitt AB och privatiserades år 2005. År
2011 fick bolaget sitt nuvarande namn Grönklittgruppen AB. I slutet av
1970-talet planlades den första stugbyn och centrumanläggningen. För den
framtida planeringen av området finns det en önskan hos Grönklittsgruppen
om att utveckla området med fler boendemöjligheter och ett utökad
serviceutbudet. Anläggningen föreslås växa med cirka 4000 nya bäddar,
vilket skapar ett behov av utökad VA-kapacitet.
Grönklittsgruppen har även en önskan om att skapa ett bilfritt
centrum mellan den befintliga centrumanläggningen, ett nytt hotell
och Rovdjurscentrum. För att möjliggöra det måste trafikmatningen via
Sommarvägen upphöra.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för Grönklitt
finns på sidan 184.
Principerna och riktlinjerna för utvecklingen av Grönklitt har betydelse för
följande nationella miljömål: Frisk luft, levande skogar och god bebyggd
miljö.
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De folkhälsomål som berörs är: Sunda och säkra miljöer och produkter och
ökad fysisk aktivitet.
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Miljökonsekvenser
Stigar och strövområden i tätortsnäralägen gör naturen tillgänglig för [ + ]
allmänheten och kan på sikt bidra till ökad fysisk aktivitet.
Tätortsnära grönområden är viktiga att värna och bevara.

[+]

De gröna kilarna mellan bebyggelse är viktig för natur- och landskapsbilden [ + ]
på Grönklitt och i Orsa kommun.
Bebyggelse med ”ski in/ski out” läge mellan bostäder/stugbyn och [ + ]
skidbacken minskar behov av biltrafik inom Grönklitt, vilket kan medföra
positiva konsekvenser för miljön.
Anpassa arkitekturen och bebyggelsen efter landskapsbilden och [ + ]
bebyggelsemiljön för att värna om kulturmiljön. Tillkommande bebyggelse
bör anpassas efter den befintliga för att värna om landskapsbilden och
kulturmiljön.
Bebyggelse med blandad arkitektur där en del av bebyggelsen är utformad [ + ]
enligt traditionell arkitektur och en del komplement byggnader har en
samtida arkitektur, kan skapa spännande och innovativa stadsrum. Detta
gäller speciellt bebyggelsen i centrumnära läge.
Rekreationsområden och vandringsleder bör värnas i samband med en [ + ]
utveckling av pistsystemet.
Naturvärden kan gå förlorade vid en utveckling av det befintliga pist- och [ - ]
liftområdet. Därför bör man säkerställa att inga naturvärden går förlorade
innan en eventuell utveckling av området.
Viktiga rekreationsvärden kan gå förlorade vid förtätning, speciellt sett till [ - ]
riksintresset för friluftsliv.

Riksintresset för friluftslivet riskeras att påverkas vid exploatering.

[-]

Riksintresset för det rörliga friluftslivet riskerar att påverkas vid exploatering. [ - ]

Sociala konsekvenser
En exploatering på Grönklitt kan bidra till en ökad fysisk aktivitet och
folkhälsa. Samtidigt är det svårt att förutspå om folkhälsan verkligen [ + ]
kommer att öka, men i och med att det är en skidanläggning så är det
troligt.
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Viktiga naturvärden kan gå förlorade vid en exploatering på Grönklitt. [ - ]
En naturvärdesinventering bör därför alltid göras i samband med
detaljplanläggning på Grönklitt.

[ + ] Bostäder med ”ski in/ski out” läge minskar behovet av att ta bilen framför
att direkt knäppa på sig skidorna, vilket kan bidra till en ökad fysisk aktivitet
och folkhälsa.
[ + ] Hög arkitektonisk kvalitet på bebyggelsen kan ha positiv social inverkan på
dem som använder byggnaderna.
[ + ] Stigar och strövområden i tätortsnäralägen bidrar till att göra naturen
tillgänglig för allmänheten och kan på sikt bidra till ökad fysisk aktivitet.

Ekonomiska konsekvenser
[ + ] Ett utökat stugområde på Grönklitt kan på sikt leda till att handelsindexen
i kommunen ökar om folk handlar mer under sin vistelse i Orsa.
[ + ] Grönklitt är en viktig aktör i kommunen som på sikt kan öka den
kommersiella handeln och underlaget av offentligt service.
[ + ] Ökade fysiska aktiviteter kan minska antalet sjukskrivningar.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR SÖDRA ORSA
Södra Orsa består av Styversbacken och Skeer. Styversbacken är ett
attraktivt område för bostäder då det ligger nära Mora och handelsområdet
i Noret samtidigt som boende med sjöutsikt och strandnära läge kan
anordnas. Skeer har ett attraktivt läge med utsikt över Orsasjön. Södra Orsa
ligger längs pendlarstråket mellan Orsa och Mora.
Folkparken i Skeer har en samlingslokal som rymmer cirka 600 sittande
besökare och anordnar årligen evenemang som danser och uppträdanden.
Folkparken ligger med utsikt över Orsasjön.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för Södra Orsa
finns på sidan 190.
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Principerna och riktlinjerna för utvecklingen av Södra Orsa har betydelse
för följande nationella miljömål: God bebyggd miljö, levande skogar,
De folkhälsomål som berörs är: trygga och goda uppväxtvillkor och ökad
fysisk aktivitet.

Miljökonsekvenser
[ + ] Arkitekturen och bebyggelsen anpassas efter landskapsbilden och
bebyggelsemiljön för att värna om kulturmiljön.
[ - ] Nya E45 mellan Vattnäs och Trunna kommer att ta mer obebyggd mark
och jordbruksmark i anspråk.
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Tätortsnära grönområden är viktiga som bostadsnära rekreationsområden [ + ]
och bör exploateras med stor försiktighet och eftertänksamhet.
Riksintresset för det rörliga friluftslivet riskerar att påverkas vid exploatering [ - ]
av bostäder längs med Orsasjöns stränder.
Riksintresset för kulturmiljövård riskerar att påverkas vid exploatering av [ - ]
bostäder längs med Orsasjöns stränder.
Riksintresset för friluftslivet riskeras att påverkas vid exploatering av [ - ]
bostäder längs med Orsasjöns stränder.
I den västra delen av Södra Orsa riskerar riksintresset för Naturvården N52 [ - ]
att påverkas vid exploatering av bostäder.
Naturreservatet vid Kårgärde (fridlysning av naturminne 1978-05-08) [ - ]
riskerar att påverkas vid en exploatering av exempelvis bostäder.
Närheten till folkparken kan innebära förhöjda bullernivåer för de omkring [ - ]
boende.
Stora evenemang på folkparken kan innebära mer biltrafik i området vilket [ - ]
kan bidra till högre bullernivåer och koldioxidutsläpp.

Sociala konsekvenser
Bostäder i strandnära läge och sjöutsikt kan ha positiva sociala konsekvenser [ - ]
och positiva konsekvenser på folkhälsan.
Närheten till folkparken kan innebära positiva konsekvenser för folkhälsan [ + ]
och den fysiska aktiviteten.

Ekonomiska konsekvenser

Den nya sträckningen av E45:an innebär ändringar och anpassningar av [ + ]
detaljplaner vilket kostar både i pengar och tid.
Arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan kostar både i pengar [ - ]
och tid.
Planering och bebyggelse av nya bostadsområden kostar och kan medföra [ - ]
löpande driftkostnader om det handlar om offentlig bebyggelse
Nya E45 mellan Vattnäs och Trunna innebär att in- och utfarter tas bort, [ - ]
vilket kan påverka näringslivet negativt.
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Hög arkitektonisk kvalitet på nytillkommande bebyggelse kan bli [ + ]
kostnadseffektiv p.g.a. bättre uppvärmning och mindre klimatpåverkan.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR LANDSKAPET
Orsa kommuns södra delar ingår i Siljansringen, en geologisk formation
som bildades av ett meteoritnedslag för 360 miljonär år sedan.
Meteoritnedslaget gav området ovanliga geologiska förutsättningar
och en unik landskapsbild som inte finns någon annanstans i Sverige.
Landskapsbilden i kommunen är som mest storslagen från bergen norr
och öster om Orsasjön. Människors tillgång till naturen ska därför säkras
och värnas. Det är därför viktigt att planering och byggnation tar hänsyn
till landskapsbilden och nya bostadsområden bör placeras och utformas
med särskild omsorg. Verksamheter med särskilt allmänt intresse kan dock
tillåtas förändra landskapsbilden om det är nödvändigt.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för landskapet
finns på sidan 31.
Principerna och riktlinjerna för landskapsutvecklingen har betydelse för
följande nationella miljömål: Frisk luft, levande sjöar och vattendrag,
levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt och djurliv.
De folkhälsomål som berörs är: trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och
säkra miljöer och produkter samt ökad fysisk aktivitet.

Miljökonsekvenser
[ + ] Ökade areella näringar förhindrar att landskapet växer igen och bidrar till
att skogen och landskapet blir tillgänglig för boende och allmänheten.
[ + ] Bra för kulturmiljön och kulturarvet eftersom planering och byggnation av
nya byggnader (t.ex. verksamheter, bostäder) tar hänsyn till landskapsbilden.
[ + ] Öppna landskap ökar tillgången till kulturarvet samtidigt som det bidrar
till att Orsas historia och den värdefulla besöksnäringen bevaras och värnas.
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[ + ] Anläggandet av nya stigar och strövområden bidrar till att göra naturen
tillgänglig för allmänheten och kan på sikt bidra till ökad fysisk aktivitet.

[ + - ] Landskapet blir tillgängligt för alla när det anläggs nya utkiks- och rast
platser längs med den nya sträckningen av E45. Däremot finns det också
en risk för ökad bilism som i sin tur bidrar till ökade bullernivåer och
koldioxidutsläpp.
[ - ] Risk för att kulturarvet och kulturmiljön förändras med tiden om
besöksnäringen får förändra landskapsbilden.
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Om anläggningar för verksamheter tillåts ligga längs med Orsasjöns stränder [ - ]
finns det en risk att landskapsbilden förändras. Mer mark tas i anspråk.
Om Orsasjöns stränder tillåts bebyggas med anläggningar som av tekniska [ - ]
skäl behöver ligga i närheten av vatten kan det finnas en risk för försurning.
Högklassig mark längs med Orsasjöns stränder riskerar att tas i anspråk.

[-]

Riksintresset för friluftsliv riskerar att påverkas vid etablering av [ - ]
verksamheter längs med Orsasjöns stränder.
Riksintresset för det rörliga friluftslivet riskerar att påverkas vid etablering [ - ]
av verksamheter för besöksnäringen längs med Orsasjöns stränder.
Riksintresset för naturvård riskerar att påverkas vid etablering av [ - ]
verksamheter för besöksnäringen längs med Orsasjöns stränder.
Det internationella habitatdirektivet riskerar att påverkas vid etablering av [ - ]
verksamheter för besöksnäringen längs med Orsasjöns stränder.

Sociala konsekvenser
Anläggandet av nya stigar och strövområden kan bidra till en ökad social [ + ]
välfärd i och med att allmänheten får en ökad tillgänglighet till naturen.
Samtidigt är det svårt att förutspå om folkhälsan och den sociala välfärden
verkligen kommer att öka.
Tillgången till skidanläggningen i Grönklitt och skidspår för längdskidor [ + - ]
kan bidra till ökad fysisk aktivitet. Samtidigt är det svårt att förutspå om
folkhälsan och den sociala välfärden verkligen kommer att öka.

Ekonomiska konsekvenser
Nya bostadsområden kan skapas med nya miljöanpassningar som ger goda [ + ]
miljövinster och som värnar om skog och natur.

Etableringen av nya verksamheter ger positiva konsekvenser för näringslivet. [ + ]
Planeringen och anläggandet av rekreationsstråk och rastplatser kostar och
medför löpande driftkostnader.
[+-]

255

DEL 3 - KONSEKVENSER

Ökad folkhälsa på grund av ökad rekreation utomhus kan ge minskade [ + ]
sjukhuskostnader.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR NATUREN
Naturen är en av Orsa kommuns stora tillgångar. Här finns både myrmarker,
opåverkade skogar, odlingslandskap, åar och älvar, och geologiskt intressanta
platser. Lindänget är en av Sveriges finaste flyttfågellokaler och ligger vackert
placerat i odlingslandskapet. För att tillgängliggöra Lindänget ytterligare
föreslås att området bland annat utvecklas med promenadstråk. I delar av
Orsas skogar planeras för tystnad för att bevara den unika upplevelsen av
landskapet. Orsa Finnmark ingår i ett större område med skog där stora
delar är mindre påverkade än vanligt. Detta är en resurs som bör tillvaratas.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för naturen
finns på sidan 34.
Principerna och riktlinjerna för utvecklingen av naturen har betydelse
för följande nationella miljömål: frisk luft, levande skogar, ett rikt
odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv.
De folkhälsomål som berörs är: trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och
säkra miljöer och produkter samt ökad fysisk aktivitet.

Miljökonsekvenser
[ + ] Nya promenadstråk och enklare anläggningar (t.ex. vindskydd) i närheten
av Orsa centrum och omkringliggande bostadsbebyggelse minskar avståndet
mellan tätort och natur.
[ + ] Skyddsvärd skog och odlingsmark bevaras för att göra det möjligt för
människor att fortsätta nyttja och bruka jorden.
[ + ] Minskad bilism och mindre klimatpåverkan.
Upplevelsen av vildmark och därmed upplevelsen av naturområdet kan
[ + ] öka av tillgängligheten på tyst skog.

Sociala konsekvenser
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[ + ] Sociala, folkhälsovinster för rekreation, tillgång till naturen och kvalitet.
[ + ] Nya promenadstråk och enklare anläggningar (t.ex. vindskydd) ökar
allmänhetens tillgång till naturen.
[ + ] Grönområden kan nyttjas av skolor och förskolor vilket är positivt ur
barnperspektiv.
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Ekonomiska konsekvenser
Bildandet av nya naturreservat och andra formella skydd gynnar [ + ]
besöksnäringen.
Ökad folkhälsa på grund av ökad rekreation utomhus kan ge minskade [ + ]
sjukhuskostnader.
Anläggandet av nya rekreationsstråk kostar i anläggningsskedet och medför [ - ]
löpande driftkostnader.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR BEBYGGELSE,
ARKITEKTUR OCH KULTURMILJÖ
Orsa förknippas med den kringbyggda gården bestående av
knuttimrade byggnader runt en gård. De bymiljöer som finns kvar längs
Siljansringen är viktiga för Orsas identitet och varumärke. Nya hus och
komplementbyggnader bör utformas och placeras så att de passar in i de
befintliga bymiljöerna. Stadsmässiga inslag i bebyggelsen ska koncentreras
till centrala Orsa och till Grönklitt. Anläggningar för besöksnäringen bör i
första hand lokaliseras till Orsa centrum eller Grönklitt. Vid nybyggnation
ska byggnaderna om möjligt placeras i bra lokalklimat, nya byggnader bör
byggas i trä.
Vid nybyggnation, tillbyggnad och renovering av kommunens byggnader
ska en hög arkitektonisk kvalitet eftersträvas. En hög arkitektonisk standard
i kommunens byggnader kan ge positiva effekter för de som använder
platsen. Byggnader med modern arkitektur bör lokaliseras till tätorterna
där de inte riskeras att hamna i konflikt med viktiga kulturmiljövärden.
Nya bostadsområden bör utformas på ett sätt som gör att det inte
konkurrerar med kulturmiljön. De nya områdena ska tillföra positiva värden
till kulturmiljön och ska bygga vidare på befintliga strukturer. Traditionella
formspråk och material, med ett modernt uttryck.

Principerna och riktlinjerna för utvecklingen av bebyggelse och arkitektur
har betydelse för följande nationella miljömål: god bebyggd miljö och
begränsad miljöpåverkan
De folkhälsomål som berörs är: sunda och säkra miljöer och produkter.

Miljökonsekvenser
Minskad klimatpåverkan om ny bebyggelse placeras så att behovet av [ + ]
uppvärmning och klimatpåverkan av husens drift minskar.
Mindre andel värdefull mark tas i anspråk för bebyggelse.

[+]

Unika bymiljöer bevaras och värnas med fördel för kulturarvet.

[+]
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Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för bebyggelsen,
arkitekturen och kulturmiljön finns på sidan 68 och framåt.

[ + ] Hög arkitektonisk kvalitet ger positiva effekter på energieffektiviteten och
klimatpåverkan. Miljövänliga byggprodukter kan användas.
[ + ] Anpassa arkitekturen och bebyggelsen efter landskapsbilden och
bebyggelsemiljön för att värna om kulturmiljön.
[ + ] Gammal byggnadsteknik med trästommar som förstahandsval.
[ + ] Kulturmiljön värnas och bevaras. Utökad bygglovsplikt ska ges till områden
som är viktiga ur kulturmiljösynpunkt.
[ +- ] Mark som tidigare inte varit bebyggd kan komma att tas i anspråk. Om det
är mark som inte har någon större inverkan på miljön och landskapsbilden
kan det snarare vara positivt att exploatera marken.
[+]

Sociala konsekvenser
[ + ] En hög kvalitet på arkitekturen kan ha positiv social inverkan på dem som
använder byggnaderna.
[ + ] En småstadskaraktär bestående av mestadels lägre bebyggelse kan ha
positiva sociala konsekvenser för de boende i Orsa.
[ + ] En levande stadsgata som omgärdas av t.ex. butiker med skyltfönster vända
mot gatan kan skapa en ökad trygghetskänsla.
[ + ] Bevarande av fornminnen (kulturarv) möjliggör för upplevelser, positiva
sociala konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser
[ + ] Hög arkitektonisk kvalitet på nytillkommande bebyggelse kan bli
kostnadseffektiv p.g.a. bättre uppvärmning och mindre klimatpåverkan.
[ - ] Planering och bebyggelse av nya bostadsområden kostar och kan medföra
löpande driftkostnader om det handlar om offentligbebyggelse.
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[ - ] Skötsel av gator och parker kostar och medför löpande driftkostnader.
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR BOENDE
Den vanligaste bostadsformen i kommunen är småhus. Bebyggelsen
i byarna domineras av friliggande villor medan det i tätorterna finns
en blandning av friliggande villor och sammanbyggda småhus, främst
kedjehus. Flerbostadshus är vanligast i och i närheten av Orsa centrum
och det finns även flerbostadshus i Södra Orsa samt i Skattungbyn. Många
av flerbostadshusen i Orsa centrum är från 50-talet. Befolkningen i Orsa
blir allt äldre vilket skapar en efterfrågan på centrala bostäder med god
tillgänglighet och flexibilitet.
I olika skeden i livet har man olika boendebehov på samma sätt som olika
familjekonstellationer har olika boendebehov. Därför behövs det även
fler små lägenheter för de som precis flyttat hemifrån. Variation behövs
både i storlek på lägenheterna och boendekostnader. Byggnationen av nya
bostäder ska främst koncentreras till Orsa centrum och Södra Orsa. För att
underlätta för de som väljer att bo i byarna bör kollektivtrafiken byggas ut.
För att underlätta för exempelvis äldre föreslås den offentliga- och
privata servicen koncentreras till tätorterna för att öka tillgängligheten.
Särskilda boenden ska ligga centralt i tätorten för att öka tillgängligheten
till exempelvis vårdcentralen. Flera av kommunens särskilda boenden är
i behov av en renovering eller ombyggnation. Skolor och förskolor bör
även fortsättningsvis finnas i tätorterna Orsa centrum, Södra Orsaww och
Skattungbyn.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för boende finns
under rubrikerna befolkning och bostäder på sidan 80, samt grundläggande
service på sidan 84.

De folkhälsomål som berörs är: ekonomisk och social trygghet, trygga
och goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer och produkter, en mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt ökad fysisk aktivitet.

Miljökonsekvenser
Mindre andel mark tas i anspråk för nyexploatering på grund av förtätning [ + ]
i redan bebyggda områden.
Ökad tillgång till tätortsnära grönområden om marken utnyttjas effektivt [ + ]
och bebyggs med flerbostadshus. De tätortsnära grönområdena kan då
bevaras.
Bättre kollektivtrafik kan bidra till att fler väljer bussen eller tåget framför [ + ]
bilen.
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Principerna och riktlinjerna för boende och transport har betydelse för
följande nationella miljömål: levande sjöar och vattendrag, grundvatten av
god kvalitet, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö
samt ett rikt växt- och djurliv.

[ + ] Internet är ett bra komplement till resor och pendling, och nödvändigt för
ett växande näringsliv.
[ + ] Bättre dricksvatten och dagvatten om va-kapaciteten förbättras.
[ + - ] En planreserv och markreserv binder upp naturmark samtidigt som det
säkerställer mark för bostadsbebyggelse.
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[ + ] Sociala konsekvenser
Nya upplåtelseformer och nya bostadstyper och lägenhetsstorlekar i
befintliga bostadsområden kan motverka segregation och utanförskap.
[+]
Små bostäder kan bidra till positiva sociala konsekvenser om unga kan
flytta hemifrån och stå på egna ben.
[+]
Den upplevda tryggheten kan öka. Trygghetsboenden kan bidra till att äldre
känner sig trygga i samhället om de har nära till hemhjälpen och personal.
[+]
Ökat folkliv i tätorterna ger ökade positiva sociala konsekvenser.
[+]
Närheten till rekreationsområden, folkhälsan blir bättre, ger ökade positiva
sociala konsekvenser
[+]
Den upplevda trygghetskänslan kan öka med god tillgänglighet till
vårdcentraler.
[ + ] Ekonomiska konsekvenser
Förtätning skapar underlag för utökad service och handel.
[+]
Nyttjande av redan gjorda investeringar i form av infrastruktur.
[+]
Bättre underlag för service och handel om den offentliga servicen samlas i
tätorterna Orsa centrum och Skattungbyn.
[-]
Byggandet av nya skolor kostar och medför löpande driftkostnader.
[-]
Planering, bebyggelse och renovering av bostadsområden kostar och kan
medföra löpande driftkostnader om det handlar om t.ex. trygghetsboenden
och särskilda boenden.
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR TRANSPORT
Transporter är nödvändigt för att samhället ska fungera. Människor behöver
kunna ta sig till sina arbeten, skolor, service och fritidsaktiviteter och gods
behöver transporteras mellan företag och ut till kunden. Kollektivtrafiken i
kommunen består idag enbart av buss, med undantag av enstaka tågavgångar
mellan Mora och Östersund. Gång- och cykelvägar finns idag framförallt
i Orsa tätort medan trafikanterna i Södra Orsa och i byarna får röra sig i
blandtrafik. I områden med handel och service ska gångtrafikanterna kunna
röra sig på ett tryggt, säkert och gent sätt. Nya gång- och cykelvägar föreslås
prioriteras till huvudstråken, till exempel bymiljövägar. I samband med
ombyggnationen av E45 föreslås en byggnation av en separat gång- och
cykelbana mellan Orsa och Mora.
E45 är en nationell stamväg. För att förbättra framkomligheten och
trafiksäkerheten på sträckan har Trafikverket beslutat om att bygga en ny
vägkorridor mellan Orsa och Mora. För att inte försvåra genomförandet av
projektet får inga nya byggnader tillkomma inom eller i direkt anslutning
till vägen. Väg 1000 och 1002 behöver rustas upp för att klara den ökande
strömmen av besökare till bland annat Grönklitt. Väg 296 till Furudal
och vidare mot Söderhamn är en viktig öst-västlig länk för godstrafik,
och behöver rustas upp och anpassas till den tunga trafiken som dagligen
trafikerar vägen.
Järnvägens betydelse förväntas öka i framtiden då efterfrågan på
klimatsmarta transporter ökar. Ny byggnaders lämplighet ska prövas med
en ökad järnvägstrafik i åtanke. Inlandsbanan föreslås bli elektrifierad för att
kunna möta ett ökat användande av järnvägen. Befintliga järnvägsövergångar
består i de flesta fall bara av ljud och ljussignaler. Järnvägsövergångarna
behöver bli säkrare och gångpassagerna ska kunna användas av alla.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för transport
finns under rubrikerna gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, järnväg och
vägar på sida 87 och framåt.

De folkhälsomål som berörs är: trygga och goda uppväxtvillkor samt sunda
och säkra miljöer och produkter.

Miljökonsekvenser
Bättre gång- och cykelvägar gör det enklare för fler att välja cykeln framför [ + ]
bilen.
Attraktivare cykelstråk minskar andelen biltrafikanter vilket leder till [ + ]
minskade trafikstörningar och bättre luftkvalitet.
Reglerade hastighetsgränser kan bidra till mindre klimatpåverkan och en [ + ]
bättre luftkvalitet.
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Principerna och riktlinjerna för fritid har betydelse för följande nationella
miljömål: god bebyggd miljö.

[ + ] Nya kollektivtrafikstråk ökar andelen resande med kollektivtrafik och
förbättrar luftkvaliteten och minskar klimatpåverkan.
[ + ] Bättre kollektivtrafik kan minska antalet biltrafikanter och förbättra
trafiksituationen mellan Orsa och Mora.
[ + ] Godstransporter på järnvägen istället för på väg är bättre för luftkvaliteten
och minskar bullernivån.
[ + ] Trafiksituationen i norra Dalarna förbättras om Inlandsbanan elektrifieras.
Om Inlandsbanan elektrifieras kan fler tåg passera Orsa utan att behöva
passera Mora. Detta samtidigt som det blir enklare att resa till och från
Orsa.
[ + ] Kulturhistoriskt värdefulla vägar bör behållas för att säkerställa bevarandet
av kulturmiljön.

Sociala konsekvenser
[ + ] Folkhälsan förbättras när fler väljer att cykla eller åka kollektivtrafik.
[ + ] Ökat folkliv i tätorterna om fler går och cyklar.
[ + ] Bymiljövägar där cykelvägarna är tydligt avmålade i vägrenen, kan bidra
till att hastighetsgränsen minskar och att det sker färre trafikolyckor på
vägarna.
[ + ] Säkra skolvägar och skolhållplatser.
[ + ] Säkrare järnvägsövergångar och gångpassager gynnar folkhälsan och den
upplevda tryggheten.
[ + ] Förbättrade möjligheter att gå eller cykla till Grönklitt under sommarhalvåret
om väg 1000 förses med gång- och cykelvägar.
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[ + ] Bättre trafiklösning genom byarna ökar tryggheten. Vägarna kan behöva
breddas och förses med gång- och cykelvägar.

Ekonomiska konsekvenser
[ + ] Den årliga ekonomiska nyttan av nya cykelstråk beräknas vara större än de
årliga ekonomiska kostnaderna.
[ + ] Sjukvårdskostnaderna kan minska om fler väljer att gå eller cykla.
[ - ] Ny kollektivtrafik och spårtrafik (t.ex. järnvägar) kostar och medför löpande
driftkostnader.
[ - ] Planering och anläggning av nya vägar kostar och medför löpande
driftkostnader.

262

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR FRITID

Träd och buskar kan bidra till att göra trafikmiljöerna trevliga att använda
både dagtid och nattetid. När det är mörkt kan täta och olämpligt
placerade buskage göra att en plats känns osäker och därför är det viktigt
att vegetationen placeras och sköts så att de som rör sig i området har en
god överblick. Belysning längs gång- och cykelvägar ökar tillgängligheten
och orienterbarheten, och ger en trygghetskänsla.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för fritid finns
under rubrikerna Offentligt liv sida 98, friluftsliv sida 101, grönstruktur
sida 42, idrott och aktiviteter med rörelse sida 98, samt tillgänglighet,
trygghet och folkhälsa på sida 106.
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Orsa har ett stort och varierat utbud av fritidsaktiviteter inom både kultur,
friluftsliv, organiserad och spontan idrott. God möjligheter till en meningsfull
fritid ger mervärden för kommunen invånare och skapar anledningar för
turister att besöka Orsa. Attraktiva offentliga rum i tätorterna ska skapa
möjligheter för människor att mötas. Genom att skapa plats för evenemang
som marknad, uppträdanden och Orsayran skapas ytterligare möjligheter
för människor att mötas. Idag använda Orsa campingen flitigt i samband
med evenemangen. Offentliga platser som gator och torg behöver utformas
så att de är användbara vid evenemang så väl som till vardags. Offentliga
platser ska utformas så att de är attraktiva även under vintern.
Utomhusaktiviteter som människor gör på sin fritid kallas ofta för friluftsliv.
Markerade leder uppmuntrar till exempelvis vandring och cykling och
måste underhållas regelbundet för att människor ska våga använda dem.
Slogbodar och raststugor förbättrar möjligheten till naturupplevelser
genom att erbjuda bra möjligheter till raster.
Orsasjön är en viktig del av landskapet i Orsa kommun, och det är
viktigt att människor fortsatt kan röra sig längs med och på sjön. För att
öka tillgängligheten till sjön kan gästhamnar etableras som komplement
till de befintliga gästhamnarna. Ett sätt att tillgodose invånarnas behov
av lek och rekreation kan också vara skapa möjligheter för friytor, park
och naturområden i tätorterna. Skolans och förskolans friytor för lek och
pedagogisk verksamhet samt övriga grönområden avsedda för barn och
ungdomar ska vara av god kvalitet. Lekplatser och ytor för spontanidrott
ska placeras där barn och unga vistas och känner sig trygga.
För att skapa trygga miljöer i tätorterna ska trafikmiljöerna utgå från
invånarna för att främja rörlighet. Nya idrottsanläggningar ska koncentreras
till befintliga idrottsområden. Det ökar tillgängligheten till anläggningarna
och förenklar för familjer som har fler barn som utövar olika idrotter.
Bollplaner, elljusspår och spolad is vintertid finns i vissa byar och
bostadsområden i Orsa tätort. Invånarna är en resurs för kommunen och
livsmiljön ska ge invånarna förutsättningar att må bra.

Principerna och riktlinjerna för fritid har betydelse för följande nationella
miljömål: levande skogar, och god bebyggd miljö.
De folkhälsomål som berörs är: trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och
säkra miljöer och produkter samt ökad fysisk aktivitet.

Miljökonsekvenser
[ + ] Koncentrera nya idrottsanläggningar och idrottshallar till befintliga
idrottsområden. Idrottsanläggningarna bör anpassas efter de idrotter som
utövas i kommunen.

[ + ] Tillgången till tätortsnära grönområden t.ex. parker, lekplatser är bra för
klimatpåverkan och kan minska bullernivåerna.
[ + - ] Trafiksituationen förändras i Orsa och Mora i samband med större
evenemang.
[ - ] Anläggandet av småbåtshamn kan ha en negativ påverkan på miljön. En
småbåtshamn får inte placeras i känslig natur.
[ - ] Småbåtshamnar kan ge upphov till utsläpp av gifter och näringsämnen.
Vattenkvaliteten bör därför undersökas.
[ - ] Risk för översvämningar vid småbåtshamnar. Viktigt att vidta lämpliga
åtgärder i planeringsskedet.
[ - ] Småbåtshamnar ger upphov till högre bullernivåer..
[ - ] Landskapsbilden kan förändras vid anläggandet av småbåtshamnar.
[ - ] Bullrande verksamheter som exempelvis motorsport ger upphov till högre
bullernivåer.
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Sociala konsekvenser
[ + ] Nya offentliga mötesplatser kan bidra till positiva sociala konsekvenser.
Svårt att förutspå att människor kommer att uppehålla sig på platsen.
[ + ] Attraktiva offentliga platser även under vinterhalvåret kan ha positiva
sociala konsekvenser för boende och besökare. Platsens belysning kan öka
den upplevda tryggheten.
[ + ] Vinteraktiviteter som t.ex. skridskoåkning kan bidra till ökad fysisk aktivitet
även under vinter halvåret.
[ + ] Nya vandringsleder och platser för cykelsport uppmuntrar till sociala och
fysiska aktiviteter samt vistelse i naturen. Upprustning av rastplatser t.ex.
slogbodar och raststugor uppmuntrar till vistelse i naturen.
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Positivt för folkhälsan att kunna vistas på sjön och kan på sikt minska den [ + ]
psykiska ohälsan.
Småbåtshamnar ska vara tillgängliga för alla och ska vara handikappanpassad. [ + ]
Tillgången till tätortsnära grönområden t.ex. parker, lekplatser är bra för
[+]
folkhälsan och kan uppmuntra till fysiska aktiviteter.
Platser för spontanidrott och aktivitetsytor kan bidra till en förbättrad
[+]
folkhälsa bland barn och ungdomar.
Idrottsanläggningar och idrottshallar uppmuntrar till fysisk aktiviteter.
[+]
Upplysta gång- och cykelpassager kan bidra till att den upplevda tryggheten
[+]
ökar.
Rätt belysning på rätt ställen bidrar till att platser blir tillgängliga och känns
[+]
trygga.

Ekonomiska konsekvenser
Nya småbåtshamnar innebär ökade inkomster för kommunen i form av
[+]
avgifter för t.ex. båtplats eller kostnad för övernattning i gästhamnen.
Offentliga evenemang är bra för både det offentliga och privata näringslivet.
[+]
Bra för besöksnäringen när det anordnas evenemang.
[+]

Gestaltningen och skötseln av offentliga rum kostar och medför löpande [ + ]
driftkostnader.
[-]
Underhåll av vandringsleder, elljusspår eller liknande och platser för
cykelsport kostar och kan medföra en löpande driftkostnad.
[-]
Anläggandet av småbåtshamnar eller gästhamnar kräver tillstånd från
berörd myndighet och kostar samt medför löpande driftkostnader.
[-]
Planteringar av vegetation i gatumiljö kostar och medför löpande
driftkostnader.
[-]

265

DEL 3 - KONSEKVENSER

Ökade fysiska aktiviteter kan minska antalet sjukskrivningar.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET FÖR NÄRINGSLIVET
Besöksnäringen är en bransch med stor tillväxt och som förutom de egna
arbetstillfällena ger positiva effekter på andra företag i kommunen som
handel, fordonsservice och bygg- och anläggningarbete. Orsa kommun
har två stora anläggningar för besöksnäringen, Orsa camping samt
området kring skidanläggningen i Grönklitt och de närliggande hotell- och
spaverksamheterna i Fryksås. De stora anläggningarnas fortsatta utveckling
är grundläggande för de mindre företagen. Besöksmålen i kommunen ska
vara lätta att hitta till och trevliga att besöka. Vägarna bör därför underhållas.
Outdoor-verksamheter är en viktig del av Orsas besöksnäring. För att inte
Outdoor-verksamheter ska bli ett hinder för friluftslivet så bör Outdoorverksamhet som kräver avgiftsbelagda anläggningar placeras i anslutning
till befintliga besöksanläggningar. Husvagns- och husbilsemestrar är ett
populärt sätt att fira sin semester på och skapar ett ökat behov av attraktiva
och lättillgängliga uppställningsplatser.
Handeln och den kommersiella servicen i kommunen är fokuserad
på dagligvaruhandel och olika typer av specialbutiker som även kan
locka kunder från andra kommuner. Den centralt belägna handeln
och kommersiella servicen ska knytas samman med hjälp av stråk och
gestaltning. Nyetableringar av handel och kommersiell service ska i första
hand placeras i centrala lägen nära den grundläggande servicen.
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Orsa kommun har flera stora industrier och verksamheter som genererar
många tunga transporter, har stora utrymmesbehov eller ger upphov till
exempelvis buller. Sådana verksamheter ska placeras med skyddsavstånd
till bostäder och andra känsliga verksamheter. Idag är det få industrier som
har behov av de industrispår som finns i industriområdena. Det är ända
viktigt att spara järnvägsrälsen i industriområdena för att kunna erbjuda
verksamheterna möjligheten att transportera sitt gods på järnvägen.
Jordbruket i Orsa kommun är framförallt inriktat på djurhållning, antingen
för mjölkproduktion eller köttproduktion, samt odling av vall. Enligt
miljöbalken är jordbruket av nationell betydelse och ny bebyggelse undvikas
att placeras på jordbruksmark. Därför bör brukningsvärd jordbruksmark
bara tas i anspråk om det är för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Jordbruksmarken mellan E45:an och Orsasjön har potential att brukas
rationellt och nya bebyggelse får därför inte tillkomma. Ytterligare ett sätt
att bevara det jordbruks- och skogsbruksbaserade näringslivet är att aktivt
arbeta för att säkra upp viktiga tätortsnära naturområden.
Mer information om riktlinjerna och rekommendationerna för näringsliv
finns under rubrikerna besöksnäringen, handel och kommersiell service,
industri och verksamhet, jordbruk samt skogsbruk på sidan 110 och framåt.
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Principerna och riktlinjerna för fritid har betydelse för följande nationella
miljömål: levande skogar, och god bebyggd miljö.
De folkhälsomål som berörs är: trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och
säkra miljöer och produkter samt ökad fysisk aktivitet.

Miljökonsekvenser
Högklassig åkermark bevaras och värnas.

[+]

Utvecklingen av besöksnäringen sker i redan etablerade områden för [ + ]
besöksnäring.
Tar mindre obebyggd mark i anspråk om anläggningarna för outdoor- [ + ]
verksamheter byggs intill befintliga anläggningar.
Outdoor-verksamheter som t.ex. skoterleder och motocross kan orsaka [ + ]
högre bullernivåer. Sådana verksamheter ska placeras i närheten av områden
som redan påverkas av buller.
Effektivare godstransporter och mindre utsläpp totalt om verksamheter [ + ]
och industrier samlokaliseras till redan ianspråktagna platser samt minskad
tungtrafik i de centrala delarna.
Godstransport på järnvägen ger effektivare godstransporter och mindre [ + ]
klimatpåverkan.
Tätortsnära naturområden bevaras och kan användas för friluftsliv och som [ + ]
rekreationsområden.
Anläggningar som av olika skäl behöver ligga i enskilt läge (t.ex. för [ - ]
vildmarkskänsla) riskerar att ta oexploaterad natur i anspråk.

Risken för påverkan på miljön längs med E45 i form av påverkan på djurliv, [ - ]
vegetation och grundvattensänkning.
Verksamheter och industrier bidrar till högre bullernivåer och sämre [ - ]
luftkvalitet.
Olycksrisken genom koncentration av fordon med farligt gods ökar.

[-]

Sociala konsekvenser
Besöksanläggningar som Grönklitt, Fryksås och Orsa camping uppmuntrar [ + ]
till fysisk aktivitet.
Utvecklingen av besöksnäringen stärker Orsas och omkringliggande byars [ + ]
identiteter och kulturlandskapets läsbarhet och värden.
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Tunga transporter bidrar till ökat buller och ökade vibrationer och utsläpp [ - ]
generellt ger sämre luftkvalitet vid trafiklederna och omlastningsplatserna.

[ + ] Etablering av handel i centrala lägen uppmuntrar till fysisk aktivitet, ökar
tillgängligheten och behovet av biltrafik i centrum minskar.
[ - ] Avgiftsbelagda aktiviteter kan bidra till att segregationen och utanförskapet
ökar mellan dem som har råd och dem som inte har råd att besöka
anläggningarna.
[ - ] Ökat buller och vibrationer och utsläpp, ger sämre miljö vid E45 vilket
påverkar angränsade byar.
[ - ] Ökat buller och vibrationer från inlandsbanan påverkar omkringliggande
bostäder och kan bidra till en försämrad folkhälsa.

Ekonomiska konsekvenser
[ + ] Tillgängligheten till offentlig service och handel i centrum ökar.
[ + ] Räddningstjänstens insatstid kan minska vilket minskar skadeförlopp och
kostnader.
[ + ] Besöksnäringen innebär ökad ekonomisk vinst för kommunen.
[ + ] Anläggningar som skidanläggningen i Grönklitt, Fryksås och Orsa camping
lockar besökare till kommunen.
[ + ] Effektivare godstransport innebär ökad vinst för företag.
[ + - ] Samla handel och kommersiell service på valda platser kan öka folks vilja
att konsumera vilket kan bidra till ett bättre handelsindex. Konsumtion kan
även ha en negativ inverkan på miljön.
[ - ] Anläggandet av rastplatser kostar. Service som avfallskärl, tillhandahållning
av bänkar och toalett/dass kostar och medför löpande driftkostnader.
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[ - ] Rustning av inlandsbanan kostar och innebär löpande driftkostnader.
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KONSEKVENSBEDÖMNING AV NOLLALTERNATIVET
Den största skillnaden mellan planförslaget i Orsa översiktsplan med utsikt
mot år 2035 och nollalternativet är hur besöksnäringen ska kunna fortsätta
att utvecklas. Huvudinriktningen för utvecklingen av besöksnäringen ska vara
att skidanläggningen i Grönklitt och Fryksås ska kunna växa och utvecklas
samtidigt som antalet tätortsnära rekreationsområden ökar. Besöksnäringen
är viktig i kommunen, både för skidanläggningarna och för Orsa som
musikkommun. I nollalternativet fortsätter Grönklitt att utvecklas enligt
den tidigare Generalplanen, vilket skulle kunna innebära att naturvärden
kan gå förlorade vid ett högt exploateringstryck. Översiktsplanen från år
1994 nämner överhuvudtaget inte en fortsatt utveckling av besöksnäringen
i kommunen.
En annan skillnad mellan planförslaget i den nya översiktsplanen och
nollalternativet är satsningarna på nya vägsträckningar och utvecklingen
av den spårbundna kollektivtrafiken mellan Orsa och Mora. Närheten till
landskapet och naturen föreslås förstärkas genom att det anläggs rastplatser
och utkiksplatser längs med den nya sträckningen av E45:an.

I grönstrukturen finns det inga större skillnader mellan nollalternativet och
den nya översiktsplanen. I nollalternativet framkommer det att naturen
och landskapet ska bevaras. Kulturmiljön och kulturarvet ska värnas. Ett
bevarande av det öppna jordbrukslandskapet ska säkerställa att landskapet
inte byggs igen. Den nya översiktsplanen visar också förslag på att naturen
och landskapet ska bevaras och att det är viktigt att jordbrukslandskapet
säkerställs och att landskapet inte byggs igen. Landskapet bör förbli tyst
och fridfullt. En skillnad mellan nollalternativet och Orsa översiktsplan
med utsikt mot år 2035 är anläggningar och byggnader som är viktiga
för besöksnäring, t.ex. skidanläggningar, kan få tillåtelse att förändra
landskapsbilden. Detta samtidigt som naturmark som är viktiga för
besöksnäringen bör prioriteras i bildandet av nya naturreservat. Kulturmiljön
och kulturarvet är viktigt även i den nya översiktsplanen.
Nollalternativet fokuserar inte på bebyggelse i strandnäraläge på samma sätt
som den nya översiktsplanen. Detta beror på att arbetet med LIS-planen
– Planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, inte var aktuellt i
mitten av 1990-talet.
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I nollalternativet står det att bebyggelsen ska anpassas till den befintliga
bebyggelsestrukturen och att förtätning ska ske med stor hänsyn till
den befintliga bebyggelsen. Samtidigt som närheten mellan naturen och
bebyggelsen ska bevaras. Mellan nollalternativet och Orsa översiktsplan
med utsikt mot år 2035 finns det inga större skillnader gällande hur
bebyggelsen ska utvecklas. I den nya översiktsplanen finns det förslag på att
den befintliga bebyggelsen i tätorterna kan kompletteras med modern och
uttrycksfull arkitektur som håller en hög arkitektonisk kvalitet. Den långa
traditionen av att använda trä som byggnadsmaterial bör bevaras.

Utveckling

Begränsad
klimatpåverkan
Frisk luft

Bara naturlig
försurning
Giftfri miljö

Skyddande
ozonskikt

Säker strålmiljö
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NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Ingen övergödning

Levande sjöar och

Når vi
målet?

Nej

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
Myllrande
våtmarker

Levande skogar

EKO

Inga klimatförändringar
Medeltemperatur på max 2 °C.

Nej

Halterna av luftföroreningar håller sig inom riktvärden sant inom lågrisknivå
för cancer.

Nära

Nedfallet av försurande ämnen ska hålla en nivå som naturen tål.

Nej

Ja

Ämnen som människan producerat ska inte hota hälsa eller biologisk
mångfald.
Uttunningen av ozonskiktet ska upphöra och återväxten ska börja.

Nära

Skadlig strålning ska inte påverka människor och biologisk mångfald
negativt.

Nej

Tillförseln av gödande ämnen måste hållas på en tillräckligt låg nivå.

Nej

Värden hos sjöar och vattendrag har bevarats och oexploaterade vattendrag
har bibehållts.

Nära

Tillgång och kvalitet
dricksvattenförsörjning.

Nej

Hav, kuster och skärgårdar hyser både näring, rekreation och biologisk
mångfald.

Nej

Värdefulla våtmarker har fått ett skydd och påverkade våtmarker har
återskapats.

vattendrag
Grundvatten av
god kvalitet

En kort förklaring

Nej

på

grundvatten

säkerställer

en

hållbar

Skogen är produktiv samtidigt som natur- och kulturmiljö samt sociala
värden bevaras.

Ett rikt
odlingslandskap

Nej

Jordbruksmarken ska vara produktiv och kulturmiljöerna i Siljansbygden
ska bevaras.

Storslagen fjällmiljö

Nej

Upplevelsen och den biologiska mångfalden i fjällen ska vara så ursprunglig
som möjligt.

God bebyggd miljö

Nej

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska system ska vara långsiktigt hållbara.

Ett rikt växtoch djurliv

Nej

Den biologiska mångfalden är bevarad för nuvarande och framtida
generationer.

Ekologisk produktion
och konsumtion i Dalarna

Dalarnas produktion och konsumtion av ekologiska varor ska öka.
Generationsmålet
Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta. Lösningen av dessa miljöproblem ska inte orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem i andra delar av världen.
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Hur påverkar översiktsplanen målet?
Bostäder byggs vid kollektivtrafikstråk.

Fler passivhus och gemensamma uppvärmningslösningar.

Ett globalt problem. Hållbart skogsbruk. Miljökontorets kalkprogram.
Ett globalt problem. Kartläggning av förorenade områden som behöver
saneras.
Ett globalt problem. Välfungerande avfallshantering.

Bostäder byggs där det finns tillgång till allmänt VA. En VA-plan tas fram.
Skydda vattendrag som är viktiga för friluftslivet. Konsekventa rutiner vid
beslut om strandskyddsdispens.
Vattenskyddsområden kring alla större grundvattentäkter.
Begränsa uttaget av naturgrus.
Arbeta för god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.

Begränsa torvutvinningen ur myrar.

Begränsa påverkan från exploateringar i vildmarksområden.

NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Radonsäkert byggande vid risk för högt radonvärde.

Ingen ny bebyggelse på viktig jordbruksmark.
Ny bebyggelse i byar och fäbodar tar hänsyn till kulturmiljön.

Förätning av befintlig bostadsbebyggelse. Utnyttja infrastruktur effektivt.
Behålla viktiga grönstråk och grönområden.

Ingen ny bebyggelse på jordbruksmark.
Konsumtion av ekologiska varor kan inte hanteras i översiktsplanen.
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Det finns inga fjäll i Orsa kommun.

DEL 3 - KONSEKVENSER

DEL 4
GENOMFÖRANDE
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Kommunen har listat strategier vilka ligger till grund för översiktsplaneförslaget och i
genomförandekapitlet beskrivs hur kommunens strategier ska genomföras. Hur kan den
föreslagna utvecklingen möjliggöras?
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HANDLINGSPLAN

GENOMFÖRANDE
Översiktsplanen (ÖP) ska vara vägledande för utvecklingen i kommunen.
Det är många aspekter och aktörer som ska samverka för att styra
utvecklingen framåt, bland annat den politiska viljan, ekonomi och
kommunens samarbete med externa exploatörer och näringslivet.
Orsa kommun har som vision att vara en naturnära plats där folk trivs
och vill bo. Kommunens strategier handlar mycket om att erbjuda
attraktiva boendemiljöer med närhet till service och handel. Det ska
vara lätt att röra sig mellan kommunen och pendlingsorter som Mora,
Falun och Borlänge samt vidare till Stockholmsregionen. Det ska finnas
möjlighet för näringslivet att utvecklas och kommunen kan se till att detta
möjliggörs genom att exempelvis ha detaljplanelagd mark för ändamålet.
Nedan listas Orsa kommuns strategier för att möjliggöra dess vision och
hur dessa strategier ska genomföras.

Strategierna och hur de ska genomföras
Förtäta och omvandla Orsa centrum och öka kontakten med Orsasjön.
Genomförande:
Områden för förtätning och omvandling har utpekats i delområdeskartan
för Orsa tätort (betecknade med bokstaven U, ex. BU och RU).
Vissa av dessa behöver detaljplaneläggas eller så behöver detaljplanen
ändras. Detta initiativ måste komma från kommunstyrelsen i
samarbete med antingen Orsabostäder eller en extern exploatör.
Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden ansvarar för framtagandet
av detaljplaner. Det finns viss del redan detaljplanelagt mark i centrum.
Denna kan nyttjas av antingen kommunen genom Orsabostäder eller av
den enskilde fastighetsägaren. Ungefärlig utbyggnad: 50 st lägenheter.
Tidsplan för genomförande: 2020-2030
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Orsa och de närliggande byarna växer söderut mot Mora.
Genomförande:
1. Den fortsatta utvecklingen av bostäder i Styversbacken behöver
detaljplaneläggas. Initiativet behöver komma från kommunstyrelsen.
Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden är ansvarig för
detaljplaneläggningen. Ungefärlig utbyggnad: ca 35-40 tomter.
Tidsplan för genomförande: 2018-2020
2. Förtätning i södra kommundelen enligt utpekade områden i översiktsplanen. Initiativet kan komma från kommunstyrelse, byggnadsnämnd eller
extern exploatör. Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden är
ansvarig för handläggning av detaljplaner, bygglov, anmälningar och
förhandsbesked. Exploatering av enskilda tomter, där enskilda personer är
den drivande kraften, kan ofta hanteras via förhandsbesked eller bygglov.
Uppskattad utbyggnad: ca 50 tomter för de områden som är utpekade
som lämpliga.
Tidsplan för genomförande: Under ÖP:ns aktualitet.
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Nya bostadsområden placeras med utsikt och/eller strandnära läge.
Genomförande:
I ÖP:n utpekas LIS-områden, vilka medför möjligheter att bygga
med utsikt och strandnära. Vissa föreslagna förtätningsområden i
tätorten föreslås också ligga sjönära. I Grönklitt och på Berget kan
nya bostäder placeras med utsikt. Flera aktörer ansvarar för detta.
Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden ansvarar för att i
detaljplaneläggning planera för utsikt och strandnära läge och för att i
bygglovsärenden bevaka dessa aspekter. Exploatörer ansvarar för detta i
samband med att nya bostäder byggs.
Tidsplan för genomförande: Under ÖP:ns aktualitet.

Byarna ska få utveckla sin särprägel och förtätning ska vara möjlig
samtidigt som kulturmiljövärdena bevaras
Genomförande:
I ÖP:n beskrivs riktlinjer kring exploatering och förtätning i byar och
miljöer med höga kulturvärden. Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
är ansvarig för att dessa riktlinjer efterlevs genom handläggningen av
detaljplaner, bygglovsansökningar, förhandsbesked och anmälningar.
Tidsplan för genomförande: Under ÖP:ns aktualitet.

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.
Genomförande:
Läs mer i riktlinjerna för kollektivtrafik. Inom kommunen ansvarar
Dalatrafik för kollektivtrafiken. Dalatrafik i sin tur svarar under Region
Dalarna, som är den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Region
Dalarna tar fram ett trafikförsörjningsprogram där mål och visioner för
den kommunala och regionala kollektivtrafiken beskrivs. För förbindelser
mellan dalarna och Stockholmsregionen svarar SJ, Tåg i bergslagen,
Swebuss mfl. Kommunledningen har ansvar för att driva frågorna i olika
sammanhang, bl.a. genom sin medverkan i Region Dalarna och i andra
former av samarbeten med grannkommunerna.
Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet
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Genomförande:
Verksamhet Samhälle har ansvar för utbyggnaden och skötsel av gångoch cykelvägar inom kommunen. Ansvaret ligger även på Trafikverket
vilka bl.a. kommer bygga ut gång- och cykelvägar i anslutning till
ombyggnaden och omdragningen av E45:an. Trafikverket ansvarar också
för projekt vid väg 1000, där bl.a. gång- och cykelvägar byggs ut mellan
korsningen för Fryksåsvägen och korsningen Lillågatan/Parkgatan. I
detaljplaneläggning har Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden
ansvar för att frågor kring gång- och cykelvägar bevakas.
Tidsplan för genomförande: Arbetet med E45:an planeras ha byggstart 2021.
Projektet för väg 1000 har byggstart 2017. I övrigt: under ÖP:ns aktualitet.

Snabb och enkel pendling med bil inom kommunen samt mellan Orsa
och Mora.
Genomförande:
Arbetet med kapacitetshöjning och flyttning av E45:an mellan Mora och
Orsa pågår. En vägplan håller på att tas fram 2016-2017 och förhoppningen
är att arbetet med vägomdaningen kan påbörjas 2021. Det är Trafikverket
som är ansvarig för E45-projektet.
Tidsplan för genomförande, trafikverket: 2016-2025.

Alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband,
fiber eller mobilt.
Genomförande:
Merparten av alla hushåll och företag har tillgång till någon form av
internetanslutning redan idag, men arbete pågår med att bygga ut fibernätet.
Kommunen är, genom Orsa Stadsnät, huvudansvarig för utbygganden av
fibernätet. Vissa byföreningar har varit inblandade i den lokala utbyggnaden
av fiber.
Tidsplan för genomförande: 2016-2020

Planera för att mer gods ska kunna transporteras på järnväg i
framtiden.
Genomförande:
Nya verksamheter som är beroende av transport bör i första hand lokaliseras
till områden som har goda förutsättningar för på- och avlastning av varor på
järnvägen. Kommunen har till viss del redan möjliggjort för detta genom
att detaljplanelägga mark för verksamheter i Born. Där finns det närhet till
två spår. Ansvaret ligger på kommunens olika verksamheter, exempelvis
Samhälle, att marknadsföra Born som ett lämpligt område för verksamheter
som är beroende av att transportera sina varor. För att underlätta nyttjandet
av järnvägen bör spåren och järnvägen rustas upp. Det ansvaret ligger på
Trafikverket och Inlandsbanan AB.
Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet
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Utveckla och koppla ihop tätortsnära naturområden.
Genomförande:
I ÖP:ns kapitel om Orsa tätort finns ett antal s.k. saknade grönstråkslänkar
identifierade. Verksamhet Samhälle bör arbeta för att dessa saknade länkar
skapas och därmed knyter ihop flera befintliga grönstråk. Arbetet med
länken från vårdcentralen till Lindänget ska ske i samråd med länstyrelsen.
Tidsplan för genomförande: 2017-2022

Ta hand om de viktiga utblickarna längs vägar och från allmänna
platser.
Genomförande:
I arbetet med E45:an ingår utvecklande av rastplatser med utblick över
bl.a. Orsasjön. Trafikverket är ansvarig för detta. I ÖP:n är områden som är
viktiga för landskapsbilden definierade och riktlinjer kring hur ny bebyggelse
ska förhålla sig till landskapet och kulturmiljövärden lagda, se riktlinjer
för landskapet, friluftsliv och jordbruk m.m, samt områdesbeskrivning
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Södra Orsa m.fl. Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden är genom
handläggningen av detaljplaner, bygglovsansökningar, förhandsbesked och
anmälningar ansvarig för att tillse att dessa riktlinjer efterlevs.
Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet

Lyft fram vildmarksområdena och skydda dem från storskalig
exploatering.
Genomförande:
I ÖP:n har skyddade naturområden i Orsa kommun som ingår i Norra Mora
Vildmark pekats ut som tyst område där bullrande verksamheter inte får
placeras. Naturområden som är viktiga för besöksnäringen ska prioriteras
vid bildande av naturreservat. I Finnmarken finns stora resurser för
besöksnäringen och naturvården, vilka kan utvecklas. Kommunledningen
och Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden är ansvarig för att tillse
att rekommendationerna i ÖP:n rörande vildmarksområdena efterlevs.
Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet

Skapa förutsättningar för den snabbt växande besöksnäringen som på
olika sätt utgår från naturupplevelser i kommunen.
Genomförande:
1. Grönklitt är en stor turistmagnet i kommunen och i översiktsplanen
har områden avsatts för anläggningens utökande behov. Ansvaret för
utvecklingen ligger främst på Grönklitt, men kommunen är till viss del
ansvarig för utvecklingen kopplat till VA-kapaciteten. Utredningar gällande
VA-frågans lösning i det stora perspektivet håller på att tas fram av
NODAVA. En lösning med överföringsledning är beslutad.
Tidsplan för genomförande: 2016-2030
2. Övriga turismintressen ansvarar i stort det lokala näringslivet och lokala
föreningar för. Kommunen kan genom sin lokala turistbyrå samverka i
exempelvis Visit Dalarna för att skapa förutsättningar för besöksnäringen.
Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet

Genomförande:
Energiproduktion genom vindbruk behandlas i kommunen Vindbruksplan.
Kommunledningen är ansvarig för att rekommendationerna i
Vindbruksplanen efterlevs. I ÖP:n har kommunen tagit ställning till
vilka jordbruksområden som särskilt ska värnas. Kommunstyrelsen och
stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden är ansvariga för att tillse att
riktlinjerna efterlevs. Kommunen har genom riktlinjerna för Naturen (sida
34) föreskrivit att vildmarksområden ska värnas och naturområden som
är viktiga för besöksnäringen bör ges formella skydd. Kommunstyrelsen
och stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden är ansvariga för att tillse att
riktlinjerna efterlevs.
Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet
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Ge de areella näringarna fortsatt möjlighet att utvecklas samtidigt som
besöksnäring och energiproduktion också utvecklas.

Orsas varumärke som musikkommun kan stärkas genom att låta
offentlig utsmyckning och konst knyta an till musik.
Genomförande:
Kommunstyrelsen och verksamhet Samhälle har ansvar för den offentliga
utsmyckningen och måste verka för att den har anknytning till musik.
Exempelvis kan tävlingar anordnas där konstnärer får möjlighet att bidra
med alster till den offentliga miljön. Tidsplan för genomförande: under
ÖP:ns aktualitet

Utforma offentliga platser så att Orsas varumärken lyfts fram
Genomförande:
Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden och Verksamhet samhälle /
kommunstyrelsen har ansvar att vid omgestaltning av det offentliga rummet
och viktiga turiststråk se till att även Orsas varumärken vildmark och
rovdjur lyfts fram. Enligt kommunens näringslivsstrategi 2018-2022 så ska
kommunen ansvara för att en strategi för besöksnäring tas fram. Tidsplan för
genomförande: under ÖP:ns aktualitet

Utforma offentliga platser så att de kan användas av både väl
etablerade och möjliga nya evenemang.
Genomförande:
Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden har ansvar att i detaljplaneläggning som berör den offentliga miljön se till att platser planeras med flexibilitet
i användningsområden. Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet

Styr nya etableringar av handel och restauranger till Orsa centrum där
de är lätta att hitta, synliga för besökare och bidrar till större folkliv.
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Genomförande:
I översiktsplanen finns riktlinjer kring att handel och service främst ska
placeras i Orsa centrum. Kommunstyrelsen och verksamhet Samhälle är
ansvariga att uppmana intressenter som kontaktar kommunen att söka sig
till Orsa centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen/byggnadsnämnden är genom
handläggningen av detaljplaner, bygglovsansökningar, förhandsbesked och
anmälningar ansvarig för att tillse att dessa riktlinjer efterlevs. Tidsplan för
genomförande: under ÖP:ns aktualitet

Ge kommunens företag utrymme att växa – både företag inom
besöksnäringen och andra branscher.
Genomförande:
Genom att tillhandahålla detaljplanelagd mark för handel och verksamheter
ger kommunen företag möjlighet att etablera sig och växa inom kommunen.
Det finns detaljplanelagd och inte utnyttjad mark för verksamheter. I
översiktsplanen finns några utvecklingsområden utpekade för detta ändamål,
se områden betecknade med U i delområdesbeskrivningarna för Orsa tätort
och Södra Orsa. Utvecklingsmöjligheter för Grönklitt finns redovisade i
översiktsplanen, se bland annat sida 184-189. Detaljplaner behöver tas
fram i takt med Grönklitts utvecklingsplaner. Stadsbyggnadsförvaltningen/
byggnadsnämnden ansvarar för framtagandet av detaljplaner. Kommunstyrelsen
i samarbete med NODAVA ansvarar för att en lösning för VA-situationen
arbetas fram. Tidsplan för genomförande: under ÖP:ns aktualitet
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Tabell över projekt och genomförandetider

Projekt

Innehåll

Ansvarig

År

E45

Ny dragning, kapacitetshöjning

Trafikverket

2016-2020

Grönklitt VA-utbyggnad

Överföringsledningar VA Grönklitt-Orsa

Kommunen, NODAVA,
Grönklittsgruppen AB

2018-2022

Nya bostäder Orsa tätort

Förtätning med ca 50 lägenheter

Kommunen, Orsabostäder 2020-2030

Styversbacken fortsättning

Detaljplaneläggning för mer boende

KS, BN, SBF

2018-2020

Dagvattenprogram

Politisk målsättning för dagvattenhanteringen

KS, NODAVA

2018-2019

Utbyggnad
VA, se VA-plan Utökning
								
Kommunaltkommunalt
VA Södra Orsa
av kommunalt VA till S. Orsa
KS, NODAVA

2020-2025
2020-2025

Utredning vattenuttag Skattungefältet Utredning ytterligare vattenuttag för
att försörja Grönklitt och Södra Orsa.

2018-2020

NODAVA
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KS=Kommunstyrelsen, BN=Byggnadsnämnden, SBF=Stadsbyggnadsförvaltningen. VA=vatten och avlopp

Hur ser vägen ut för Orsa kommuns utveckling?
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