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Samrådsredogörelse 
Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun 

Hur plansamrådet bedrivits 

Samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun var 
utsänt för samråd under perioden 2018-04-12 till 2018-06-01. Samrådsförslaget var webbaserat och 
har därför enbart funnits på Falu kommuns hemsida, personalen på biblioteken inom planområdet har 
introducerats i förslaget för att kunna hjälpa invånare att ta del av det och det har också varit möjligt 
att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp att ta del av förslaget eller att få 
förslaget utskrivet i pappersform, möjligheten utnyttjades av ett fåtal personer. Samrådet har 
annonserats i Dala-Demokraten, Falu Kuriren och Annonsbladet samt på anslagstavlor i byar och 
tätorter och på vissa landsbygdsbussar. 

Offentliga möten i formen ”öppet hus” hölls kvällstid på sex platser inom planområdet under 
samrådstidens första del, perioden 18 april till 15 maj 2018. Politiker och tjänstemän med flera olika 
kompetenser deltog på mötena. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor, att ta del av planförslaget 
digitalt på stor skärm eller att studera utskrivna kartor och texter. Sammanlagt bedömdes det vara 
kring 250 personer som besökte de offentliga mötena, vilket motsvarade nära 2 % av invånarna inom 
planområdet. 

Den långa tiden mellan samråd och utställning innebär att enstaka privatpersoner och organisationer 
har lämnat in yttranden avsevärt senare än den tid då samrådet annonserades. 

Kommentarer till de frågor som ställdes i samrådet 
I samrådet ställdes ett flertal frågor som specifikt syftade på olika delar av planförslaget. För att få en 
större förståelse för syftet med frågorna och hur svaren har tagits omhand följer här en genomgång av 
dessa frågor innan samtliga yttranden redovisas och besvaras. Frågorna redovisades på de sidor de 
syftade till och fanns att besvara i det formulär som fanns på hemsidan. Synpunkter har även kommit 
in via e-post och brev, dessa synpunkter har oftast formulerats fritt och inte förhållit sig till de ställda 
frågorna. 
 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, områden och stråk inom planområdet tycker 
du att vi i första hand ska utveckla? 
Syftet med frågan var att få reda på vilka områden de som bor på landsbygden tycker borde utvecklas i 
första hand. Frågan blev tyvärr för enkelt ställd då få svar har innehållit någon motivering till varför 
just de orterna, byarna eller områdena borde utvecklas i första hand. Flera svar har stämt med 
planförslaget, men flera har också skilt sig från planförslaget. De tydligaste skillnaderna har varit att 
flera lyft fram de lite mindre orterna som inte pekats ut som något utvecklingsområde. För små orter 
med ett mindre underlag för service och mindre befintlig service kan självklart varje tillskott med nya 
boende eller andra satsningar göra stor skillnad. Vilka orter som pekas ut som utvecklingsområden 
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bygger dock på en kombination av de sedan tidigare utpekade serviceorterna dit kommunen i första 
hand ska styra satsningar och en bedömning av hur stor efterfrågan på nya bostäder kan bli framåt. 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag eller grönområden tycker du är särskilt viktigt att 
vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för landsbygdens utveckling? 
Syftet med frågan var att få reda på vilka områden de som bor på landsbygden tycker är särskilt 
viktiga för att landsbygden ska fortsätta vara attraktiv. Det blev tydligt att vattendrag och sjöar 
generellt är väldigt viktiga. Utvecklingskartan har därför justerats så att fler sjöar och vattendrag 
redovisas som viktiga. Planförslaget (användningskartan) har dock inte bedömts behöva justeras 
eftersom samrådsförslaget inte bedömdes påverka dessa värden negativt i större utsträckning. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Syftet med frågan var att få reda på om det finns fler sätt som landsbygd och tätort är beroende av 
varandra än de som räknats upp. Bland annat har företagandet lyfts fram mera i texten utifrån 
synpunkterna. Planförslaget (användningskartan) har dock inte bedömts behöva justeras med 
anledning av svaren på frågan. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden attraktiv? 
Syftet med frågan var att få reda på om det finns fler eller andra saker som gör landsbygden attraktiv 
än de som redovisats utifrån resultaten av dialogmötena som hölls hösten 2016. De vanligaste svaren 
var redan de som redovisades. Även när svaren på frågan redan redovisades i samrådsförslaget 
förekom det att man inte ansåg att planförslaget skulle resultera i en attraktiv landsbygd, detta var ofta 
i kombination med att man tydligt förespråkade att landsbygden skulle lämnas som den är idag, utan 
nybyggnationer. Planförslaget (användningskartan) har inte justerats utifrån svaren på frågan. Syftet 
med planförslaget är att möjliggöra utveckling på rätt sätt och på rätt platser. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Syftet med frågan var att få återkoppling på specifika områden i användningskartan som medborgarna 
ansåg skulle användas på annat sätt. I vissa fall har ändringar gjorts, detta har då kommenterats för 
respektive yttrande. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Syftet med frågan var att få synpunkter på de utpekade LIS-områdena. Synpunkterna som kommit in 
handlar dels om att man önskar fler LIS-områden och dels om att man vill ha färre LIS-områden på en 
viss plats eller att man anser att strandområden inte ska bebyggas alls. Information om värden i LIS-
områdena har använts som underlag vid den inventering av värden för natur och friluftsliv som 
kommunen själv utfört. Ibland har dessa inventeringar resulterat i att vissa områden har tagits bort. 
LIS-områden redovisas fortsatt inom planområdet då möjligheten att bygga nära vatten bedöms vara 
ett alternativ för att få tillräcklig ekonomi i nybyggnationer på landsbygden för att de ska kunna 
komma till stånd. 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om förtydligandet? 
Syftet med frågan var att få synpunkter på kommunen förtydligande av hur reglerna i miljöbalken om 
byggande på jordbruksmark ska användas. Synpunkterna har dels handlat om att man anser att 
förtydligandet är bra och dels om att man inte vill se någon byggnation alls på jordbruksmark. Vissa 
har också lyft fram att de inte anser att avsnittet har följts i de områden som har pekats ut i 
användningskartan. Avsnittet har omarbetats då det efter samrådet framkommit att det finns rättsfall 
kring enstaka komplettering av befintlig bebyggelse som pekat i lite annan riktning än 
samrådsförslagets redovisning. 
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Fråga 8: Vilket eller vilka grönområden/naturområden på landsbygden är viktigast för dig? 
Syftet med frågan var att få reda på om det finns stora områden som många personer använder för 
rekreation och friluftsliv. Svaren visar framförallt att de naturområden som ligger närmast bostaden 
uppfattas som viktiga. I några fall har svaren bekräftat att de områden som pekas ut i 
användningskartan är viktiga och används. Planförslaget har inte bedömts behöva justeras med 
anledning av svaren på frågan. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Syftet med frågan var att få kunskap om hur avsnittet ”Att anpassa bebyggelse” uppfattas. Svaren på 
frågan visar att få personer har haft möjlighet att sätta sig in i avsnittet då många svar är generellt 
hållna och inte hänvisar till det särskilda avsnittet. Utifrån vissa svar har det dock framgått att man 
uppfattat planförslaget som att det generellt ska byggas tätt på landsbygden. Detta har inte varit syftet 
och avsnittet har därför justerats så att det tydligare framgår att förtätningen ska vara gles i glesa 
strukturer. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Syftet med frågan har varit att få synpunkter på hur förändringar i den fysiska miljön bör ske för att 
kulturmiljöer ska tas tillvara på ett bra sätt. De allra flesta svar har handlat om förslag på 
informationsskyltar och ökad tillgänglighet. Detta är åtgärder som inte styrs av den fördjupade 
översiktsplanen. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen mindre? 
Syftet med frågan var att undersöka om det finns åtgärder som kunde göra att fler på landsbygden vill 
välja bort bilen i vissa fall. Svaren på frågorna var väntade. För vissa är bilen ett måste, för de som 
angav åtgärder handlade dessa om cykelvägar och förbättrad kollektivtrafik, exempelvis tätare turer 
och andra tider. Kollektivtrafiken ansvarar Region Dalarna för, yttranden som innehåller specifika 
förslag på förbättringar skickas därför till Region Dalarna. Kommunens syn på behovet av gång- och 
cykelvägar redovisas i cykelplanen från 2014. För de flesta sträckor är Trafikverket ansvarig för 
utbyggnad och kommunen bedriver då påverkansarbete för att få till stånd satsningar och för att 
utbyggnaden ska ske i den prioriteringsordning kommunen förespråkar. 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer attraktivt för dig att gå och cykla? 
Syftet med frågan var att undersöka om det finns åtgärder som gör det mer attraktivt att gå och cykla. 
Svaren har som väntat visat på ett behov av gång- och cykelvägar. Kommunens syn på behovet av 
gång- och cykelvägar redovisas i cykelplanen från 2014. För de flesta sträckor är Trafikverket 
ansvarig för utbyggnad och kommunen bedriver då påverkansarbete för att få till stånd satsningar och 
för att utbyggnaden ska ske i den prioriteringsordning kommunen förespråkar. 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett behov av en planskild korsning? 
Syftet med frågan var att undersöka dels om boende upplever att det finns behov av planskilda 
korsningar på de platser som kommunen har identifierat och dels om det finns andra platser inom 
planområdet med behov av planskilda korsningar. Svaren har främst bekräftat de behov som 
kommunen ser. De vägar där behoven av planskilda korsningar finns är Trafikverkets. Det är inte 
vanligt med nybyggnation av planskilda korsningar. 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning just där? 
Syftet med frågan var att få förståelse för behovet på platsen eller platserna som pekas ut i frågan före, 
särskilt om det rörde sig om en plats som kommunen själva inte pekat ut. Svaren har i sig inte 
resulterat i några ändringar utan har varit kunskapshöjande. 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs pendelparkering? 
Syftet med frågan var att undersöka om de boende upplever att det finns behov av pendelparkeringar 
på andra platser än de kommunen har identifierat. Svaren har främst bekräftat de behov kommunen ser 
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men det har också kommit önskemål om andra platser. Behoven bedöms fortsatt vara störst i 
serviceorterna och därför pekas inte platser för pendelparkeringar ut på andra orter i detta läge. Det 
kan fortfarande bli aktuellt med pendelparkeringar på andra platser. De pendelparkeringar som finns 
idag har varierande ansvarsfördelning. Det krävs ett fortsatt arbete utanför den fördjupade 
översiktsplanen för att reda ut ansvarsfrågan och få till stånd pendelparkeringar där detta saknas samt 
att uppgradera de som finns vid behov. 
 
Fråga 14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering för att du ska använda den? 
Syftet med frågan var att få förståelse för vad en pendelparkering behöver innehålla. Svaren kan 
användas i fortsatt arbete utanför den fördjupade översiktsplanen. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella mål? 
Syftet med frågan var att få inspel om det saknades information i konsekvenskapitlet. Rubriken har 
mest använts av de som motsatt sig ett specifikt förslag. De efterfrågade konsekvenserna har då funnits 
redovisade i konsekvenskapitlet. 
 
I formuläret fanns även möjlighet att skriva in andra synpunkter som inte passade under någon av 
frågorna. 
 
För de olika områdesrekommendationerna fanns även separata frågor, beroende på omfattningen på 
respektive områdesrekommendation har alla eller vissa frågor ställts för de olika 
områdesrekommendationerna. 
 
Fråga 1: Vilka två värden tycker du är viktigast att bevara eller utveckla i Namnet på orten? 
Syftet med frågan var att få inspel om det fanns värden som var viktiga för ortens eller områdets 
identitet som innebar att synen på ortens identitet behövde justeras. Därför efterfrågades bara två 
värden för att få fram det som var viktigast. Svaren har antingen varit i linje med den identitet som 
redan lyftes fram i samrådsförslaget eller varit i linje med övriga synpunkter på planförslaget. 
 
Fråga 2: Vad tycker du om den bebyggelseutveckling som föreslås för Namnet på orten? 
Syftet med frågan var att få de boendes syn på den beskrivning som gjorts av lämplig framtida 
bebyggelseutveckling på orten. Yttrandena har kommenterats i samrådsredogörelsen. I vissa fall har 
ändringar gjorts. 
 
Fråga 3: Vad tycker du om de områden som föreslås för nya bostäder och verksamheter? 
Samma syfte och utfall som fråga 5 för de generella frågorna men med fokus på den aktuella orten. 
 
Fråga 4: Finns det grönområden eller naturområden i Namnet på orten som borde bevaras eller 
tas särskild hänsyn till? 
Samma syfte och utfall som fråga 2 för de generella frågorna. Men med fokus på den aktuella orten. 
 
Fråga 5a: Finns det någon plats där du ser ett behov av planskild korsning för gående och 
cyklister? 
Samma syfte och utfall som fråga 13a. 
 
Fråga 5b: Varför behövs en planskild korsning just där? 
Samma syfte och utfall som fråga 13b. 
 
Det har också funnits möjlighet att skriva in andra synpunkter om orten som inte passat under någon 
av frågorna. 
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Inkomna yttranden 
Följande yttranden har inkommit under samrådstiden: 
 
Yttranden Ingen erinran Synpunkter 

Kommunala yttranden   
Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-05-23  X 
Kultur- och fritidsnämnden, 2018-06-25  X 
Falu Energi & Vatten, 2018-07-06, 2018-07-09  X 
Statliga och regionala yttranden   
SGU, 2018-04-16 X  
Trafikverket Region Mitt, 2018-05-11  X 
Försvarsmakten, 2018-05-28  X 
Svenska Kraftnät, 2018-06-01  X 
Leksands kommun, 2018-06-12  X 
Rättviks kommun, 2018-06-20  X 
Lantmäteriet, 2018-06-27 X  
Dalarnas Museum, 2018-06-29  X 
Landstinget Dalarna, 2018-06-29  X 
Länsstyrelsen, 2018-06-29  X 
Politiska partier   
Centerpartiet, 2018-06-29  X 
Vänsterpartiet, 2018-07-01  X 
Socialdemokraterna, 2018-07-03  X 
Övriga yttrande   
MN och GL, 2018-04-12  X 
EÖ 1, 2018-04-13  X 
Anonym 1, 2018-04-13  X 
AMF, 2018-04-13  X 
MG 1, 2018-04-13  X 
IS, 2018-04-15  X 
NC, 2018-04-17  X 
ZL, 2018-04-17  X 
MF, 2018-04-17  X 
AJ 1, 2018-04-18, 2018-05-10, 2018-05-22  X 
TS, 2018-04-18  X 
PGH, 2018-04-18  X 
EÖ 2, 2018-04-18  X 
Linghedsfastigheter AB, 2018-04-18  X 
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Anonym 2, 2018-04-20  X 
JA, 2018-04-22  X 
HE, 2018-04-23  X 
BS, 2018-04-27, 2018-06-26, 2018-06-28  X 
Anonym 3, 2018-04-30  X 
AKF, 2018-05-04  X 
PN och IN, 2018-05-08  X 
LLL, 2018-05-14  X 
JF, 2018-05-15  X 
MB, 2018-05-15  X 
TA, 2018-05-16  X 
SN 1, 2018-05-17  X 
Anonym 4, 2018-05-18  X 
AE 1, 2018-05-21  X 
TB, 2018-05-21  X 
Anonym 5, 2018-05-21  X 
RC, 2018-05-23, 2018-05-25  X 
KH, 2018-05-24  X 
KJ, 2018-05-25  X 
CS 1, 2018-05-28  X 
SI, 2018-05-29  X 
KW, 2018-05-29  X 
JD, 2018-05-30  X 
AM 1, 2018-05-31  X 
AJ 2, 2018-06-04  X 
AH, 2018-06-04  X 
SL, 2018-06-10  X 
AM 2, 2018-06-11  X 
Anonym 6, 2018-06-11 X  
Anonym 7, 2018-06-11 X  
Samverkan om trygghetsboende i Svärdsjö, 2018-06-13  X 
ML och EL 1, 2018-06-14  X 
ML, 2018-06-14  X 
HH och MH, 2018-06-17  X 
Svärdsjö Intresseförening, 2018-06-17  X 
SN 2, 2018-06-20   X 
KB, 2018-06-21, 2018-06-22  X 
AE 2, 2016-06-21  X 
KN, 2018-06-23  X 
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EH 1, 2018-06-23  X 
AE 3 och BE, 2018-06-24  X 
AP, 2018-06-24  X 
Ellevio, 2018-06-25  X 
Föreningen Skydda Runn och Karlsviksberget, 2018-06-25  X 
Intresseföreningen Framtid i Linghed, 2018-06-25, 2018-06-26  X 
BN, 2018-06-26  X 
MG 2 och FG, 2018-06-26  X 
MH, 2018-06-26  X 
AW, 2018-06-26  X 
Smedsbo, 2018-06-26  X 
Närboende i Borgärdet, 2018-06-27  X 
HJ, 2018-06-27  X 
KR, 2018-06-27  X 
DG, 2018-06-27  X 
PS, 2018-06-27  X 
AA & EL 2, 2018-06-27  X 
KR och JG, 2018-06-28  X 
UJ och närboende Bergslagsängarna, 2018-06-28  X 
CK & AÄ, 2018-06-28  X 
AL & EL3, 2018-06-28  X 
CB, 2018-06-28  X 
CJ M, 2018-06-29  X 
ER, 2018-06-29  X 
Familjerna AN, A och W, 2018-06-29  X 
JH, 2018-06-29  X 
EH 2, 2018-06-29  X 
CS 2, 2018-06-29  X 
Envikens Hembygdsförening och Envikens intresseförening, 2018-06-29  X 
IA, 2018-06-29  X 
TG, EG, KL, BL, 2018-06-30  X 
LJ, 2018-07-01  X 
JH, MD, 2018-07-01  X 
Sundborns sockenråd, 2018-07-02  X 
Vallbyns Fritidsområdes Samfällighetsförening, 2018-07-02  X 
TI, 2018-09-23  X 
Grycksbo byaråd, 2019-09-12  X 
LF, 2020-10-27  X 
Bjursås sockenråd och Bjursås Hembygdsförening, 2021-02-01  X 
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Sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter 
Yttrandena i sin helhet är diarieförda och finns tillgängliga på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I de fall yttrandet resulterat i en ändring av planförslaget anges detta i 
inledningen av respektive kommentar. 
 
Synpunkt Kommentar 
Kommunala yttranden  
Räddningstjänsten Dala Mitt 
Sedan Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen anhållit om 
räddningstjänstens yttrande meddelas följande: 
- Byggnation, anläggande av vägar, etc. intill 
sjöar och vattendrag bör ske på tillräckligt 
avstånd så att dessa inte påverkas av höga flöden. 
- I övrigt ingen erinran. 

 
Ändringar: 
Avsnittet om Klimatanpassning justeras så att det 
framgår att både bebyggelse och infrastruktur ska 
ta hänsyn till översvämningsrisk. 
Avsnittet om LIS-områden förtydligas så att det 
framgår att man särskilt behöver tänka på 
översvämningsrisken i dessa områden. 
 

Kultur och Fritidsnämnden 
Yttrandet inleds med en 
sammanfattning/bakgrund som inte återges här.  
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
FÖP ur kulturhistoriskt perspektiv 
 
Ur kulturhistoriskt perspektiv har kultur- och 
fritidsförvaltningen nedanstående synpunkter på 
FÖP:en: 
 
• Falu kommuns kulturmiljöprogram Falubygden 
berättar ska revideras och i framtiden troligen 
presenteras i digital form. Benämningen på det 
reviderade kulturmiljöprogrammet är inte 
bestämd, och det är inte alldeles självklart att 
namnet Falubygden berättar kommer att finnas 
kvar i det digitala materialet. För att undvika 
eventuella framtida oklarheter bör 
kulturmiljöprogrammet omtalas endast som 
”kulturmiljöprogrammet” i texterna om FÖP 
landsbygd. 
 
• I texten om att anpassa bebyggelse, under 
rubriken om byggnaders utformning, finns en 
rubrik om att ytterligare anpassning behövs när 
det gäller särskilt höga kulturmiljövärden. Det 
bör där tydligare framgå att PBL 8:13 handlar 
om att byggnader eller miljöer som är särskilt 
värdefulla inte får förvanskas. 
 
• När det gäller hänsyn och kapitlet om 
kulturmiljö kan det under rubriken ”Bebyggelse 
och områden kan ha olika skydd” tydligare 
framgå att det finns skydd för bebyggelse och 
miljöer även i kulturmiljölagen och miljöbalken. 
De efterföljande texterna skulle också kunna 
rubriceras så att det tydligare framgår vilken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Vid hänvisning till kommunens 
kulturmiljöprogram används i FÖPen begreppet 
”kommunens kulturmiljöprogram” istället för 
Falubygden berättar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Stycket justeras så att innebörden av och 
kopplingen till PBL 8 kap. 13 § framgår tydligare. 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Avsnittet justeras så att det tydligare 
framgår att det finns skydd för bebyggelse även i 
kulturmiljölagen och miljöbalken. 
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lagstiftning skrivningen berör, dvs. komplettera 
med överrubriker som ”Skydd enligt Plan- och 
bygglagen” och ”Skydd enligt kulturmiljölagen” 
osv. 
 
FÖP ur fritidspolitiskt perspektiv 
 
Ur fritidspolitiskt perspektiv har kultur- och 
fritidsförvaltningen nedanstående synpunkter på 
FÖP:en: 
 
• Folkhälsoprogrammets målsättning om att 
skapa jämlika villkor för alla falubor till god 
hälsa bör förtydligas i övergripande delar. Planen 
behöver beskriva hur den är kopplad till 
Folkhälsoprogrammet där betydelsen av 
tillgänglighet till anläggningar, lokaler och 
områden för vardagsmotion och idrott skall 
tydliggöras. 
 
 
 
 
 
 
• I beskrivning av markanvändning skall 
bostadsnära ytor för vardagsmotion och idrotts 
avsättas. 
 
 
 
 
 
 
• Kultur och fritidsnämndens Plan för lokaler och 
anläggningar är antagen och gäller. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden 
i Falu kommun kan möjliggöra mark för byggande 
av tex. idrottsanläggningar och kan se till att 
markområden för vardagsmotion sparas. Detta 
har tagits med i avvägningarna som gjorts i 
planförslaget. Folkhälsoprogrammet gällde till 
och med 2020 och användes i samrådsförslaget 
för att beskriva planens konsekvenser. 
Ändring: Konsekvenskapitlet ändras så att 
konsekvenserna av planförslaget inte längre 
beskrivs utifrån hållbarhetsprogrammen då dessa 
inte gäller längre. De beskrivs nu utifrån fem 
kommunala målområden. 
 
Den fördjupade översiktsplanen för delar av 
landsbygden redovisar större områden för 
rekreation i anslutning till tätorterna som 
användningen ”Natur och friluftsliv” (i samrådet 
”Grönområde”, innebörden är dock samma). För 
serviceorterna redovisas ibland även andra 
områden som är värdefulla för vardagsmotion och 
idrott under ”Ekosystemtjänster”. 
 
Planförslaget bedöms stödja den inriktning som 
redovisas i Kultur och fritidsnämndens Plan för 
lokaler och anläggningar, exempelvis genom att 
avsätta ytor för framtida skidspår i anslutning till 
anläggningar med produktion av konstsnö. 
 

Falu Energi & Vatten  
Gemensamt för att nyttigheter 
Falu Energi & Vatten måste bli informerade i 
tillräckligt god tid om utbyggnadsplaner. Falu 
Energi & Vatten vill vara involverade i mycket 
tidigt skede inför planprogram, fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner, även när det 
gäller landsbygdsutbyggnad. 
 
VA 
Dricksvatten och spillvatten 
Vid utbyggnad av den allmänna anläggningen 
för dricksvatten och spillvatten till nya områden 
måste antalet fastigheter vara tillräckligt stort. 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
som rutin att alltid bjuda in Falu Energi & 
Vattens samordnare i de allra tidigaste skedena i 
planeringen. Både när ansökan om planbesked 
kommit in och när detaljplaner, planprogram eller 
fördjupade översiktsplaner påbörjas. 
 
 
 
Nya föreslagna bostadsområden ligger i närheten 
av befintlig allmän anläggning för vatten och 
spillvatten eller i närheten av större 
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I det förslag som har lämnats ut betänkande 
Utredning om hållbara vattentjänster kan 
förändringar i 6 § vattentjänstlagen påverka 
bedömningen av skyldigheten att ordna en 
allmän va-anläggning. Kommunen ska enligt 
förslaget i olika fall utreda om det finns 
möjligheter att på ett annat sätt än med allmän 
VA-anläggning uppnå ett motsvarande skydd för 
människors hälsa och miljön.  
 
Dagvatten 
Dagvatten borde ses som en resurs. Lokalt 
omhändertagande ska förespråkas i de områden 
som är lämpliga för infiltration av dagvatten i 
syfte att bibehålla vattenbalansen i området.  
 
Stadsnät 
Inga synpunkter 
 
Insamling 
Inga övriga synpunkter 
 
El  
Inga övriga synpunkter 
 
Fjärrvärme 
Inga övriga synpunkter. 
 

gemensamhetsanläggningar för spillvatten. 
 
Utredningen Vägar till hållbara vattentjänster 
SOU 2018:34 har ännu inte resulterat i några 
förslag till ändringar av lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Kommunens planering 
kan bara ta hänsyn till gällande lagstiftning eller 
beslutade, kommande förändringar av 
lagstiftningen. 
 
 
 
 
Texten på sidan Teknisk försörjning under 
rubriken Dagvatten redovisar det synsätt som 
efterfrågas. 
 

Statliga och regionala yttranden  
SGU 
Vi avstår från att yttra oss i ärendet, och hänvisar 
till vår checklista gällande översiktsplaner. Den 
är till hjälp för att hitta till relevant information 
på vår hemsida. 
 

 
Noteras. 

Trafikverket 
Områden 
Generella synpunkter 
Nya bostäder ska klara riktlinjer för buller. 
 
 
 
 
 
 
 
Hur är möjligheterna att ansluta områden till 
statlig väg? Det framgår inte och möjligheten till 
anslutningar får därför tittas på i ett senare skede. 
 
 
 

 
 
 
På sidan ”Påverkan från väg och järnväg” förs 
ett resonemang kring vilka vägar som är mest 
bullerutsatta. Den faktiska påverkan från buller 
behöver dock ses över i varje enskilt fall. 
Ändring: Texten på sidan har förtydligats så att 
behovet av platsspecifika bullerutredningar 
framgår tydligare. 
 
Möjligheterna att ansluta till statlig väg hanteras i 
varje enskilt fall när det är aktuellt. Detta då 
områdets utformning, antal bostäder och exakta 
utbredning kan påverka möjligheten och 
placeringen av anslutning till närmaste väg. 
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När nya bostadsområden planeras är det också 
viktigt att se till att klara risker från farligt gods-
transporter och trafiksäkerhet.  
 
 
 
 
 
Bjursås: Hur ska man klara buller? Hur löser 
man frågan om anslutningar? Bostäder ska vara 
minst 12 m från vägområdet. 
 
 
 
 
 
Grycksbo: En åtgärdsvalsstudie, ÅVS, om 
funktionen och bristerna mellan Fagersta och 
Rättvik ska göras. Dialog för mellan kommunen, 
Trafikverket och Coop. Vi har tillsammans 
kommit fram till att Trafikverket kan acceptera 
etablering på önskad plats om mataffären 
ansluter via Rättviksvägen.  
En planskild passage är ett måste med tanke på 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.  
 
 
Svärdsjö: Nya bostäder föreslås nära väg 850 på 
båda sidor om vägen. Bostäder ska vara minst 12 
m från vägområdet. Det är viktigt att se till att 
bostäderna klarar buller. Väg 850 är 
rekommenderad färdväg för farligt gods, vilket 
bör beaktas. En ÅVS är klar i sommar och dess 
resultat behöver beaktas vid planeringen av 
Svärdsjö. 
 
 
Enviken: Man måste klara buller och risker då 
man planerar för bostäder och annat vid vägen. 
Väg 50 är rekommenderad färdväg för farligt 
gods. 
 
Aspeboda: Ett område för bostäder föreslås vid 
väg 834. Man måste klara buller. Hur ska 
anslutningar lösas? Bostäder ska vara minst 12 m 
från vägområdet. 
 
Boda: Bostäder föreslås nära väg 850. Man 
måste klara buller. ÅVS: en är klar i sommar. 
Dess resultat behöver beaktas.  
 
 
 
 

På sidan ”Påverkan från väg och järnväg” 
hänvisas till länsstyrelsens vägledning för 
transporter av farligt gods. I de fall nya områden 
för bostäder har föreslagits nära transportleder 
för farligt gods redovisas behovet av att ta hänsyn 
till riskerna under respektive områdes beskrivning 
i kartan. 
 
Större bostadsområden detaljplaneläggs i 
normalfallet. Detaljplanen utformas så att bland 
annat riktvärdena för buller uppfylls och det är 
först när detaljplanen utformas som det är möjligt 
att mer i detalj studera lämplig anslutning. Minst 
12 meter mellan byggnad och vägområde gäller i 
områden som inte är detaljplanelagda.  
 
Noteras. Planförslaget är Falu kommuns inspel 
om behoven på platsen. Men tanke på att Falu 
kommun spelat in behovet av planskild passage i 
detta tidiga skede förutsätter vi att ingen ny 
åtgärdsvalsstudie behövs om kommunen går 
vidare med planering av området. 
Ändring: Resultatet av åtgärdsvalsstudien 
redovisas i områdesrekommendationen för 
Grycksbo (och Bjursås) och återspeglas i 
planeringsinriktningarna för respektive ort. 
 
Området längst väg 850 är detaljplanelagt och 
bebyggt. Se svar om avstånd mellan byggnad och 
vägområde, buller och farligt gods i 
kommentarerna ovan. 
Ändring: Resultatet av åtgärdsvalsstudien 
redovisas i områdesrekommendationen för 
Svärdsjö (och Boda) och återspeglas i 
planeringsinriktningarna för respektive ort. 
 
 
Se svar om buller och hantering av risker från 
farligt gods i kommentarerna ovan. 
 
 
 
Se svar om avstånd mellan byggnad och 
vägområde samt buller i kommentarerna ovan. 
 
 
 
Bostäder föreslås ca 130 m från väg 850, 
avskärmad från vägen av befintlig bebyggelse. Se 
svar om avstånd mellan byggnad och vägområde, 
buller och farligt gods i kommentarerna ovan. 
Ändring: Resultatet av åtgärdsvalsstudien 
redovisas i områdesrekommendationen för Boda 
(och Svärdsjö) och återspeglas i 
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Sågmyra: LIS-områden föreslås längs väg. Hur 
ska anslutningar lösas? Det är viktigt att klara 
buller. Bostäder ska vara minst 12 m från 
vägområdet.  
 
 
 
 
 
 
Toftbyn: Man behöver klara buller i området 
nära väg 50. Det är rekommenderad färdväg för 
farligt gods.  
 
 
 
Byar runt Bjursås: LIS-områden föreslås nära 
väg 929, de behöver klara buller. Hur löser man 
frågan om anslutningar? Samma sak gäller för 
väg 69, 892 och 894. 
 
LIS 
Vi hänvisar till yttrande över Falun-Borlänge 
översiktsplan. 
 
 
 
Järnväg 
För att en utbyggnad ska kunna ske av 
dubbelspåret krävs framtagande av en 
järnvägsplan i första skedet. I dagsläget är inte 
dubbelspåret prioriterat och är heller inte upplyft 
i förslaget till kommande nationell plan. Därför 
kan inte en järnvägsplan tas fram. Detta är helt 
en politisk fråga som kommunen bör föra i andra 
forum. 
 
Det görs just nu en utredning med syfte att 
smalna av korridoren för spårläget. Den beräknas 
bli klar efter sommaren. 
 
Cykel 
Inom ramen för den nu pågående ÅVS: en för 
väg 850 kan kommunen lyfta sina önskemål om 
att sträckan mellan Boda och Trollnäs är särskilt 
viktig. 
 
 
 
Gå 
Väg 69 är ett prioriterat stråk i den regionala 
systemanalysen och lyfts också i den regionala 

planeringsinriktningarna för respektive ort. 
 
LIS-områden innebär en utökad möjlighet till 
dispens från strandskyddet, den vanliga 
lämplighetsprövningen måste fortfarande göras i 
varje enskilt fall. 
Ändring: Sidan ”Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen” har justerats så att det 
tydligare framgår att lämplighetsprövningen 
måste göras och att möjligheten att ordna 
anslutning ingå i lämplighetsprövningen. 
 
Inga särskilt utpekade nya områden för bostäder 
redovisas i Toftbyn. För bedömning av enskilda 
ärenden hänvisas till sidan ”påverkan från väg 
och järnväg” som omfattar de frågor som 
efterfrågas. 
 
Se svar om LIS-områden och lämplighetsprövning 
i kommentaren för ”Sågmyra” ovan. 
 
 
 
 
Trafikverket har vid kontakt uppgivit att yttrandet 
syftar på de LIS-områden som ligger nära 
järnvägsreservatet. Dessa LIS-områden ingår inte 
i planområdet utan hanteras i fördjupad 
översiktsplan för området runt Runn. 
 
Noteras. Falu kommun anser att det är viktigt att 
föra fram kommunens syn på järnvägsreservatet i 
översiktsplaneringen. 
 
 
 
 
 
 
Det är försvårande för kommunens planenering 
att utredningen inte resulterade i att reservatet 
smalnades av. 
 
 
Ändring: Kommunen har varit delaktig i 
processen för åtgärdsvalsstudien. Resultatet av 
åtgärdsvalsstudien redovisas i 
områdesrekommendationen för Boda och Svärdsjö 
och återspeglas i planeringsinriktningarna för 
respektive ort. 
 
 
Ändring: Resultatet av åtgärdsvalsstudien 
redovisas i områdesrekommendationen för 
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planen 2018–2029. Trafikverket planerar att 
genomföra en ÅVS eller utredning för väg 69 
mellan Norberg och Rättvik inom de närmaste 
åren. Särskild översyn kommer att av orterna 
Grycksbo, Bjursås, Uppbo och Trollbo. 
 
Diskussioner pågår med den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten och Dalatrafik om 
prioritering av viktiga stråkbusshållplatser i hela 
Dalarna. Trots att väg 850 inte har 
stråkbusstrafik diskuterats en busshållplats i 
Danholn på väg 850. Frågan om en planskild 
korsning får hanteras inom ramen för 
hållplatsdiskussionen. 
 
Buller 
Områden vid järnvägar och de statliga vägarna är 
bullerstörda. Buller behöver därför undersökas 
och hanteras när nya bostäder planeras. 
 
Transporter för farligt gods 
Längs vägar som är utpekade som 
rekommenderade vägar för farligt gods måste 
särskild hänsyn tas till risken för olyckor. 
 

Grycksbo och Bjursås och återspeglas i 
planeringsinriktningarna för respektive ort. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidan ”Påverkan från väg och järnväg” 
har justerats så att det tydligare framgår hur 
hänsyn ska tas till buller vid nybyggnation. 
 
 
Ändring: Sidan ”Påverkan från väg och järnväg” 
har justerats så att det tydligare framgår hur 
hänsyn ska tas till riskerna för olycka med farligt 
gods vid nybyggnation. 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten har mottagit rubricerat ärende 
och har följande synpunkter. 
Riksintressen för totalförsvarets militära del bör 
beskrivas i den fördjupade översiktsplanen i text 
och karta samt vilka typer av ärenden som 
behöver skickas till Försvarsmakten. Se 
textförslag nedan och mer information i 
Försvarsmakten riksintresseredovisning som 
finnas att tillgå på Försvarsmaktens hemsida. 
 
Riksintresse för totalförsvarets militära del (3 
kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall 
inte. Dels finns områden i form av övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, 
dels områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. De senare har oftast koppling 
till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 
kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintresset. Denna funktion på riksintresset kan 
framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master, vindkraftverk och 
högre hus. Därför bör Försvarsmakten kontaktas 
i tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden 
som gäller höga objekt definierade som objekt 
högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m 
inom sammanhållen bebyggelse. 

 
När planförslaget togs fram saknades 
riksintressen och ö-områden för totalförsvaret 
inom planområdet. 
 
Ändring: 
Planförslaget kommer att uppdateras med de nya 
förutsättningarna och beskriva hur kommunen 
avser tillgodose riksintressena. 
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Inom kommunen och inom planförslaget finns 
även ett ö-område, inom detta område behöver 
Försvarsmakten få in samtliga plan- och 
lovärenden för att säkerställa att ingen skada sker 
på riksintressen som omfattas av sekretess. 
 
Försvarsmakten har tidigare lämnat synpunkter 
på den fördjupad översiktsplan för Falun tätort 
och området runt Varpan (Försvarsmaktens 
beteckning FM2018-1385:3) Här framfördes 
bland annat: ”Falun skjutfält är bedömt att få en 
ökad betydelse för att lösa förbandens övnings- 
och skjutverksamhet. Det kan också bli aktuellt 
att peka ut ett större influensområde för Falun 
skjutfält, beroende på hur mycket mer 
verksamhet det blir på skjutfältet.” 
 
Det går i dagens läge inte att utesluta att ett 
eventuellt större influensområde kan komma att 
beröra det aktuella planförslaget. 
 
Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för 
rubricerat ärende och har följande synpunkter: 
 
1 Nuläge 
Inom aktuellt planområde har Svenska kraftnät 
en 400 kV-ledning tillhörande stamnätet för el. 
Kraftledningen löper genom planområdet öster 
om Svärdsjö och vidare söderut mot Danholn. 
Svenska kraftnät har ledningsrätt för 
kraftledningarna som är av betydelse för rikets 
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att 
åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker 
Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på 
fastighet som belastas av ledningsrätt. 
 
2 Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-
växelströmsledningar i det svenska stamnätet 
tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy 
som innebär att vi utgår från 0,4 mikrotesla som 
högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där 
människor vistas varaktigt. 
 
I samband med att tillstånd omprövas för våra 
växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för 
att minska magnetfälten eller erbjuder oss att 
köpa fastigheter som står så nära ledningen att 
magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla. 
Mer information om Svenska kraftnät och 
magnetfält finns på vår webbplats. 
 
 

 
 
 
 
 
Kraftledningen ligger inte inom något område där 
förändrad markanvändning föreslås. Om 
förändringar blir aktuella tas hänsyn till 
kraftledningen i den efterföljande processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falu kommun har samma policy som Svenska 
kraftnät för högsta magnetfältsnivå vid 
nybyggnation av bostäder och andra lokaler där 
barn vistas. Detta redovisas på sidan ”Strålning”. 
 
 
 
Noteras. 
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De senaste 30 årens forskning har inte kunnat 
säkerställa några hälsorisker relaterat till 
magnetfält. Mer information finns på 
Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, 
www.ssm.se. Där finns bland annat en broschyr 
om magnetfält och hälsorisker. 
Broschyren finns på adressen: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global
/Publikationer/Broschyr/2009/ Magnetfalt-och-
halsorisker-low.pdf/ 
 
3. Allmän information 
Svenska kraftnät har ledningsrätt för 
kraftledningarna som är av betydelse för rikets 
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att 
åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker 
Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på 
fastighet som belastas av ledningsrätt. 
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när 
åtgärder planeras inom 250 meter från 
stamnätsledningar och stationer. Mer information 
om hur samråd med Svenska kraftnät går till 
finns på vår webbplats: http: 
//www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering 
Svenska kraftnät vill påminna om att 
byggnationer i närheten av 
transformatorstationer och ledningsstråk kan 
medföra svårigheter vid eventuella framtida 
förändringar i stamnätet. 
Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av 
Svenska kraftnät har underjordiska installationer. 
Vid alla typer av markarbete inom en 
kraftledningsgata ska Svenska kraftnät rådfrågas 
om direktiv innan markarbete påbörjas. 
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet 
mellan kraftledningar och olika verksamheter i 
Elsälcerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 
2008:1 med ändring ELSÄK-FS 2010:1 och 
ELSÄK-FS 2015:3. Föreskrifterna reglerar bland 
annat byggnation och vissa typer av 
verksamheter på upp till 100 meters avstånd från 
kraftledningar. Exempel på detta är verksamhet 
med brandfarliga och explosiva varor, upplag, 
parkeringsplatser, busshållplatser med mera. 
 
Svenska kraftnät önskar att Falu kommun tar 
motsvarande hänsyn vid planering av ny 
bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar 
som Svenska kraftnät gör vid byggnation av nya 
ledningar. För att säkerställa att Svenska 
kraftnäts magnetfälts- policy uppfylls ska ny 
bebyggelse där människor vistas varaktigt 
placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning 
respektive 130 meter från en 400 kV-ledning. Vi 

Under avsnittet ”Miljö- och 
riskfaktorer/Strålning” anges att 
Elektromagnetiska fält från kraftledningar och 
transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk. 
Falu kommun bedömer att detta stämmer med den 
information som finns i den broschyr som Svenska 
kraftnät hänvisar till. 
 
 
 
 
 
Ändring: Avsnittet Strålning förtydligas och 
information om skyddsavstånd/schablonavstånd 
uppdateras. 
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vill förtydliga att de schablonavstånd vi angett på 
80 respektive 130 meter gäller för de områden 
där det passerar endast en ledning. 
 
Dessa schablonavstånd är baserade på maximerat 
årsmedelströmvärde och är att anse som en 
rekommendation till beslutande myndighet. För 
avstånd utifrån en eller flera parallellgående 
ledningars faktiska årsmedelströmvärde krävs en 
magnetfältsberäkning. Svenska kraftnät utför 
beräkningar för sina egna ledningar utifrån 
magnetfältspolicyn, det vill säga 0,4 mikrotesla. 
 
Svenska kraftnät vill passa på att informera om 
att invid och under en kraftledning finns det risk 
för steg- och beröringsspänningar i marken. Det 
finns också elsäkerhetsrisker med att anlägga en 
metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och 
vindskydd med plåttak, i närheten av 
kraftledningar. Byggnader i närheten av 
stamnätet för el kan behöva jordas exempelvis 
om väggar och tak är av plåt. Om jordning är 
aktuellt eller om du har andra frågor rörande 
ärendet, vänligen kontakta oss för ytterligare 
information. 
 
Svenska kraftnät vill också påminna om att 
etablering av storskalig elintensiv verksamhet 
ställer krav på elnätsstrukturen i regionen. Det 
elnät som behövs för att tillgodose behovet av el 
tas ofta för givet. I många områden i Sverige 
utnyttjas stamnätet redan idag fullt ut stora delar 
av året. Därför kan det behövas investeringar för 
att möjliggöra ytterligare uttag av el från 
stamnätet. Detta behöver beaktas i 
samhällsplaneringen i allmänhet och vid 
planering av särskilt elintensiv verksamhet i 
synnerhet. 
 
4 Ärendespecifik information 
I avsnittet om teknisk försörjning bör stamnätet 
nämnas. Inte minst med tanke på att 
stamnätsledningen som korsar planområdet löper 
i relativ närhet till Svärdsjö och det 
utvecklingsstråk som identifierats söder om 
tätorten. 
 
Svenska kraftnät önskar att våra ledningar 
synliggörs i kartunderlagen till den fördjupade 
översiktsplanen. Stamnätet för el går att hämta 
via Geodataportalen, se mer information nedan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidan ”Teknisk försörjning” 
kompletteras med en rubrik om ”El”, texten 
kommer delvis hänvisa tillbaka till sidan 
”Strålning”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvecklingsstråket längs vägen mot Svärdsjö 
bedömsinte påverkas av närheten till 
kraftledningen då utvecklingen ska fokuseras inom 
lämpligt avstånd till väg 850 där kollektivtrafiken 
passerar. 
 
 
Användningskartan är interaktiv och 
kraftledningen i östra delen av planområdet syns 
när man zoomar in i kartan. Då kraftledningen i 
fråga inte passera när några områden där 
förändring föreslås kommer ledningen inte att 
särredovisas. 
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Så länge våra rekommendationer beaktas har 
Svenska kraftnät inga invändningar mot aktuellt 
förslag till fördjupad översiktsplan. 
 
Yttrandet avslutas med information om var 
kommunen kan hitta kartmaterial och vägledning 
kring samhällsplanering. 
 

Noteras. 

Leksands kommun 
Samråd om Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden i Falu kommun 
 
Sektorns/avdelningens bedömning 
Falun – Borlänge är otvetydigt hela Dalarnas 
regioncentrum och det är viktigt att Falun – 
Borlänges roll som nav fortsätter vara starkt då 
det ger positiva effekter även på Leksand. 
Leksand är i relation till Falun- Borlänge en 
boendekommun, där många som bor i Leksand 
arbetspendlar till de två större städerna. 
 
Den fördjupade översiktsplanen siktar mot 
visionen Ett större Falun, där de mindre 
tätorterna och landsbygden stöttar och 
kompletterar Falu tätort, men det saknas ett 
tydligt förhållningssätt till hur landsbygden i 
Falun ska stärka regioncentret, vilket i sin tur 
stärker relationen mellan regioncentret och 
grannkommunerna. 
 
 
 
 
Leksands och Falu kommuner har därutöver flera 
gemensamma frågor. 
 
Transporter 
För att Leksand ska kunna utvecklas positivt 
befolkningsmässigt krävs bra transportsamband 
ut i regionen och en bra koppling till Falun är 
väldigt betydelsefull. Därför är Leksands 
kommun positiv till det föreslagna vägreservatet 
för ny förbindelse mellan E16, vid trafikplats 
Tallen, och länsväg 293, gamla Leksandsvägen. 
 
Stora opåverkade områden 
Både Leksands och Falu kommun har föreslagit 
att områden i Leksands östra del och Faluns 
västra del, mot Rättviks södra kommungräns, ska 
vara s.k. större opåverkade områden. Dessa 
områden ska så långt det är möjligt hållas fria 
från större exploateringsföretag som exempelvis 
trafikleder, större kraftledningar, industrier eller 
större områden för fritidshusbebyggelse. Det bör 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplan FalunBorlänge hanterar hur 
regioncentret ska stärkas. Hur kommunen ska 
utvecklas för att åstadkomma detta redovisas i 
planeringsinriktningar och rekommendationer i 
översiktsplan FalunBorlänge. Den fördjupade 
översiktsplanen utvecklar och förtydligar dessa 
planeringsinriktningar och rekommendationer. 
Hur landsbygden ska stärka regioncentret 
redovisas på flera sidor, bland annat 
Utvecklingskartan och under beskrivningen av 
markanvändningarna ”tätort” och ”landsbygd”. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
Ändring: Reservatet för väg 293 har lyfts fram 
tydligare genom att peka ut vägreservatet som en 
yta för ändrad användning; 
Transportinfrastruktur 
 
 
 
 
Noteras. 
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vara fritt från bullerstörningar, höga byggnader 
och andra visuella intryck som kan påverka 
vildmarkskaraktären negativt.  
Dessa områden i Falu kommun ligger utanför 
den fördjupade översiktsplanen avgränsning, så 
de fortsätter att hanteras i Falun-Borlänges 
kommuntäckande ÖP. De områden som utpekas 
som opåverkade områden i Leksand bedöms inte 
påverkas av Faluns förslag till fördjupad 
översiktsplan för delar av landsbygden. 
 
Sörskog 
Sörskog utpekas särskilt som ett 
mellankommunalt intresse i Faluns FÖP för 
landsbygden. Här framhålls framförallt att 
Sörskogs odlingslandskap är av riksintresse för 
naturvården. 
 
Sörskogs stora betydelse för friluftslivet 
omnämns i utvecklingsstrategin men det saknas 
en närmare beskrivning av områdets betydelse. 
Här finns t.ex. ett nyligen bildat riksintresse för 
friluftslivet och Sörskog kan vara ett av länets 
viktigaste friluftsområden. Det kanske inte 
besöks av så många Leksandsbor men däremot 
av Falubor och mer långväga turister. Området 
har flera värden som gör det speciellt och främst 
att det är ett större sammanhängande 
skogsområde som är relativt skonat från stora 
skogsbruksåtgärder i senare tid. Det är dessutom 
höglänt och kuperat vilket gör det till ett 
snösäkert skidparadis –snöfattiga vintrar är det 
folk långväga ifrån som kommer till Sörskog. 
Området är mest känt för sina möjligheter till 
skidåkning men allt fler upptäcker områdets 
stora potential för vandring och övrigt friluftsliv. 
Variation med skogklädda berg och sluttningar, 
myr och sjö, stigar och leder, vindskydd och 
slogbodar med grillplatser och t.o.m. 
omklädningsmöjligheter bidrar till detta. 
Lämningar efter gruvdrift gör området än mer 
spännande. 
 
Vandringsleder 
En fråga som är gemensam för Falun och 
Leksand är de vandringsleder, t.ex. 
Dalkarlsleden, som går genom de båda 
kommunerna. Natur- och kulturturism förutspås 
bli en viktigare näring på landsbygden framöver 
och Leksand vill gärna samarbeta med Falun för 
att utveckla vandringslederna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Beskrivningen av Sörskog utvecklas och 
förtydligas både på sidan ”Mellankommunala 
intressen” och i områdesrekommendationen 
”Byarna runt Bjursås”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Frågan hanteras i andra forum än i den 
fördjupade översiktsplanen. Yttrandet har sänts 
vidare för kännedom till de tjänstemän som 
arbetar med frågan i Falu kommun. 
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Övriga mellankommunala frågor 
Leksand har i sin kommuntäckande översiktsplan 
framhållit Lungsjöån som ett värdefullt 
vattendrag som rinner genom det område som 
utpekas som ett större, opåverkat område i den 
östra delen av Leksands kommun. Ån rinner in i 
Falu kommun och ansluter till Marnäsån. Det 
saknas ställningstagande om åns betydelse i 
FÖP:en. 
 
Övriga mellankommunala intressen som kan 
omnämnas i FÖP:en är riksintressena för 
kulturmiljövård i Rällsjöbo och Linnévägen, 
Bjursås – Leksands FVO och länsvägarna som 
förbinder Leksand och Falun. 
 

 
Falu kommun håller med Leksands kommun om 
att Lungsjöån är ekologiskt viktig och inga 
förändringar som bedöms påverka ån negativt 
föreslås i den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidan ”Mellankommunala intressen” 
utvecklas så att även Rällsjöbo, Linnévägen och 
väg 69 nämns som mellankommunala intressen. 
 

Rättviks kommun 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Rättviks kommun som samrådsyttrande på 
fördjupad översiktsplan för delar av Falu 
kommuns landsbygd vill betona våra 
landsbygdsområdens nära koppling till varandra 
och att vi gärna ser en ännu tydligare 
kommungränsöverskridande planering. 
 

 
 
Noteras. Falu kommun tar med sig synpunkten till 
nästa revidering av översiktsplan FalunBorlänge 
där frågan bedöms kunna hanteras på ett bättre 
sätt. Den fördjupade översiktsplanen utvecklar 
och förtydligar de planeringsinriktningar och 
rekommendationer som redovisas i översiktsplan 
FalunBorlänge. 
 

Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets 
samrådshandlingar har inga synpunkter noterats. 
 

 
Noteras. 

Dalarnas Museum 
Sammanfattning 
Den fördjupade planen har överlag ett 
välintegrerat kulturmiljöperspektiv som uppfattas 
som mycket positivt av museet 
 
Dalarnas museum föreslår att planen omarbetas 
så att det inte framstår som att bostadsområden 
från 1950-talet och framåt är särskilt lämpliga att 
förtäta. 
 
 
Tänk även på att värna om den karaktäristiskt 
låga byggnadshöjden genom att inte tillåta 
uppförandet av höga byggnader i byar och på 
landsbygden. 
 
I planen Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden med Landskapsutveckling i 
strandnära lägen (LIS) står inget om 
fornlämningar och kulturmiljölagen (2 kap.), 
vilket behöver åtgärdas så att sakinnehållet blir 
mer heltäckande för ämnet ifråga. 
 

 
 
Noteras. 
 
 
 
Ändring: Formuleringens intention har inte varit 
att bostadsområden från 1950-talet och framåt är 
särskilt lämpliga att förtäta utan är tänkt att syfta 
till tätorten som helhet. Texten på sidan ”Tätort” 
justeras så att detta framgår tydligare. 
 
I avsnittet ”Att anpassa bebyggelse” (en 
huvudsida och fyra undersidor) förs resonemang 
om hur man ska tänka kring höjd på byggnader i 
byar och på landsbygden. 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen hanterar 
strandskyddets syften och områdets 
förutsättningar för att bidra till 
landsbygdsutveckling. Kulturmiljöperspektivet 
ingår där till viss del genom att strandskyddets 
syften omfattar allmänhetens tillgång till 
strandområdet. Ett utpekat LIS-område innebär 
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Kommunen behöver granska samtliga föreslagna 
LIS-områden utifrån ett kulturmiljöperspektiv 
och därefter omvärdera antalet och omfattningen 
av dessa. Nya ställningstaganden bör grundas på 
ett för ändamålet framtaget kunskapsunderlag. 
Det bör enligt Dalarnas museum göras 
arkeologiska utredningar och/eller 
förundersökningar i flera av LIS-områdena, 
vilket är något som länsstyrelsen avgör. 
 
 
 
 
Bebyggelse 
Den fördjupade planen har överlag ett 
välintegrerat kulturmiljöperspektiv som uppfattas 
som mycket positivt av museet. Tänk på att lyfta 
fram kulturmiljöerna som en resurs som kan 
användas och utvecklas – samtidigt som 
kommunens unika kulturmiljöer kan vara en 
ändlig resurs om de inte hanteras varsamt Det är 
även möjligt och viktigt att peka ut nya 
kulturmiljöer genom nya kunskapsunderlag och 
inventeringar. 
 
Under Övergripande utvecklingsstrategier, plats 
for alla står att kulturmiljöer har stora 
upplevelsevärden och länkar ihop historia, nutid 
och framtid. Här borde även nämnas något om 
hur kulturmiljöerna kan tillgängliggöras för 
allmänheten. 
 
Under Användningskartan: Tätort, många sätt att 
bygga nytt. Välbevarade bostadsområden och 
liknande bebyggelsestrukturer från perioden 
1950–1980 har ofta höga kulturvärden. De kan 
exempelvis på ett särskilt pedagogiskt sätt 
användas för att förmedla viktiga berättelser om 
efterkrigstidens Sverige. Områdena bär ofta höga 
kvaliteter som livsmiljöer, inte minst utomhus, 
där välplanerade utrymmen mellan husen bidrar 
till trivsamhet, ljus och luft. Särskilt enhetliga 
miljöer, exempelvis i form av 
flerbostadshusområden, är dessutom ofta 
utformade med hög arkitektonisk ambition och 
är estetiskt tilltalande. Värdet i efterkrigstidens 
kulturmiljöer hänger ofta på sambanden mellan 
miljön som helhet och enskilda byggnader, 
detaljer eller utrymmen mellan husen. Det är 
därför inte lämpligt att som generell riktlinje 
fastslå att sådana områden är särskilt tacksamma 
att förtäta i och inte heller att nytillskott kan 
utformas ganska fritt. Tvärt om borde särskilt 
höga krav ställas på utformningen av nytillskott i 

inte att någon fullständig lämplighetsprövning har 
gjorts, utan denna görs i nästa skede, 
förhandsbesked och strandskyddsdispens eller 
detaljplaneläggning. Då hanteras även eventuellt 
behov av arkeologiska utredningar eller 
förundersökningar. 
Ändring: Avsnittet Kulturmiljö kompletteras med 
information om fornlämningar och 
kulturmiljölagen. De redovisade LIS-områdena 
kompletteras med information om kända 
fornlämningar inom eller i anslutning till 
områdena i förekommande fall. 
 
 
På sidan ”Kulturmiljö” i avsnittet 
”Utvecklingsinriktning” framgår att kulturmiljöer 
ska ses som en resurs. Utpekande av kulturmiljöer 
sker i första hand inom arbetet med kommunens 
kulturmiljöprogram. 
 
 
 
 
 
 
Det aktuella avsnittet är en sammanfattning av ett 
befintligt vägledande dokument. 
 
 
 
 
 
Se svar ovan på skrivningen i sammanfattningen. 
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exempelvis flerbostadshusområden från 
efterkrigstiden. I särskilt välbevarade 
småhusområden bör förtätning endast ske ifall 
den inte avviker från den befintliga karaktären 
beträffande sådant som skala, placering, 
materialkompositioner etc. 
 
Under Användningskartan: Landsbygd, 
nybyggnation kräver viss hänsyn. 
Formuleringarna kan skärpas och bli mer tydliga. 
Det är ett starkt allmänintresse att bebyggelsen i 
värdefulla bymiljöer är anpassade efter 
landskapet, den befintliga bebyggelsestrukturen 
och byggnadskulturen. Tänk även på att här 
inkorporera ett stycke om den befintliga 
bebyggelsens värden och att även sådant som 
ombyggnationer och renoveringar bör utföras 
med hänsyn till befintliga karaktärsdrag och 
värden. Hänvisa i högre grad till kapitlet Att 
anpassa bebyggelse, som är väl utformat och 
hjälpsamt. 
 
Under Användning: Bostäder, i serviceorterna 
prioriteras yteffektiva bostäder. Ett viktigt 
karaktärsdrag på de flesta av de platser som 
beskrivs som serviceorter, alltså äldre bymiljöer 
som vuxit sig till bebyggelsecenter främst under 
1900-talet, är att miljöerna ofta behållit en 
småskalighet som är karaktäristisk för 
landsbygden. Det är därför inte lämpligt att i 
exempelvis Bjursås, Svärdsjö, Enviken och Boda 
uppföra byggnader vars höjd överstiger den 
befintliga sammanhållna byggnadshöjden då 
detta skulle inverka negativt på platsernas 
karaktär. Trevåningshus kan eventuellt fungera i 
Grycksbo, som redan har trevåningshus, men 
vore otänkbart i exempelvis Boda eller Enviken 
som inte har någon befintlig bebyggelse i sådan 
skala. 
 
Angående LIS-områden. Samtliga LIS-områden 
behöver undersökas utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv. Se fler synpunkter 
angående detta under punkten Fornlämningar 
nedan. 
 
Under Användning: Förskolor och skolor. Tänk 
på att välbevarade äldre skolmiljöer på 
landsbygden kan ha höga kulturvärden som bör 
bevaras, användas och utvecklas. 
 
Falu kommun bör undersöka möjligheten att 
komplettera eller förnya inventeringen 
Falubygden berättar till att i högre grad 

 
 
 
 
 
 
 
Texten i fråga gäller landsbygd utan särskilt 
utpekade kulturmiljövärden och kommer därför 
inte att skärpas ytterligare. I texten finns 
hänvisning till avsnittet ”att anpassa bebyggelse” 
där skillnaderna av anpassningsbehoven mellan 
landsbygd med och utan olika typer av särskilt 
utpekade kulturmiljövärden framgår tydligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Områdesbeskrivningarna utvecklas med 
information om lämpliga byggnadshöjder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se svar ovan på skrivningen i sammanfattningen. 
 
 
 
 
 
Identifiering av värdefulla kulturmiljöer sker i 
första hand inom ramen för kommunens 
kulturmiljöprogram, arbete med uppdatering 
pågår. 
 
Noteras. 
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inkorporera värdefull bebyggelse som uppförts 
under 1900-talet. 
 
Fornlämningar 
I planen Fördjupad översiktsplan delar av 
landsbygden med Landskapsutveckling i 
strandnära lägen (LIS) står inget om 
fornlämningar och kulturmiljölagen (2 kap.). Det 
är absolut nödvändigt att det i planen finns saklig 
information om fornlämningar och 
kulturmiljölagen. Ett råd är att följa det som står 
om fornlämningar och kulturmiljölagen på 
Länsstyrelsen Dalarnas hemsida. 
 
Inför planeringar och exploateringar är det 
viktigt att kontrollera Riksantikvarieämbetets 
nationella fornminnesregister FMIS, Fornsök, för 
att plankartorna ska vara uppdaterade. Inför 
exploatering i närheten av fornlämning ska alltid 
kontakt tas med länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
beslutar om fornlämningar och den som på något 
sätt vill ändra en fornlämning måste ha 
länsstyrelsens tillstånd. Det är alltså förbjudet att 
utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva 
ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning. Genom kulturmiljölagen omfattas 
fornlämningar av ett generellt skydd. Det innebär 
att nyupptäckta fornlämningar skyddas 
automatiskt. Något särskilt myndighetsbeslut 
behöver inte fattas för att skyddet ska gälla. Om 
man under pågående markarbeten skulle påträffa 
en fornlämning måste man därför omedelbart 
avbryta arbetet och meddela länsstyrelsen. 
Lagskyddet gäller även för markområdet runt 
lämningen. Storleken på markområdet fastställs 
av länsstyrelsen. 
 
De fornminnesinventeringar som utförts i Falu 
kommun är delvis bristfälliga och närmre 30 år 
gamla. Det borde därför gjorts en ny 
kulturhistorisk inventering inför utpekandet av 
föreslagna LIS-områden. I planen står det att det 
ska göras inventeringar, vilket är bra och helt 
nödvändigt. Det finns säkerligen många fler 
fornlämningar än de som idag finns med i FMIS, 
Fornsök. Ett annat viktigt nationellt register är 
Skogsstyrelsens Skogens pärlor med bla Skog & 
Historia-objekt, där det kan finns ytterligare 
registrerade lämningar. 
 
Nya kunskapsunderlag behövs för att kunna göra 
kvalificerade bedömningar av de föreslagna LIS-
områdena. Med nuvarande kunskapsunderlag 

 
 
 
 
Se svar ovan på skrivningen i sammanfattningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falu kommun har rutiner för att detta hanteras i 
detaljplaneskeden, förhandsbesked och andra 
ärenden där fornlämningar kan påverkas. 
Kartmaterial som visar kända fornlämningar 
används i översiktsplanearbetet med redovisas 
inte i planförslaget främst på grund av att 
information om fornlämningar ändras när ny 
kunskap tillförs samt det faktum att det finns 
fornlämningar som ännu inte är kända. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se svar ovan på skrivningen i sammanfattningen. 
De inventeringar som hänvisas till gäller natur- 
och friluftslivsvärden. Kulturmiljövärden kan till 
viss del ingå i friluftslivsvärden, men någon 
separat kulturmiljöinventering kommer inte att 
göras för LIS-områden. 
 
 
 
 
 
 
 
Se svar ovan på skrivningen i sammanfattningen. 
 
 



23 (169) 
 

 

behöver flera LIS-områden bli föremål för 
arkeologiska utredningar och/eller 
förundersökningar, vilket länsstyrelsen avgör. I 
beskrivningarna av LIS-områden framgår inte 
den tänkta bebyggelsens rumsliga omfattning, 
exempelvis i form av byggnadsvolym, placering 
i landskapet och nödvändig infrastruktur. Dessa 
faktorer påverkar i hög grad de kulturhistoriska 
miljöerna och bristen på information om detta 
försvårar och omöjliggör ställningstaganden 
kring de utpekade LIS-områdena. 
 
Strandnära lägen vid sjöar, åar och bäckar har 
varit mycket attraktiva för människor i 
förhistorian när det gäller placering av boplatser, 
gravar, fångstanordningar samt myr- och 
sjömalmsbaserad järnframställning, men även för 
placering av olika verksamheter under historisk 
tid såsom hytt- och hammaranläggningar samt 
kvarnar och sågar. 
 
Med tanke på LIS-områden och andra 
exploateringsområden är följande mycket viktigt: 
En del av de fornlämningar som är registrerade 
är inte avgränsade. Boplatser från stenåldern till 
historisk tid samt järn-och 
kopparframställningsplatser är förhållandevis 
svåra att lokalisera och avgränsa utan närmre 
utredning och/eller förundersökning. Boplatser 
kan dessutom täcka stora ytor och är så gott som 
omöjliga att upptäcka om inte jorden är blottad. 
Där det finns kända fornlämningar i eller i 
närheten av LIS-områden eller andra 
exploateringsområden är det mycket troligt att 
det dessutom finns fler oupptäckta 
fornlämningar. 
 
För t ex LIS-områdena är inga fornlämningar 
markerade på kartorna, vilket är en brist. Likaså 
är det en stor brist att det i informationsrutorna 
saknas information om de redan kända 
fornlämningar som finns i eller i närheten av 
områdena samt att det saknas ställningstaganden 
och bedömningar kring fornlämningarna. 
Exempel är att det behöver stå att det bör göras 
utredningar och/eller förundersökningar, vilket 
länsstyrelsen avgör. Planinnehållet behöver ses 
över så att nödvändig information finns med och 
att den blir saklig, komplett och konsekvent. 
Utifrån det bristande underlaget i planen går det 
inte att ta ställning till exploateringar i de olika 
områdena. Det kan göras först efter att all 
nödvändig information finns med i planen och 
efter att inventeringar är gjorda och att även det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar om kommunens rutiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar om kartmaterial och 
komplettering den information som redovisas för 
respektive LIS-område. 
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materialet finns med i planen. 
 
Dalarnas museum rekommenderar att föreslagen 
plan kompletteras, eller där det är befogat 
omarbetas, med hänsyn till ovanstående 
synpunkter. 
 
Landstinget Dalarna (numera Region 
Dalarna) 
Landstinget Dalarna har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på Falu kommuns förslag till 
fördjupas översiktsplan för rubricerat område. 
I den fördjupade översiktsplanen som visar hur 
tätort och byar kan komma att växa de närmsta 
20 åren samt hur landsbygden kan bidra till att 
Falu kommun fortsätter att växa. Några 
iakttagelser utifrån samrådsförslaget: 
 
-Kommunikation ses som viktigt för att 
tillgodose landsbygdens behov av kontakt med 
Falu tätort för arbete, fritidsaktiviteter samt 
besök till sjukvården. 
 
-Utbyggnad av cykelvägar mellan Falu tätort och 
landsbygd bör vara prioriterat. 
 
 
 
 
Landstinget Dalarna ser fram emot att medverka 
i den fortsatta planeringen i berörda delar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Prioriteringen av utbyggnad av cykelvägar sker 
med utgångspunkt i kommunens cykelplan. 
Trafikverket är väghållare för statliga vägar och 
därmed den aktör som bygger ut gång- och 
cykelvägar mellan Falu tätort och landsbygden. 
 
Noteras. Landstinget (numera Region Dalarna) 
involveras i den fortsatta fysiska planeringen när 
det bedöms relevant. 
 

Länsstyrelsen 
Yttrandet inleds med en beskrivning av 
länsstyrelsens roll i översiktsplaneprocessen. 
 
Övergripande synpunkter 
 
Planhandlingarnas struktur 
Länsstyrelsen uppfattar den aktuella fördjupade 
översiktsplanen som svåröverskådlig i sin 
uppbyggnad. Planen omfattar många planerade 
områden som enbart beskrivs i webbaserade 
kartor. Det är ett krav att Länsstyrelsen och andra 
myndigheter får ett sammanhållet dokument med 
text och kartor som komplement till den 
hemsidebaserade layouten. Bland annat för att på 
ett enkelt sätt kunna skriva ut dokumentet och 
för arkivering av rätt samrådsversion. 
Planerade områden måste kunna identifieras 
genom numrering eller namn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget följer i grova drag Boverkets ÖP-
modell. Det har i sin övergripande struktur inte 
någon avsevärd skillnad mot ett pdf-dokument. 
Vänstermenyn kan användas som en 
innehållsförteckning och är hela tiden synlig. 
Ändring: En webbkarta inkluderas i avsnittet ”Om 
planen” för att skapa en tydligare överblick av 
innehållet. För områden med utvecklad eller 
ändrad markanvändning samt LIS-områden 
inkluderas även sammanställningar av områdena i 
pdf-dokument. För varje områdesrekommendation 
inkluderas även en enklare tabell i texten över 
områden med förändrad eller utvecklad 
markanvändning. Namnsättningen av områden för 
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Ställningstaganden och konsekvenser 
Den fördjupade översiktsplanen är i ett tidigt 
skede där kommunen i många frågor ännu inte 
beskrivit ett eller flera alternativa förslag och 
följande konsekvenser. Inga, eller få 
markanvändningsavvägningar är gjorda och det 
saknas avvägningar mellan olika intressen. Den 
fördjupade översiktsplanen bör kompletteras 
genom att det förtydligas vad kommunen vill 
göra och hur planens många viljeriktningar och 
mål ska verkställas och följas upp. Det behöver 
framgå hur kommunen planerar att tillgodose 
olika intressen och behov och på bekostnad av 
vad. Vissa aspekter och strukturer behöver 
tydliggöras. Kommunens ställningstaganden i 
olika frågor behöver motiveras på ett tydligt sätt. 
Med hänvisning till den generellt hållna 
beskrivningen av dagens och framtidens delar av 
Faluns landsbygd kan Länsstyrelsen i nuläget 
endast yttra sig på en övergripande nivå. 
 
 
 
Länsstyrelsens särskilda granskning 
Hälsa och säkerhet 
Buller i samband med bostadsbebyggelse 
Nya bostäder ska klara riktlinjer för buller. Flera 
nya planerade bostadsområden och förtätningar 
vid befintlig bebyggelse samt 
landsbygdsutveckling i strandnära områden 
(LIS) ligger i anslutning till trafikerade vägar. 
Det framgår inte hur bullernivåerna ska kunna 
uppfyllas. Bullerutredningar och förslag på 
åtgärder kommer att krävas i senare skede. 
 
Risker för ras, skred och översvämning 
Inom planområdet finns inga kända risker för ras 
och skred. Planområdets stabilitet, inklusive om 
planområdet kan påverkas av omgivande 
förutsättningar ska alltid klarläggas vid 
framtagande av detaljplaner vilket bör framgå av 
översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
För att ta hänsyn till höga flöden och 
översvämning vid planläggning bör det klargöras 
vilken återkomsttid som ska användas med 
hänsyn till vilken typ av bebyggelse som 

utvecklad eller ändrad markanvändning samt LIS-
områden ses över. 
 
 
En översiktsplan, även en fördjupad sådan, är 
enligt kommunens mening ett övergripande 
visionsdokument som ska vägleda fortsatta beslut, 
exempelvis detaljplaner och förhandsbesked. 
Planförslaget fokuserar på de största och 
viktigaste avvägningarna och för de ändrade 
markanvändningarna har flera alternativ utretts i 
arbetet inför samrådets, men detta redovisas inte 
då dokumentet bedöms bli allt för tungt om även 
ställningstaganden för mindre lämpliga områden 
skulle redovisas. Även redovisningen av 
oförändrad markanvändning ska ses som en 
avvägning och ett ställningstagande. 
Ändring: Kommunens ställningstaganden 
förtydligas genom att dessa sammanfattas som 
planeringsinriktningar på relevanta sidor samt på 
en samlingssida för alla planeringsinriktningar. 
Beskrivningen av avvägningar kopplade till 
utpekade områden för utvecklad eller ändrad 
markanvändning förtydligas där så är möjligt. 
 
 
 
 
Ändring: Sidan ”Påverkan från väg och järnväg” 
förtydligas så att det framgår hur buller ska 
hanteras i den fortsatta planeringen eller vid 
prövning av förhandsbesked eller bygglov. 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: En ny sida med rubriken ”Geotekniska 
förhållanden” införs. Den placeras under avsnittet 
”Hänsyn” som en undersida till sidan ”Miljö- och 
riskfaktorer”. Där förtydligas att områdets 
geotekniska förutsättningar, vilket inkluderar 
stabilitet, ska hanteras i den fortsatta planeringen 
eller vid prövning av exempelvis förhandsbesked 
eller bygglov. Även beskrivningen av risker för 
ras, skred och erosion på sidan 
”Klimatanpassning” utvecklas. 
 
Ändring: Sidan ”Klimatanpassning” justeras så 
att det tydligare framgår vilka återkomsttider som 
ska användas i efterföljande planering. 
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planeras. Länsstyrelsen har sedan 2017 en 
vägledning för riskhantering i den fysiska 
planeringen med hänsyn till översvämningar ras 
och skred, Översvämningar ras och skred, 
Riskhantering i fysisk planering (Dnr 451-
12649-2016). 
 
Risker med transporter för farligt gods 
Under rubriken transporter för farligt gods anges 
att nya byggnader kan placeras minst 30 meter 
från rekommenderad väg för farligt gods. Endast 
verksamheter för få personer som alltid förväntas 
vara i vaket tillstånd och kan utrymma på egen 
hand rekommenderas på 30 meters avstånd enligt 
länsstyrelsens vägledning, Farligt gods, 
riskhantering i fysisk planering (PM-nummer 
2012:11). 
 
Riksintressen 
I planen nämns inte Natura 2000-område som 
också är av riksintresse enligt 4:8 MB. Det 
behöver förtydligas. 
 
 
 
Kulturmiljö 
Planområdet berör tre områden av riksintresse 
för kulturmiljövärden, Linghedsströmmen, 
Rällsjöbo och delar av Linnévägen. 
Planens beskrivningar av hur riksintressena för 
kulturmiljövård skall tillgodoses är inte 
utvecklade på ett sådant sätt att den kan utgöra 
en överenskommelse mellan staten och 
kommunen hur riksintressena skall säkerställas. 
Detta innebär att länsstyrelsen kan komma att 
överpröva detaljplaner och områdes-
bestämmelser inom området samt besluta om att 
lov- och förhandsbesked inom de berörda 
områdena skall genomgå motsvarande prövning, 
enligt PBL 11 kap 10–12 §§. 
 
Länsstyrelsen saknar beskrivningar av vilka hot 
som finns mot kulturvärdena och vilka 
möjligheter till positiv utveckling av 
kulturvärdena som finns inom de olika 
riksintresseområdena. 
 
Förvarets intressen 
Riksintressen för totalförsvarets militära del bör 
beskrivas i planen. Se förslag på text i 
Försvarsmaktens yttrande i bilaga. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Formuleringen ändras så att det framgår 
att det handlar om enklare byggnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidan ”Riksintressen” utvecklas så att 
även Natura 2000-områden redovisas. 
Användningskartan ses över så att dessa områden 
redovisas som ”Natur och friluftsliv” om de ingår 
i planområdet. 
 
 
Beskrivningarna av riksintresseområden som 
ligger inom områdesrekommendationer utvecklas i 
texten till respektive områdesrekommendation. 
För övriga riksintressen utvecklas beskrivningen 
på sidan om ”Riksintressen”. Den utvecklade 
beskrivningarna omfattar även ett klargörande om 
vad kommunen gör för att tillgodose riksintressets 
värden. 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljerade redovisningar av hot och möjligheter 
för kulturmiljöerna hanteras bättre i kommunens 
kulturmiljöprogram, arbete med att uppdatera 
detta pågår. 
 
 
 
Riksintressen för totalförsvaret har uppdaterats 
efter att samrådsförslaget togs fram. 
Ändring: Riksintressen och övriga intressen för 
försvaret redovisas på sidan ”Riksintressen”. 
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Fornlämningar 
I planens avsnitt om Hänsyn och i underkapitlet 
om kulturmiljö och världsarv saknas information 
om fornlämningar och den arkeologiska delen av 
kulturmiljön. Planområdet är rikt på arkeologiska 
fornlämningar som oftast är dolda under 
markytan. En del av fornlämningarna är också 
synliga och därför ett väsentligt element i 
kulturlandskapet. Särskilt de fasta 
fornlämningarna efter den äldre gruv- och 
hyttverksamheten i Falu kommun är en viktig del 
av det historiska kulturlandskapet som utgör 
världsarvets bevarandevärde. De arkeologiska 
lämningarna bidrar till att det historiska 
landskapet med sin tidsdimension kan upplevas 
och förstås. I avsnittet som beskriver 
kulturmiljölagens funktion måste delen om 
fornlämningarna fördjupas. Fornlämningar har 
ett starkt skydd genom kulturmiljölagen och 
lagskyddet innebär stora konsekvenser för 
samhällsplaneringen genom att den sätter 
begränsningar till markexploateringens 
lämplighet och genomförbarhet. Det är förbjudet 
enligt kulturmiljölagen att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning. Länsstyrelsen 
beslutar om möjligheten till att göra ingrepp i 
fornlämningar. Tillståndet till ingrepp i 
fornlämningar är ofta kopplad till villkor om att 
genomföra arkeologiska undersökningar. Denna 
process är tidskrävande och medför 
arbetsinsatser i planarbetet på detaljplanenivå. 
Ett samordnat agerande av berörda myndigheter 
kan effektivisera samhällsplaneringen. Det är 
därför viktigt att synliggöra 
fornlämningsintressena redan i översiktsplanen. 
 
I avsnittet med områdesrekommendationer och 
LIS-områden behövs en hänvisning till att det 
inom områdena kan finnas fornlämningar som 
medför restriktioner för exploatering och 
nybyggnation. Ingrepp i fornlämningar behöver 
länsstyrelsens tillstånd och tillståndsprövningen 
kan medföra att en ansökan avvisas. Det är ofta 
nödvändigt att genomföra arkeologiska 
utredningar och/eller förundersökningar innan 
områden kan exploateras. 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Avsnittet om LIS ” Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen” är mycket kortfattat i den 
fördjupade översiktsplanen. I den 
kommuntäckande Översiktsplanen för 
FalunBorlänge finns ett kapitel om LIS (sid 62–
65). På sid 63–65 beskrivs en övergripande 

 
Ändring: Sidan ”Kulturmiljö” kompletteras med 
information om fornlämningar och 
kulturmiljölagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För LIS-områden gäller att sedvanlig 
lämplighetsprövning ska göras vid önskemål om 
förändring, exempelvis förhandsbesked. Vilka 
typer av utredningar som behöver göras bedöms i 
nästa skede. 
Ändring: Information om kända fornlämningar för 
respektive LIS-område förs in i kartan i 
förekommande fall.  
 
 
 
 
Avsnittet om Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen kompletteras så att den övergripande 
strategin för LIS-områdenas utpekande framgår. 
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strategi som är grunden för hur LIS-områden 
pekas ut i kommunen och som ger förståelse för 
hur områdena är valda och varför. Denna strategi 
ska vara tillgänglig och tydlig för den som läser 
den fördjupade översiktsplanen och ska antingen 
skrivas in i LIS-avsnittet eller ska läggas in en 
länk i LIS-avsnittet. Planen bör kompletteras 
med en översiktlig karta i större storlek som 
tydligt visar aktuella bebyggelsestråk och 
områden med bebyggelsetryck. Den behöver inte 
vara i en skala där fastighetsgränserna framgår. 
 
Det måste även tydligt framgå av planen att 
områden som kommunen bedömer som lämpliga 
för landsbygdsutveckling pekas ut på en 
översiktlig nivå. 
 
Det behövs motivering till varför och hur varje 
LIS-område bidrar till landsbygdsutveckling, 
särskilt i de områden där LIS ligger i vattnet. 
Sker det inte i FÖP:en blir det större krav i varje 
enskilt ärende. 
 
Vid ett bygglov eller vid framtagande av en 
detaljplan kan det komma fram omständigheter 
som gör att dispens eller upphävande av 
strandskyddet inte kan medges. 
 
Länsstyrelsen har inget krav på en fullständig 
naturvärdesinventering i samband med 
översiktsplanen. Länsstyrelsen rekommenderar 
en översiktlig inventering av befintligt 
underlagsmaterial i kombination med ett enkelt 
fältbesök för kommunekolog och planerare. Har 
kommunen ändå utfört inventeringar är det 
värdefullt att Länsstyrelsen kan ta del av 
underlagsmaterialet så att synpunkter kan ges i 
tidigt skede. Kommunen har nytta av att veta om 
det finns områden som länsstyrelsen bedömer 
som olämpliga så tidigt som möjligt. 
 
I planen finns ett antal utpekade områden som 
idag är obebyggda. De ligger delvis i anslutning 
till bebyggda stråk enligt kommunens LIS-
strategi. Några ligger i helt obebyggda områden. 
Exploatering i obebyggda områden fordrar 
detaljplaneläggning, vilket ska framgå av den 
fördjupade översiktsplanen. 
 
Av FÖP:en ska det framgå att det vid prövning 
av bygglov/strandskyddsdispens eller 
upphävande av strandskydd vid 
detaljplaneläggning alltid ska finnas en 
bedömning av naturvärden på platsen. 

 
 
 
 
 
 
Aktuella bebyggelsestråk och områden med 
bebyggelsetryck ligger till grund för 
Utvecklingskartan som redovisas på egen sidan i 
avsnittet ”Utvecklingsinriktning”. Någon 
ytterligare karta kommer inte att tas fram. 
 
Ändring: Avsnittet om Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen kompletteras så att områdenas 
detaljeringsgrad och behov av fortsatt 
lämplighetsprövning framgår tydligare. 
 
Ändring: Motiveringarna för respektive LIS-
område inom planområdet förtydligas. LIS-
områdena justeras så att endast områden i 
anslutning till gemensamma badplatser och 
båtplatser redovisas i vattnet. 
 
Ändring: Avsnittet justeras så att detta framgår 
tydligare. 
 
 
 
Kommunbiolog har utfört en översiktlig 
naturvärdesinventering som även tittat på 
områdenas värde för friluftsliv och rekreation. 
Inventeringen finns inte i rapportform för 
länsstyrelsen att ta del av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens bedömning är att samtliga LIS-
områden ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Vid avstämning med länsstyrelsen 25 
juni 2019 var länsstyrelsen av samma uppfattning 
som kommunen. 
 
 
 
Ändring: Avsnittet justerar så att detta framgår 
tydligare. 
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Många av de utpekade områdena är alltför långa 
sammanhängande områden vilket inte är 
förenligt med vägledande rättsfall från mark- och 
miljööverdomstolen. LIS-områden ska delas upp 
så att det regelbundet finns så breda släpp att det 
är möjligt att nå vattnet relativt ostörd. 
Alternativt kan detta ske inom respektive område 
om det i varje områdesbeskrivning finns tydliga 
krav på det. 
 
Det ska framgå av LIS-kapitlet att det alltid ska 
finnas en fri passage längs stranden enligt MB 7 
kap 18 f §. 
 
Ett flertal områden är även utpekade på uddar, 
öar och näs, vilket inte är lämpligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens syfte med de utpekade LIS-
områdena är i samklang med lagstiftningen och 
framgår av den kommuntäckande 
översiktsplanen på sid 62, första stycket under 
rubrik 11.5. Där ges också exempel på olika 
typer av markanvändning. Det är möjligt att för 
samma LIS-område ange flera möjliga 
användningsområden för landsbygdsutveckling. 
Varje användningsområde ska då vara lämpligt 
på just den platsen. Ibland kan det exempelvis 
vara lämpligt med friluftsområde men inte med 
bostäder. 
 
Några synpunkter på specifika LIS-områden med 
hänsyn till naturvärden 
Områden vid Bjursås-Grycksbo 
•Två områden i västra Bodviken är olämpliga. 
Delar av LIS området ligger inom ett område 
med kända naturvärden. Det finns även fynd av 
majviva på åker/betesmarken. 
 
 
•Vid Näsmässlingen är det olämpligt att bebygga 
uddar. 
 
•Det västra området i Grycksbo är olämpligt med 
ett helt nytt bostadsområde på en udde. 
 
 
 

Ändring: De allra längsta LIS-områdena ses över 
för att förtydliga de naturliga släpp som redan 
finns. 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Avsnittet justerar så att detta framgår. 
 
 
 
LIS-områdena pekas ut i en översiktsplan. En 
översiktsplan är inte tänkt att läsas i allt för stor 
skala och LIS-områdena blir därför inte läsbara 
om allt för små uddar, öar och näs tas bort. Dessa 
områden bedöms tillhöra den kategori som 
länsstyrelsen ovan önskat att kommunen 
förtydligar: att det kan komma fram 
omständigheter som gör att dispens eller 
upphävande av strandskyddet inte kan medges”. 
 
Den eller de lämpliga användningarna har angetts 
för varje LIS-område under rubriken Användning i 
kartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIS-området är sedan tidigare anpassat till värden 
från Skorrtjärnen 
Ändring: LIS-området justeras så att åkermarken 
med majvivefyndet inte längre ingår i området. 
 
 
Se svar om små uddar, näs och öar ovan. 
 
 
Falu kommun bedömer att det inte rör sig om en 
udde. En generalisering av områdets strandlinje 
ger ett 90 graders hörn. Området har alltså vatten 
på två sidor, en udde har vatten på tre sidor. 
Ändring: Beskrivningen av området justeras så att 
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•Det långsmala området i Grycksbo som planeras 
att utvecklas med anläggningar för friluftslivet, 
ligger kant i kant med ett Natura 2000-område, 
Lill Tansen. Området är främst utpekat på grund 
av arten taigakrokmossa. Platsen är en av två 
kända lokaler i Sverige. Exploatering (LIS) 
planeras precis intill området vilket är tveksamt 
eftersom arten är känslig för exploatering och 
ytterligare besökstryck. En Natura-2000 - 
prövning kan bli aktuell för bebyggelse i 
närheten. 
 
•Det stora området väster om Sågmyra är 
olämpligt att peka ut som LIS- område på norra 
delen om Årbosjön då det är helt obebyggt. Det 
är även olämpligt att peka ut ett område öster om 
vägen på södra sidan av Årbosjön där det också 
är obebyggt. 
 
Områden vid Enviken och Svärdsjö 
•Ett planerat område mitt i Enviken är olämpligt 
att bebygga eftersom det delvis ligger på ett 
område som är utpekat av Skogsstyrelsen som 
myrskog. 
 
 
•Ett område syd/öst om Abbortjärnen är utpekat 
som naturbetesmark och har en rik flora. Där är 
olämpligt att bebygga udde och naturområde. 
 
 
•Två områden söder om Svärdsjö är olämpliga 
som LIS-områden. De har stora obebyggda ytor 
med övrigt intresse för friluftslivet. I området 
finns flat dammussla som klassas som ”nära 
hotad” (NT). 
 
•I området vid Bengtsheden finns fynd av den 
hotade sanddraban. 
 
•Området vid Fläddran ligger inom 
våtmarksinventerat område med höga 
naturvärden. Där är även olämpligt att ha LIS på 
uddar. 
 
•I det västra området vid Hedkarlsjön finns ett 
flertal skyddsvärda träd som ska sparas. Det 
finns även fynd av stranddraba och knärot i 
området. 

det framgår att det finns behov av att i nästa skede 
bedöma huruvida det med hänsyn till områdets 
förutsättningar krävs en bredare fri passage än 
normalt. 
 
Ändring: LIS-området justeras något så att ett 
större avstånd till Natura 2000-området skapas. 
Beskrivningen av LIS-området förtydligas så att 
närheten till Natura 2000-området lyfts fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens bedömning är att området ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse som en naturlig 
fortsättning på Sågmyra tätort. Vid avstämning 
med länsstyrelsen 25 juni 2019 var länsstyrelsen 
av samma uppfattning som kommunen. 
 
 
 
Ändring: Områdets ytterkant tangerar myrskogen 
då gränserna är översiktligt redovisade. Gränsen 
för den förändrade markanvändningen och LIS-
området justeras något för att förtydliga att 
myrskogen inte ingår i LIS-området. 
 
Ett LIS-område öster om Abbortjärnen har tagits 
bort efter genomförd naturvärdesinventering med 
anledning av höga naturvärden och 
friluftslivsvärden. 
 
LIS-områden söder om Svärdsjö har tagits bort 
respektive justerats på grund av naturvärden, 
friluftslivsvärden, den branta terrängen och 
närheten till väg 850. 
 
 
Ändring: Beskrivningen av LIS-området justeras 
så att detta framgår. 
 
Ändring: LIS-området justeras så att udden med 
naturvärdena utesluts. 
 
 
 
Ändring: Beskrivningen av LIS-området justeras 
så att detta framgår. 
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Områden vid Aspeboda 
Ett område vid Fränngården är olämpligt som 
LIS-område. Här finns fynd av slåtterfibbla och 
området är en fin betesmark med många 
hävdgynnade arter. 
 
Länsstyrelsens övriga synpunkter 
Hälsa och säkerhet 
Risker för ras, skred och översvämning är 
placerade under rubriken för klimatanpassning. 
Det bör beaktas att risker för ras, skred och 
översvämning kan påverkas av flera förhållanden 
och händelser än det som har med förändrat 
klimat att göra. 
 
Säkerhetsfrågor som berör trygghet, fall- och 
drunkningsolyckor kan med fördel behandlas i 
FÖP:en. Det kan handla om bl.a. att skapa öppna 
parker, belysning och skyddsbarriärer. 
Räddningstjänstfrågor såsom till exempel 
insatstider och framkomlighet bör behandlas i 
relation till landsbygdens bebyggelsestruktur. 
 
Hållbar bebyggelsestruktur 
I planen saknas ett övergripande förhållningssätt 
utifrån förutsättningar för social, ekonomisk och 
ekologisk hållbar bebyggelsestruktur. Avstånd 
till centrum, höjdskillnader och trygghet är 
faktorer som påverkar benägenheten att gå och 
cykla. Väderstreck kan påverka möjligheten att 
tillvarata solenergi. Nya bebyggelseområden kan 
genom sin lokalisering bidra till att ge befintliga, 
perifera områden bättre service och koppling till 
staden eller till att öka utglesningen. 
 
Ekosystemtjänster 
Det är positivt att kommunen valt att arbeta med 
ekosystemtjänster i översiktsplaneringen, vilket 
är ett bra sätt att integrera de gröna frågorna i 
planeringen. Strategierna för hur man ska arbeta 
med detta i praktiken skulle dock behöva 
tydliggöras. Många av de planerade 
bostadsområdena ligger på stadsnära 
grönområden och det saknas motiv till hur man 
gör ställningstaganden mellan 
bostadsområde/grönområde. 
 
Underlagsmaterialet som kommunerna tagit fram 
i arbetet med ekosystemtjänster skulle behöva 
ingå i samrådet för den fördjupade 
översiktsplanen, för att både allmänhet och 
myndigheter ska förstå bakgrunden till de 
utpekanden som görs. 
 

 
Ändring: Beskrivningen av LIS-området justeras 
så att detta framgår. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar om ny sida ”Geotekniska 
förhållanden”. 
 
 
 
 
 
Den ut veckling som föreslås inom planområdet 
har inte resulterat i behov av att hantera dessa 
frågor särskilt i den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanen utgår från de 
planeringsinriktningar och rekommendationer 
som redovisas i översiktsplan FalunBorlänge. 
Dessa är framtagna för att främja en social, 
ekonomisk och ekologiskt hållbar 
bebyggelsestruktur med kommunens struktur som 
utgångspunkt. Vad detta innebär geografiskt 
redovisas i utvecklingskartan. 
 
 
 
 
Mer detaljerade strategier för hur kommunen 
arbetar med ekosystemtjänster omfattar ett större 
område än enbart denna fördjupade översiktsplan. 
Ändring: Beskrivning av områden för förändrad 
markanvändning förtydligas så att avvägningarna 
gällande ekosystemtjänster framgår tydligare. 
 
 
 
 
 
Materialet som kommunen tagit fram i arbetet 
med ekosystemtjänsterna ingick i samrådet och 
kommer att ingå i utställningen, kartering har 
endast gjorts för serviceorterna. En separat karta 
och text redovisas under respektive 
områdesrekommendation där denna typ av 
underlagsmaterial finns. 
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Det bör tydligare framgå att det som anges som 
”planeringsinriktning och rekommendationer” 
under sidorna om ekosystemtjänster är planens 
ställningstaganden. 
 
Kommunen bör förtydliga om det är planerat att 
ekosystemtjänster ska kartläggas även för 
områdena Aspeboda, Danholn, Boda, Sågmyra, 
Linghed, Toftbyn samt byarna runt Bjursås. 
 
Synpunkter på delområden med hänsyn till 
naturvärden 
Generellt behövs naturvärdesinventeringar 
genomföras när ny mark tas i anspråk. Det 
generella biotopskyddet kan även beröras i 
många områden. 
 
Bjursås 
I det nya bostadsområdet som föreslås vid 
Kvarntäkt finns fynd av bland annat gråspett och 
låsbräken, guckusko och tvåblad. En 
naturvärdesinventering behöver genomföras vid 
exploatering. För arbete vid fridlysta växter 
krävs en artskyddsdispens. 
 
Grycksbo 
I området nordväst om skolan finns en sumpskog 
som är utpekad av Skogsstyrelsen. Området har 
säkerligen höga naturvärden och om exploatering 
ska ske behövs en naturvärdesinventering 
genomföras. Det ligger även i ett område där 
man har pekat ut ekosystemtjänst för 
naturpedagogik. 
 
 
Svärdsjö (Borgärdet) 
Resonemanget för den valda platsen för nytt 
bostadsområde är bra. De alternativa platserna är 
sämre utifrån natur- och friluftslivssynpunkt. I 
nära anslutning ligger dock lövskogar med 
naturvärden som pekats ut av Skogsstyrelsen. 
Sanddraba finns i de centrala delarna av det 
planerade området. Det ligger också inom 
område som pekats ut som viktig 
ekosystemtjänst för gröna och blå stråk. En 
naturvärdesinventering behöver genomföras 
innan exploatering. En anpassning/motivering 
för hur ekosystemtjänsterna kan bevaras behövs. 
 
Enviken (Rönndalen) 
Vid det planerade bostadsområdet centralt i 
Enviken finns en sumpskog som är utpekad av 
Skogsstyrelsen. Det är olämpligt att bebygga 
sumpskogar. En naturvärdesinventering behöver 

Ändring: Sidorna om ekosystemtjänster arbetats 
om och förtydligas så att det tydligare framgår 
vad som är mål och vad som är 
planeringsinriktningar. 
 
Ändring: Sidan ”Grönska och vatten” i avsnittet 
”Hänsyn” förtydligas så att det framgår att 
ekosystemtjänster enbart är kartlagda i 
serviceorterna i den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
 
Vid framtagande av detaljplan eller vid 
förhandsbesked så hanteras naturvärden som en 
del i respektive process. 
 
 
 
Noteras. De fridlysta växterna i området har 
kommenterats i områdesbeskrivningen i kartan. 
Ändring: Beskrivningen av området förtydligas 
ytterligare. 
 
 
 
 
Ytan för sumpskogen ligger utanför det område 
som redovisas för nya bostäder. I samband med 
eventuell fortsatt planläggning kommer områdets 
förutsättningar att studeras mer ingående. 
 
 
 
 
 
 
Ändring: På grund av ny information om 
förutsättningar har det alternativa platserna för 
nya bostäder i Svärdsjö justerats. Den aktuella 
platsen redovisas fortsatt men på längre sikt. Den 
ska vägas mot området vid Lumshedsvägen. 
Beskrivningen av området uppdateras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar om det LIS-område som omfattar 
samma område. 
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genomföras för området. 
 
Grön infrastruktur 
Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som 
bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur 
och människor. Genom att bevara och stärka den 
gröna infrastrukturen kan vi skapa hållbara 
miljöer där både vi människor och djur och natur 
mår bra. Med en fungerande grön infrastruktur 
bevaras även ekosystemens förmåga att leverera 
viktiga ekosystemtjänster. 
Den fördjupade översiktsplanen bör redogöra för 
kommunens värdefulla naturmiljöer och 
överordnade grönstruktur med tillhörande 
kopplingar i form av stråk och korridorer. 
Kommunen kan dessutom ta aktiv ställning till 
grön infrastruktur genom att, när så är relevant, 
ange den gröna infrastrukturen som stora 
opåverkade områden, ekologiskt särskilt känsliga 
områden eller områden som har betydelse på 
grund av sitt naturvärde (3 kap. 2–3 samt 6 §§ 
miljöbalken). 
 
Genom att sammanställa information om 
områdenas sårbarhet och upplevelsevärden, finns 
möjlighet att göra ställningstaganden som 
prioritering av områden och insatser för skydd 
eller turismutveckling. Kommunen ska i sin 
planläggning bland annat redovisa vad som är 
den mest lämpliga mark- och 
vattenanvändningen med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Planeringen ska 
bland annat främja en ändamålsenlig struktur av 
bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder och en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och goda 
miljöförhållanden i övrigt. 
 
Det står inget nämnt om grön infrastruktur i 
samrådsförslaget till FÖP vilket behöver 
åtgärdas. Handlingsplanen för grön infrastruktur 
går att läsa här: 
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-
kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-
infrastruktur.html. 
 
Strandskydd 
I och med att motiveringar och avvägningar 
saknas i samrådsunderlaget, så kan Länsstyrelsen 
inte ta ställning till lämpligheten i utpekande av 
bostadsområden inom strandskydd. I de fall 
upphävande av strandskydd kommer att stödjas 
på 7 kap. 18c § särskilt skäl punkt 5 MB, så är 
det av avgörande betydelse att kommunen i 

 
 
 
Noteras. Då den fördjupade översiktsplanen för 
delar av landsbygden endast omfattar delar av 
kommunen bedöms det inte vara hanterbart att 
behandla dessa övergripande strukturer i 
planförslaget. Exempelvis hanteras stora 
opåverkade områden i översiktsplan 
FalunBorlänge. Frågeställningen hänvisas till 
nästa revidering av den kommuntäckande 
översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidan om ”Grönska och vatten” justeras 
så att det framgår hur kommunen förhåller sig till 
länsstyrelsens handlingsplan för grön 
infrastruktur. 
 
 
 
 
 
Samtliga utpekade nya bostadsområden som 
bedöms ligga inom strandskydd har även pekats ut 
som LIS-områden. 
 
 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html
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kommande detaljplaner motiverar varför aktuella 
bostadsområden inte kan förläggas utanför 
strandskyddat område. 
 
Det bör framgå hur frågor om det generella 
strandskyddet ska hanteras. 
 
Förorenad mark 
Förorenade områden nämns i bristande 
omfattning i planen. Förorenade områden 
omnämns i några sektioner av områden under 
”principer för framtida bebyggelse” i 
områdesrekommendationerna. Ett exempel på 
detta är området ”Boda” där det behöver 
tilläggas att det finns två kända MIFO-objekt: 
• Boda sågverk som tidigare haft 
doppningsverksamhet (RK 3) på 
verksamhetsområdet. 
• Kattgruvan (RK 4). 
Ytterligare ett exempel är avsaknaden av 
föroreningssituationen i området Sågmyra. 
Planen inkluderar endast förorenad mark och 
omnämner inte föroreningar i andra medium som 
vatten, grundvatten, eller byggnader. Kommunen 
har inte redovisat tydliga generella riktlinjer, 
eller väl utarbetade handlingsplaner för hantering 
av föroreningar. Information om vad som kan 
gälla vid exploatering av områden som är 
potentiellt förorenade bör beskrivas. Texten bör 
även hänvisa till att ytterligare information kring 
förorenade områden går att få via en databas för 
potentiellt förorenade områden, som 
länsstyrelsen förvaltar (det s.k. EBH-stödet). 
 
Grundvatten 
Kommunen har angett att de inte föreslår några 
särskilda strategier eller planeringsinriktningar 
för de försörjande ekosystemtjänsterna. Under 
rubriken Försörjande ekosystemtjänster (i 
avsnittet Planeringsinriktning och 
rekommendationer för ekosystemtjänster) saknas 
strategier eller planeringsinriktningar för hur 
ekosystemtjänsten dricksvatten ska bevaras och 
utvecklas. Inom planområdet finns ett flertal 
vattentäkter som är en förutsättning för att 
landsbygden ska fungera. 
I det fall det förekommer större enskilda 
vattentäkter (som försörjer fler än 50 personer 
med vatten eller där uttagen överskrider 10 
m3/dygn) som inte har någon typ av skydd så har 
kommunen möjlighet att skydda dessa 
vattentäkter genom beslut om lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. En av de stora 
fördelarna med det är att 

 
 
 
 
Ändring: En ny sida; ”Strandskydd” med detta 
innehåll läggs till i avsnittet ”Hänsyn”. 
 
 
De förorenade områdena nämns inte i texten då 
inga förändringar föreslås i dessa områden. 
 
Ändring: Sidan ”Förorenade områden” (tidigare 
Förorenad mark) uppdateras med information om 
vad som gäller vid exploatering av förorenad 
mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidorna för ”Försörjande 
ekosystemtjänster” och ”Luft och vatten” samt 
vissa områdesrekommendation uppdateras med 
tydligare ställningstagande kring skydd av 
dricksvattenresurser. Vissa områden inom 
planförslaget pekas ut som användningen 
”Teknisk anläggning; dricksvattenförsörjning” 
och behovet av hänsyn till dricksvattenresursen 
förtydligas i vissa områden med andra 
användningar. 
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vattenförsörjningsintresset uppmärksammas i 
framtida planeringsprocesser, etableringar mm. 
Det går att ansöka om bidrag hos länsstyrelsen 
för att ta fram underlag för sådana beslut (som 
fattas av kommunfullmäktige). 
I avsnittet Användning i planen saknas följande 
information som bör finnas med i en fördjupad 
översiktsplan: 
• Vattenförsörjningsintresse enligt 
Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län 
(Länsstyrelsens rapport 2012:02). GIS-
underlaget för vattenförsörjningsintresse ger 
bland annat information om var det finns 
grundvatten som är av stort intresse för 
nuvarande och/eller framtida vattenförsörjning 
och därmed även skyddsvärt ur ett 
samhällsplanerings-perspektiv. 
• Områdesavgränsning för samtliga 
vattenskyddsområden. 
• Områdesavgränsning för de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna för Rogsjön. 
 
Jordbruksmark 
Länsstyrelsen anser att avsnittet om 
jordbruksmarkens användning är genomtänkt 
och formulerat på ett bra sätt. 
 
Jämställdhet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att planens 
intentioner är goda och att satsningen på 
landsbygden är rätt. Att använda sig av webben 
för att tillgängliggöra planer och utöva samråd är 
ett bra komplement, framför allt för att det inte är 
låst till en geografisk plats. Nedan följer några 
synpunkter som kan vara till nytta för kommunen 
i det fortsatta arbetet: 
• Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare 
kan poängtera vikten av att föreslagna insatser i 
planen gäller både flickor och pojkar, kvinnor 
och män. Kommunen kan samtidigt ha med sig 
frågan om hur jämställdhet kan öka i samhället. 
• Länsstyrelsen anser att de föreslagna insatserna 
bör behovsprövas ur ett jämställdhetsperspektiv 
och att en uppföljning av dessa finns med i 
förslaget. 
• Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram en 
checklista för arbetet som kommunerna 
rekommenderas att använda. Bland annat handlar 
det om att ta fram könsuppdelad statistik kopplat 
till planområdena, samt att tydligt redogöra för 
ställningstaganden och dess konsekvenser för 
kvinnor och män. Flera av frågorna i listan kan 
även användas för att säkerställa att t.ex. barn, 
äldre, funktionsnedsatta och andra grupper som i 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kartmaterialet utökas inte för att uppmuntra att 
det mest aktuella materialet vid tidpunkten för 
varje enskild prövning används. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
Ändring: Avsnittet har delvis uppdaterats utifrån 
nya förutsättningar. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Strategiska frågor om jämställdhet drivs via andra 
processer i kommunen. 
Ändring: Sidan ”övergripande 
utvecklingsstrategier utvecklas under rubriken 
”Hållbar utveckling” för att tydliggöra de 
intentioner som ligger till grund för planförslaget. 
 
 
 
Listan har gåtts igenom under arbetet men 
bedöms inte vara relevant att redovisa i 
planförslaget. 
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högre grad utsätts för diskriminering får sina 
rättigheter tillgodosedda. Planen i sin helhet 
finns på: 
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/pub
likationer/2013/lika-en-checklista-for-jamstalld-
samhallsplanering.html. 
 
Behovsbedömning enligt 6 § förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

Politiska partier  
Centerpartiet 
Falu kommun har en av sina största styrkor i sin 
attraktiva livsmiljö med den helhet som skapas 
av staden tillsammans med den omgivande 
landsbygden. Det finns ett stort engagemang för 
landsbygden, men utvecklingen ger sig inte själv. 
Därför måste vi genom de beslut vi tar och de 
planer vi antar säkerställa att landsbygden ges 
möjligheten att genom sina styrkor växa och vara 
livskraftig. Planen ska vara ett stöd för 
landsbygdens utveckling, inte ett hinder. Vi ska i 
detta arbete vara medvetna om det unika i varje 
del av kommunen och vara flexibla nog att 
kunna stödja de olika delarnas utveckling. 
 
Till det hör ett förhållningssätt när det gäller 
tolkningen av översiktsplanen där Centerpartiet 
förespråkar en generös bedömning som främjar 
utveckling och där byggnationer tillåts vara 
annat än endast röda hus med vita knutar. De 
krav kommunen ställer ska stå i rimlig 
proportion till intentionerna och samtliga 
företrädare för kommunen ska vara måna om att 
vara ett stöd till medborgarna snarare än en idog 
bevakare av det som varit. 
 
Det är talande att det i stora delar av Falu 
kommun är aktuellt med LIS-områden, i 
områden där naturen är bygdens största fördel är 
många gånger strandskyddet dess största hinder. 
Vill det sig väl så kommer det generella 
strandskyddet avskaffas under nästa 
mandatperiod och i händelse av det bör 
översiktsplanen revideras omgående. 
Översiktsplanen bör också rent allmänt ses som 
ett inriktningsdokument där det lämnas utrymme 
och möjlighet för att förändra planen över tid. 
 
Centerpartiet vill lyfta fram den mångfald som 
finns på landsbygden och ser att det behövs 
ytterligare åtgärder för att möta de skilda behov 
som finns när det gäller boende ifrån bostäder till 

 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Avsnittet ”Att anpassa bebyggelse” 
bedöms tydliggöra detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanen kan enbart ta 
hänsyn till gällande lagstiftning. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens 
översiktsplanering och kan initiera en revidering 
av den kommuntäckande översiktsplanen eller 
fördjupade översiktsplaner. 
 
Översiktsplanen är ett vägledande dokument vars 
process och funktion styrs av plan- och bygglagen. 
Det är inte möjligt att ändra i en översiktsplan 
utan att göra om processen. 
 
Noteras. Av de boendeformer som räknas upp 
bygger kommunen endast vård- och 
omsorgsboenden i egen regi. Övriga boenden 
måste tillkomma genom privata initiativ eller via 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2013/lika-en-checklista-for-jamstalld-samhallsplanering.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2013/lika-en-checklista-for-jamstalld-samhallsplanering.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2013/lika-en-checklista-for-jamstalld-samhallsplanering.html
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överkomliga prisnivåer för unga till 
seniorboenden, trygghetsboenden för äldre men 
också vård- och omsorgsboenden efter behov. 
Variation i boendemöjligheter och i 
ägandeformer ska inte vara förbehållet de som 
vill bo i Falu tätort. 
 
Med samma mångfald i åtanke vill Centerpartiet 
också tydligt lyfta fram möjligheten till så kallad 
spridd bebyggelse. Det är naturligt att kommunal 
service och kollektivtrafik koncentreras till 
serviceorter eller särskilda trafikstråk, men det 
ska inte hindra möjligheterna till att bygga och 
bo på platsen man önskar. Dessa möjligheter till 
spridd bebyggelse tjänar också ett annat syfte, 
nämligen att skapa en god balans mellan att 
värna och respektera brukningsvärd 
jordbruksmark å ena sidan och skapa möjligheter 
för att bygga på landsbygden å andra sidan. Om 
vi tydligare lyfter fram spridd bebyggelse som en 
möjlighet behöver vi inte i samma utsträckning 
hindra rationellt brukande av mark med större 
planerade bostadsområden. 
 
Vad gäller mer specifika övergripande 
synpunkter så vill Centerpartiet framhäva vikten 
av att på landsbygdens orter planera bostads- och 
verksamhetsområden tillräckligt nära lokala 
räddningstjänster i beredskap (så kallade 
deltidskårer), så att möjligheten att rekrytera 
deltidsbrandmän ökar. Deltidskårerna fyller en 
mycket viktig funktion på landsbygden och 
inställelsetiden gör att placeringen blir direkt 
avgörande för vilka som har möjlighet att vara 
deltidsbrandmän. 
 
Under rubriken Utvecklingsstrategi/Relation 
mellan stad och landsbygd, stödjer Centerpartiet 
planens beskrivning av att bo och arbeta på olika 
platser. Under rubriken Relationen mellan stad 
och landsbygd anser vi däremot att det är viktigt 
att tydligare framhävda att det är företagare och 
entreprenörer som är förutsättningen för 
produktionen som nämns i styckena Jord- och 
skogsbruk behöver stora arealer, samt 
Djurhållning som fritidsintresse, och att detta 
sammantaget även bidrar till att skapa jobb i 
kommunen. 
 
Under rubriken Den attraktiva landsbygden 
håller Centerpartiet med om de styrkor som 
presenteras, men saknar även här beskrivning om 
de många företag som där finns, allt från 
medelstora till enmansföretagen. Att kunna 

det kommunala bostadsbolaget. 
 
 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanen använder 
begreppet ”förtätning” för den typen av 
tillkommande bebyggelse. 
Ändring: Förtätning som utvecklingsmöjlighet var 
redan i samrådet kommenterat, men lyfts fram 
tydligare, exempelvis på sidorna 
”Utvecklingskartan, ”Bebyggelse” och 
”Bostäder”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet av att placera nya verksamhetsområden i 
anslutning till räddningstjänstens stationer för 
deltidsbrandkårer är högst relevant. Tyvärr 
saknas normalt lämplig mark för detta då 
stationerna ligger inne i de redan befintliga 
tätorterna. 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidan ”Relationen mellan stad och 
landsbygd” kompletteras så att företagar- och 
entreprenöraspekten av jord- och skogsbruk 
framgår tydligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Sidan ”Den attraktiva landsbygden” 
kompletteras så att företagandets roll och 
möjligheter framgår tydligare. 
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bedriva företag på landsbygden är en stor del av 
livskvalitén för många. 
 
Bjursås 
Bostäder 
Det är positivt med nya utpekade 
bostadsområden i Mårtsbo och Kvarntäkt, 
Centerpartiet ser dock att detta skulle kunna 
kompletteras med bostadsområde strax norr om 
Storgården. 
 
Vidare föreslås ett utökat bostadsområde sydöst 
om Lisbets väg. 
 
 
 
 
I det redan utpekade området för förtätning längs 
med Skovägen vill vi särskilt lyfta de potentiella 
möjligheterna vid gamla Dalex. Den platsen 
skulle kunna vara ett utmärkt för väl placerade 
bostäder. 
 
Likt stora delar av Falu kommun i övrigt så 
behöver det skapas fler boende för äldre och i 
Bjursås ser vi möjligheter att bygga ut 
Sandtäktsgården för att få plats med 
uppskattningsvis 5–6 ytterligare lägenheter. 
Överlag är dock behovet långt större än så varför 
särskilt vikt bör läggas vid att göra det möjligt 
för trygghetsboenden och dylikt. 
 
Infrastruktur 
Bjursås har ett naturligt beläget centrum kring 
Coop, banken och intilliggande verksamheter. I 
det här området är dock infrastrukturen och 
trafikplaneringen gravt undermålig. Där finns ett 
behov av fler parkeringsplatser och en bättre 
planering av framför allt korsningen 
Bjursåsvägen-Mårtsbovägen. På grund av vikten 
av detta område bör representanter från Falu 
kommun och Trafikverket sätta sig ner med de 
boende i området och komma fram till en 
långsiktigt hållbar lösning. 
 
Relaterat till detta så behöver också göras 
insatser för att öka säkerheten mellan Coop och 
församlingshemmet. Det är en vältrafikerad 
sträcka där många barn färdas och trots detta är 
fotgängare och cyklister hänvisade till vägrenen. 
Vi föreslår att det planeras för en riktig GC-väg 
för att öka säkerheten på denna sträcka. 
 
 

 
 
 
 
 
Området norr om Storgården bedöms inte vara 
lämpligt för bostadsområde med hänsyn till 
terrängen samt natur- och kulturmiljövärden. 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall. 
 
Området sydöst om Lisbeths väg bedöms vara 
mindre lämpligt för bebyggelse än övriga 
utpekade områden. Området är blött då det ligger 
lågt och tar hand om ytvatten från området runt 
omkring.  
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sträckan i fråga redovisas i Falu kommuns 
cykelplan. Investeringsprojekt i länet prioriteras 
och finansieras av Region Dalarna. 
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Grycksbo 
Högaktuellt för Grycksbo är Coops intresse för 
att flytta upp närmare riksvägen, något som bör 
beredas möjlighet för då det ökar chanserna för 
butiken att vara kvar och ha ett bra utbud. 
Om och i så fall när detta blir aktuellt, 
ackompanjerat av nya bostadsområdet på östra 
sidan av riksvägen så är det av vikt att 
iordningställa planskilda korsningar för G/C-väg 
och en bra planering för biltrafik, exempelvis 
med hjälp av en cirkulationsplats. Här krävs nära 
och tätt samarbete med Trafikverket och boende 
i området. Bra parkeringar och smidiga lösningar 
för kollektivtrafik bör också tas i beaktning. När 
diskussioner pågår för planskilda korsningar vid 
Coop bör man även se över vad som ska hända 
med korsningen vid Harmsarvsvägen, där 
nuvarande G/C-väg slutar, samt hur en 
påbyggnad av G/C-vägen mot Bjursås bör se ut. 
 
Det området där Coop ligger idag är en naturlig 
samlingsplats och man bör vara medveten om att 
en flytt gör den naturliga samlingsplatsen kring 
byns affär mindre tillgänglig för framförallt 
äldre. För att minimera de negativa 
konsekvenserna av detta så är det viktigt att det 
på Coops nuvarande placering istället öppnas 
upp för likartad samlingsplats, t ex café, samt 
någon typ av mindre grönområde. 
 
Svärdsjö 
Centrala Svärdsjö 
Centerpartiet har synpunkter på det primärt 
föreslagna området för nya bostadsetableringar i 
Svärdsjö. Det aktuella området används för aktivt 
jordbruk och därför vore det olyckligt att på det 
viset slå undan benen för den verksamheten. 
Området strax söder om Källängets IP bedöms vara 
ett bättre alternativ för ytterligare bostäder, övriga 
områden är prioriterade utifrån siffrorna nedan. Det 
skäl som anförs till varför vårt föreslagna alternativ 
inte är huvudförslag är rollen som området antas ha 
som skolnaturområde. Detta område används i 
mycket liten omfattning av skolan och därför bör 
en omvärdering ske av vilket av dessa förslag som 
ska utgöra område för framtida bostadsbyggande. 
 
Gårdvik/Sveden 
Mellan Gårdvik och Sveden, strax norr om 
Älgsundet, så har det tidigare funnits planer på 
att bygga bostäder. Vi föreslår att området pekas 
ut som lämpligt för att i framtiden bebyggas. 
 
 

 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 69. En 
sammanfattning av resultatet och vad det innebär 
för fortsatt arbete läggs till i 
områdesrekommendationen för Grycksbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området i fråga redovisas som lämpligt för olika 
typer av centrumändamål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: En dialog har skett med Svärdsjöskolan 
angående deras syn på behovet av 
skolnaturområden i nuläget och med utökad 
verksamhet. Området vid Västeräng pekas därför 
ut som ändrad markanvändning till bostäder på 
kort sikt. Området vid Hedvägen blir kvar på lång 
sikt, men ska vägas mot området vid 
Lumshedsvägen när/om det blir aktuellt att bygga 
ut ytterligare områden efter Västeräng. 
 
 
 
 
 
 
 
Området bedöms inte vara lämpligt för 
bostadsområde då det är för långt till allmänt VA 
och saknas säker skolväg. Möjligheten till enstaka 
förtätningar får bedömas i varje enskilt fall. 
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Enviken 
Markanvändning och byggande 
Centerpartiet anser att de riktlinjer som anges för 
Enviken i allt för stor utsträckning reglerar både 
inriktning på markanvändning och 
bebyggelseutveckling. Vi vill att planen tydligare 
ska peka på att i Enviken ska enskilda medborgare 
och familjer ges stor möjlighet att utforma sitt 
boende utan kommunala regelverk som är avsedda 
för större tätorter, planen ska signalera möjlighet 
till naturlig utveckling utan kommunal 
detaljstyrning. 
 
Det ska finnas samma möjlighet till strandnära 
bebyggelse för privatpersoner utanför föreslagna 
LIS-områden som inom. 
 
Behov av utpekade grönområden finns knappast 
och ska inte hindra bebyggelseutveckling då 
milsvida naturliga rekreationsområden finns i alla 
väderstreck. 
 
 
 
I centrala Enviken finns förskola, skola, 
bibliotek, idrottshall, ungdomsgård, kyrka, 
sockenstuga, affär, tankstation, några butiker 
samt äldreboendet. En ny förskola är under 
uppförande men för att möjliggöra fortsatt 
gynnsam utveckling behöver det 50 år gamla 
äldreboendet utvecklas, här ska planen stödja 
byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende så 
att det gamla kan utvecklas till trygghetsboende. 
Planen ska också ge möjlighet till utveckling av 
boendeformer till rimliga kostnader för unga 
vuxna både genom kommunala och privata 
satsningar. 
 
De omgivande byarna ska utvecklas genom att 
planen ger stor frihet för enskilda medborgare 
och familjer att skapa sitt eget boende utan 
onödig kommunal regelstyrning. 
 
Arbete på orten och arbetspendling  
I Enviken finns idag många företag med 
sågverket som största arbetsgivare med ca 40 
anställda, flera andra med 5–15 anställda samt en 
mängd småföretag. Alla är beroende av en god 
infrastruktur och bra kommunikations-
möjligheter. Många arbetspendlar och det är 
nödvändigt med fortsatt utveckling av 
kollektivtrafiken för att Enviken ska fortsätta vara 
en bra bostadsort med bra möjligheter till 
arbetspendling. Viktigt är att planen möjliggör en 

 
 
Den fördjupade översiktsplanen förtydligar den 
viljeinriktning för kommunens utveckling som 
redovisas i översiktsplan FalunBorlänge. 
Redovisningen i den fördjupade översiktsplanen 
syftar till att förtydliga vad som krävs för att 
Enviken ska behålla sin unika identitet och 
attraktivitet, samt uppfylla de krav som finns i 
lagstiftningen. 
 
 
 
Hanteringen av LIS-områden och strandnära 
byggande regleras i lagstiftningen och kan inte 
påverkas av den fördjupade översiktsplanen.  
 
Det utpekade grönområdet (i utställningsförslaget 
ändrat namn på användningen till natur och 
friluftsliv) innehåller befintligt elljusspår, en stor 
tillgång för orten som är viktig att den finns kvar 
då en anläggning av det slaget inte kan ersättas av 
annan natur. 
 
Den fördjupade översiktsplaner ger möjligheter 
till utveckling och nybyggnation. Var och om nya 
vård- och omsorgsboenden ska byggas hanteras i 
andra forum. 
 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. 
 
 
Se första svaret om Enviken. 
 
 
 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
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utveckling av kollektivtrafik söderut mot Falun, 
österut mot Svärdsjö och norrut mot Edsbyn. 
 
Aspeboda 
Centerpartiet anser att de riktlinjer som anges för 
Aspeboda i huvudsak är riktiga och väl avvägda. 
Socknen, som består av många olika byar, 
miljöer och kollektivtrafikstråk måste nog ändå 
bedömas lite mera individuellt. 
 
I Norr finns väg 293 med både möjligheter till 
kollektivtrafik, anslutning till gemensamt VA och 
cykelväg till både Falun och Borlänge. Det ger 
förutsättningar för en försiktig förtätning utan 
krav på ny infrastruktur. Vissa delar har också 
pekats ut i förslaget, men det bör finnas 
möjligheter till fler områden om efterfrågan finns. 
Det småbrutna odlingslandskapet kopplat till åar 
och sjöar är emellertid själva attraktionskraften 
och får inte förstöras. 
 
I söder finns koppling till E16 och sjöarna Liljan 
och Runn. Här finns också 
förtätningsmöjligheter och området bör också 
studeras djupare utifrån perspektivet att Falun 
och Borlänge på riktigt lång sikt växer samman.  
Aspeboda mellan vägarna är kulturhistoriskt 
intressanta områden med småbrutet 
odlingslandskap och Aspåns Dalgång som 
bärande attraktiva synintryck. Aspeboda har 
också numera bra bussförbindelser och med ett 
utbyggt VA-nät bör förtätning kunna ske. De 
områden som utpekas är bra, men några fler bör 
kunna bli aktuella. 
 
Det viktiga är att exploatering inte sker i en fas 
utan successivt, vilket möjliggör en jämn 
belastning på skola och förskola. 
 
Vad som skulle behövas är ett trygghetsboende, gärna 
i anslutning till kyrkan och/eller golfbanan. 
Översiktsplanen bör ge viss vägledning om hur ett 
sådant intresse skulle kunna lösas. 
 
 
 
Danholn 
I Danholn har Centerpartiet inga invändningar 
mot den föreslagna utökningen av 
verksamhetsområdet längs med väg 850. Vad 
gäller det föreslagna nya bostadsområdet i 
Överbacka bör noteras att det i området är berg i 
dagen och att bostadsprojekt därför kan komma 
att bli relativt dyra. Då det även med goda 

 
 
 
 
Med hänsyn till tillgången till allmänt vatten och 
avlopp och osäkerheten som råder kring den 
framtida utbyggnaden av det allmänna VA-nätet 
har det inte bedömts som lämpligt att peka ut 
ytterligare områden i Aspeboda kommundel. 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall. 
Ändring: Två utpekade områden för nya bostäder 
i Aspeboda kommundel har tagits bort på grund 
av osäkerheten som råder kring den framtida 
utbyggnaden av det allmänna VA-nätet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Det bedöms inte finnas några möjligheter 
att styra utbyggnadstakten då förtätning bedöms 
ske genom privata initiativ. 
 
Kommunen bygger inte själva trygghetsboenden 
och då ingen annan aktör visat intresse för en 
sådan etablering har frågan inte hanterats 
särskilt. En eventuell etablering får istället 
bedömas utifrån de förutsättningar som redovisas 
i den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
Området har bedömts vara det lämpligaste 
alternativet till nybyggnation i anslutning till 
Danholn. 
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förutsättningar är svårt att få banklån för 
nybyggnation på landsbygden bör detta beaktas 
när nya bostadsområden föreslås. 
 
Centerpartiet föreslår ett ytterligare mindre 
område för nytt bostadsområde, i korsningen 
Backavägen och väg 864. Närheten till förskola 
och skola skulle göra detta område ypperligt för 
nya bostäder. Mittemot detta område, på andra 
sidan Backavägen, finns idag ett privat 
flerfamiljshus. Detta får tjäna som exempel på 
den variation i boendeformer som är möjlig även 
på landsbygden. Etableringen av ytterligare 
bostadsområde med ett antal tomter skulle främja 
denna utveckling. 
 
Vidare föreslår vi också att det skulle vara 
möjligt att på sikt göra tillgängligt ett antal 
tomter längs Skolvägen, innanför där Göranssons 
färg är etablerat. 
 
 
 
 
Sågmyra 
Områdesrekommendationerna för Sågmyra är i 
linje med Centerpartiets idéer för området. 
 
Att stora delar av Sågåns strand pekas ut som 
LIS-område är av stor vikt för Sågmyras 
framtida utveckling. Vi ser dock möjlighet att 
utöka LIS-området i nordlig riktning öster om 
Sågån. 
 
Linghed 
För Linghed framstår ett utelämnat område som 
lämpligt för att bygga bostäder. Det aktuella 
området är söder om Hökviksån. Skälet som 
anförs för att detta område inte är lämpligt för 
bostäder är att det saknas en separat GC-väg i 
anslutning till bron. Om det argumentet ska 
utgöra skäl för att inte bygga på landsbygden så 
blir det få platser på landsbygden som är 
lämpade för bostäder. Om saknaden av en 
separat GC-väg förväntas påverka attraktiviteten 
i området så kan med fördel eventuellt 
nybyggnationsprojekt i området bekosta sådan 
GC-väg. 
 

 
 
 
 
Området ligger inom användningen ”Tätort” men 
har inte pakts ut som förändrad markanvändning 
då det handlar om samfälld mark. Samfälld mark 
bedöms vara svår för en enskild exploatör att 
förvärva, om det är i samfällighetens intresse att 
marken bebyggs kan frågan ändå prövas genom 
en ansökan om planbesked. 
 
 
 
 
 
Längs Skolvägen nordväst om väg 850 är det 
redan planlagt för bostäder med möjlighet till fler 
bostadstomter. Öster om väg 850 är det inte 
lämpligt med bostadsområden då väg 850 inte är 
tillräckligt säker för skolbarn att korsa. 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall. 
 
 
Noteras. 
 
 
LIS-området öster om Sågån mot norr bedöms 
vara tillräckligt stort med hänsyn till Sågmyras 
storlek. 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanen redovisar flera 
platser där skolvägen har bedömts vara 
tillräckligt säker, inriktningen att det ska finnas en 
säker skolväg gäller nya bostadsområden, inte 
enstaka förtätningar. 

Vänsterpartiet 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
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Alla områden viktiga men särskilt stort behov av 
utveckling och bebyggelse i Enviken och 
Sågmyra. I första hand små hyreslägenheter (1:or 
och 2:or) för ungdomar och äldre som vill bo 
kvar på orten. När äldre flyttar från hus till 
lägenhet frigörs hus för tex barnfamiljer. 
Blandad bebyggelse bör eftersträvas, är positivt 
för social hållbarhet. 
 
Viktigt med bättre, hållbara och säkra 
transporter/transportvägar genom utbyggd 
kollektivtrafik (tex Enviken – Falu centrum, 
Sågmyra – /Bjursås/Leksand/Falu centrum), nya 
cykelvägar (tex Boda-Svärdsjö) och nya 
gångpassager (tex Grycksbo) 
 
Hållbar utveckling kräver satsningar på natur- 
och kulturmiljöer, att bebyggelse inte sker på 
jordbruksmark eller strandnära samt att stödjande 
ekosystemtjänster (biologisk mångfald) särskilt 
beaktas. 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Allmän försiktighet med byggande strandnära 
pga tilltagande klimatförändringar med ökad 
översvämningsrisk även i mindre vattendrag 
förutom andra skäl (se även svar fråga 6).  
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Viktigt med utbyggda, hållbara och säkra 
transporter/transportvägar:  
a) utbyggd kollektivtrafik tex Enviken – Falu 
centrum, Sågmyra – Bjursås/Leksand/Falu 
centrum 
b) nya cykelvägar tex Boda-Svärdsjö 
c) nya säkra gångpassager tex Grycksbo 
 
 
Förskola, skola på landsbygden för likvärdig 
barnomsorg och grundskola i hela kommunen 
 
Kommunal service/servicecentra med bla lokalt 
fast bibliotek där allmänheten har tillgång till 
dator och mötesplats mm samt fritidsgårdar i de 
större tätorterna. 
 
Tillgång till bredband i hela kommunen. 

Noteras. Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. 
 
 
 
 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanen hanterar 
dessa frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid utpekandet av LIS-områden har hänsyn tagits 
till höga vattenflöden. 
Ändring: Under rubriken ”Höga vattenflöden” på 
sidan ”Klimatanpassning” kompletteras texten 
med information om hur översvämningsrisken kan 
beaktas vid vattendrag som inte har karterats. 
 
 
 
Angående kollektivtrafik, se svar för föregående 
fråga. 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalstudie för väg 69 och en 
för väg 850 på sträckan genom Svärdsjö. En 
sammanfattning av resultatet och vad det innebär 
för fortsatt arbete läggs till i 
områdesrekommendationen för respektive ort. 
 
Noteras. Frågor om olika typer av kommunal 
service och teknisk infrastruktur hanteras i andra 
forum än den fördjupade översiktsplanen. Den 
fördjupade översiktsplanen kan peka ut mark för 
lokaler eller anläggningar där det behövs. 
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Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närhet, bra bostäder belägna nära arbete/ 
samhällsservice såsom förskola, skola och 
livsmedelsbutik. Bostäder i strandnära läge har 
däremot liten betydelse. Bebyggelsen ska 
inkludera även små hyreslägenheter för tex yngre 
och äldre, samt även kunna finnas olika former 
av äldreboenden och funktionsanpassade 
boenden. 
 
Kommunala servicecentra med mötesplatser, 
fasta bibliotek med datortillgång, fritidsgårdar 
och sportanläggning/sporthall i tätorterna, även i 
bla Sågmyra och Enviken. 
 
Bra kommunikation såsom bredband, 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar 
 
Gemenskap, naturupplevelser, ren luft/miljö och 
kulturella aspekter där tillgång till badplatser och 
dansbanor ökar attraktiviteten.  
 
Tillgänglighet för personer med olika former av 
funktionsvariation måste belysas och förbättras 
tex ramper som möjliggör fiske och besök vid 
kulturhistoriska platser (kulturarv).  
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Man bör inte bygga på jordbruksmark/åkermark 
såsom föreslås för Enviken och Svärdsjö 
 
I Enviken bör man inte bygga invid ån pga 
översvämningsrisk respektive invid kyrkan pga 
den sk Trefaldighetskällan (kulturell aspekt).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Vänsterpartiets uppfattning är att strandskyddet 
är viktigt. Man bör endast överväga byggnation 
strandnära OM det gäller landsbygdsutveckling i 

 
 
Noteras. Närhet till service är en del av de 
avvägningar som gjorts när förslag på nya 
bostadsområden har pekats ut. Den fördjupade 
översiktsplanens rekommendationer gör inte 
skillnad på olika boendeformer. Kommunen 
bygger endast olika typer av särskilda boenden i 
egen regi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Delar av jordbruksmarken i Enviksbyn 
plockas bort från området för ändrad 
markanvändning då detta område efter en 
omprövning bedömts eventuellt kunna vara 
brukningsvärt. LIS-området har anpassats till det 
utpekade området för ändrad markanvändning 
och därmed ökar avståndet mellan LIS-området 
och Trefaldighetskällan. En dialog har skett med 
Svärdsjöskolan angående deras syn på behovet av 
skolnaturområden i nuläget och med utökad 
verksamhet. Området vid Västeräng pekas därför 
ut som ändrad markanvändning till bostäder på 
kort sikt. Området vid Hedvägen blir kvar på lång 
sikt, men ska vägas mot området vid 
Lumshedsvägen när/om det blir aktuellt att bygga 
ut ytterligare områden efter Västeräng. 
 
 
 
 
Ändring: Efter inventering har flera LIS-områden 
justerat av hänsyn till värden för natur och 
friluftsliv. 
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ett område som har mycket stränder och låg 
efterfrågan (lågt exploateringstryck) på 
strandnära läge samt att det inte hindrar 
friluftslivet och att allmänheten även 
fortsättningsvis har tillgång till hela 
strandremsan och till hela sjön. 
 
Klimatförändringar ger bla mer plötsliga 
störtregn med ökad översvämningsrisk även i 
små vattendrag (i förslaget omnämns flera nya 
LIS-områden för små vattendrag i bla Bjursås, 
Enviken, Danholn , Sågmyra, Grycksbo och 
Boda). Redan idag förekommer översvämningar 
i ett område i Enviken där samrådsversionen 
föreslår byggnation. 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Vänsterpartiet vill inte att det byggs på 
jordbruksmark och invänder mot 
samrådsversionens förtydligande. Huvudorsaker 
är: 
a) Bebyggd mark kan aldrig brukas framöver/är 
förlorat för evigt  
b) Miljö-och klimatförändringar gör att alltmer 
av mat och foder behöver odlas i närområdet 
(inte hållbart med långa transporter etc) 
c) Sveriges självförsörjningsgrad behöver öka 
d) Förlust av biologisk mångfald är en ödesfråga. 
Biologisk mångfald gynnas av ökad ekologisk 
odling samt av ängsmark och betesmark varför 
det vore bättre om åker som inte längre odlas tex 
övergår till att vara betesmark. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
De stödjande ekosystemtjänsterna har avgörande 
betydelse. Fortsatt förlust av biologisk mångfald 
påverkar alla övriga aspekter negativt. Även 
skogen har stor betydelse för biologisk mångfald 
dvs som stödjande ekosystem. Detta är knappt 
omnämnt, en svaghet i samrådsversionen, varför 
detta behöver utvecklas. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Bra och rimliga förslag om hur bebyggelsen ska 
anpassas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se svar ovan om hantering av översvämningsrisk i 
icke översvämningskarterade vattendrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Även betesmark ingår enligt rättspraxis i 
begreppet jordbruksmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Planeringsinriktningarna för 
ekosystemtjänster är av översiktlig karaktär. 
Skogen ingår i begreppet ”Grön- och 
vattenområden” i planeringsinriktningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Föreslagna synpunkter bra. Självklart viktigt 
med skydd av Världsarvet och 
riksintresseområdena samt byggnadsminnen. 
Även andra historiska industrier/verksamheter/ 
bebyggelser mm kan vara intressanta. Det finns 
mycket som lokalt upplevs som värdefulla 
kulturmiljöer men som inte omnämns i 
samrådsversionen såsom Trefaldighetskällan i 
Enviken, bygdegård Svensgården med 
hembygdsmuseum i Sågmyra, bevarande av 
lokala dansbanor mm. Därför viktigt med 
fortsatta lokala dialoger.  
 
Tillgängligheten för personer med olika former 
av funktionsvariation måste ses över och 
förbättras så att de har möjlighet att besöka tex 
kulturhistoriska platser (våra kulturarv).  
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Ordentligt utbyggd kollektivtrafik, att även 
restiden kortas och byten görs smidigare (gäller 
tex Sågmyra och Enviken) och att avgiftsfri 
kollektivtrafik införs. Pendelparkeringar längs 
kollektivstråk. Utbyggda trafiksäkra cykelstråk. 
Återuppta nedlagda busstrafiklinjer tex Sågmyra-
Leksand.  
 
I avvaktan på helt avgiftsfri kollektivtrafik bör 
en-zon-taxa införas i hela kommunen samt 
reducerade priser för ungdomar och pensionärer.  
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Utbyggda trafiksäkra gång- och cykelstråk. Tex 
mellan Bjursås och Grycksbo, mellan Boda och 
Svärdsjö, mellan Danholn och Falu centrala 
delar. Egentligen behov av gång-cykelstråk längs 
hela vägen från Svärdsjö till Falu centrum då 
många cyklar mellan de olika byarna samt 
sommartid dessutom till/från Mannes loge. 
 
 
 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning? 
I Grycksbo om bebyggelse sker på båda sidor om 
riksvägen. 
 
 

 
 
Noteras. Vid önskemål om förändringar, 
exempelvis vid detaljplaneläggning eller 
förhandsbesked så hanteras alltid kulturvärden 
mer i detalj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanen styr inte 
utformningen av specifika platser. 
Tillgänglighetsfrågor beaktas i samband med 
förändringar, exempelvis vid detaljplaneläggning 
och förhandsbesked/bygglov. 
 
 
 
Noteras. Vissa av frågorna hanteras i den 
fördjupade översiktsplanen. Region Dalarna har 
ansvar för kollektivtrafiken. 
 
 
 
 
 
Frågan hanteras inte av den fördjupade 
översiktsplanen. 
 
 
 
 
För Bjursås, Grycksbo, Boda och Svärdsjö se svar 
på tidigare fråga. 
Ändring: Trafikverket har genomfört en 
åtgärdsvalstudie för cykelväg mellan Falun och 
Backabro. En beskrivning av planeringsläget 
läggs till i områdesrekommendationen för 
Danholn. Trafikverket ansvarar för att bygga 
gång- och cykelvägar längs statliga vägar. Region 
Dalarna prioriterar och finansierar gång- och 
cykelvägar via länstransportplanen. 
 
 
 
Noteras. Behovet redovisas i 
områdesrekommendationen för Grycksbo och de 
berörda geografiska ytorna i kartan. 
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Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
Trafiksäkerhetsfråga 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Bla i Svärdsjö tex centralt och/eller vid 
badplatsen, vid hållplatsen i Kårtäkt (Sundborn)  
 
 
 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Parkeringsmöjlighet för både bil och cykel 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Skogens värde för biologisk mångfald redovisas 
inte 
 
 
 
Vikten av social hållbarhet för hållbar utveckling 
ej belyst. 
 
 
 
 
Strandnära byggande kan visa sig ohållbart ur 
klimatperspektiv. 
 
Bygge på jordbruksmark, naturmark kan senare 
visa sig ödesdigert. 
 
 
 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Bebyggelse och tillgänglighet för personer med 
olika former av funktionsvariation behöver 
belysas och för olika sammanhang tex lämpliga 
boenden, ramp och annat som ökar tillgänglighet 
och möjliggör fiske, naturupplevelser, besök vid 
kulturhistoriska platser (kulturarv) mm. 
 
Skogens betydelse för biologisk mångfald dvs 
som stödjande ekosystem behöver utvecklas. 
 
 

 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. I Svärdsjö finns en pendelparkering vid 
centrum. Pendelparkeringar pekas endast ut i 
serviceorterna då dessa bedöms vara de största 
bytespunkterna. Möjlighet kan finnas att ordna 
pendelparkeringar även i andra orter. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Redovisningen av ekosystemtjänster görs på 
övergripande nivå. Skogen ingår i begreppet 
”grön- och vattenområden” i 
planeringsinriktningarna. 
 
Ändring: Sidan ”övergripande 
utvecklingsstrategier utvecklas under rubriken 
”Hållbar utveckling” för att tydliggöra även 
sociala dimensioner av hållbar utveckling som 
ligger till grund för planförslaget. 
 
Noteras. Sedvanlig lämplighetsprövning ska göras 
för byggnation i strandnära lägen. 
 
Föreslagna planeringsinriktningar för byggande 
på jordbruksmark och föreslagna områden med 
förändrad markanvändning där jordbruksmark tas 
i anspråk bedöms stämma överens med 
bestämmelserna i miljöbalken. 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanen hanterar inte 
frågor på den detaljnivån. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar. 
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Samrådsförslaget innehåller många bra 
synpunkter och genomförda dialogmöten har 
varit uppskattade. Att samrådsförslaget endast 
finns tillgängligt digitalt samt inte som pdf filer 
försvårar åtkomsten liksom att bibliotekens 
möjlighet att bistå är begränsad eftersom 
bibliotek endast finns i Svärdsjö och Bjursås dvs 
i endast två av tio berörda orter/områden.  
 
Några synpunkter för berörda 
orter/områden: 
Bjursås: 
I stort en bra plan men olika typer av bostäder 
bör byggas, dvs inte enbart en-och tvåbostadshus 
utan också flerfamiljshus med små 
hyreslägenheter vilket underlättar 
generationsväxling. 
 
Bra att hänsyn tas till kulturmiljön och att 
förtätning på odlingsmark föreslås undvikas. 
 
Vänsterpartiet anser att strandskyddet bör 
bevaras och att strandnära byggande bör 
undvikas dels pga klimatförändringar med ökad 
översvämningsrisk och dels för att inte försvåra 
allmänhetens tillgång till stränder/sjöar (se även 
svar fråga 6). Förslagen om relativt stora 
nytillkommande LIS-områden är därför särskilt 
oroväckande. 
 
Gång- och cykelväg mellan Bjursås och 
Grycksbo bör byggas. 
 
Grycksbo: 
Bra principer för bebyggelseutveckling med 
förtätning av centrala delar och att inte bygga 
sjönära längs med väg 69 samt om hänsyn till 
kulturmiljön mm. 
 
Viktigt att nuvarande centrum med närhet mellan 
bostäder, livsmedelsbutik, skolor etc finns kvar. 
Dessutom behövs ett fast bibliotek, detta kan 
även fungera som mötesplats. 
 
Viktigt att små hyreslägenheter byggs samt att 
blandad bebyggelse eftersträvas. 
 
Om bebyggelse sker på båda sidor om riksvägen 
måste en säker under- eller övergång skapas. 
 
Det finns äldre nedgångna obebodda privatägda 
fastigheter som skulle behöva rivas och tex ge 
plats för nya bostäder. 
 

Noteras. Några enstaka personer har under 
samrådet tagit hjälp av miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta del av 
planförslaget på annat sätt än via hemsidan. 
Eftersom möjligheten att höra av sig finns bedöms 
det vara tillräckligt att planförslaget finns 
tillgängligt digitalt. 
 
 
 
 
 
Noteras, angiven typ av bostäder ska ses som 
trolig utveckling och behöver inte betyda att andra 
boendetyper är olämpliga. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. De relativt stora LIS-områden som 
tillkommit handlar endast om områden i tätorter 
som sedan tidigare till stor del är bebyggda. Syftet 
är att möjliggöra förtätning där så är lämpligt för 
att kunna utnyttja befintlig infrastruktur. 
 
 
 
 
Se tidigare svar. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Planförslaget uppmuntrar till användningar av 
centrumkaraktär i området. På vilka orter 
kommunal service ska finnas styrs inte av den 
fördjupade översiktsplanen. 
 
Då kommunen inte själva bygger bostäder är detta 
svårt att styra. 
 
Noteras. Detta redovisas i planförslaget. 
 
 
Noteras. Då kommunen inte äger marken och inte 
själva bygger bostäder är detta svårt att styra. 
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Bredbandsutbyggnaden måste påskyndas. 
 
Behov av utbyggd cykelväg till Bjursås 
 
Svärdsjö: 
Olämpligt att bygga på jordbruksmark och 
strandnära (se även svaren fråga 5 och 6). 
Däremot föreslår vi i enlighet med 
samrådsversionen att befintlig detaljplan för 
industriverksamhet ses över så att obebyggd del 
skall kunna hävas (och därmed öka möjligheten 
till bostadsbyggande i närtid). 
 
 
Behov av ny bebyggelse särskilt av centrala små 
hyreslägenheter (1:or och 2:or) för ungdomar 
och äldre som vill bo kvar på orten. För tex äldre 
kan även små enplans hyresradhus vara lämpligt 
alternativ. Samtidigt frigörs större hus för tex 
barnfamiljer. 
 
Stort behov av förskolor, skolor. Skilda skolor 
för förskola, låg-och mellanstadiet respektive 
högstadiet är att föredra framför enstaka stor 
skola. Trafiksäkerhet av vikt vid lokalisationen. 
 
Utbyggda trafiksäkra gång- och cykelstråk tex 
mellan Boda och Svärdsjö. 
 
Pendelparkeringar längs kollektivstråk tex 
centralt och/eller vid badplatsen. 
 
Enviken: 
I första hand bygga små hyreslägenheter (1:or 
och 2:or) för ungdomar och äldre som vill bo 
kvar på orten. När äldre flyttar från hus till 
lägenhet frigörs samtidigt hus för tex 
barnfamiljer (generationsväxling). 
 
Inte bygga på jordbruksmark/åkermark och inte 
bygga invid ån pga översvämningsrisk, en 
realitet redan idag. Dvs vi motsätter oss 
samrådsversionen i dessa avseenden. Dessutom 
olämpligt att bygga invid kyrkan där den sk 
Trefaldighetskällan finns, en värdefull 
kulturmiljö. 
 
Det finns flera platser som lokalt upplevs som 
värdefulla kulturmiljöer förutom 
Trefaldighetskällan. Fortsatt lokal dialog är 
därför viktigt. 
 
Servicen behöver förbättras med tillgång till fast 
bibliotek, också är en viktig mötesplats, samt 

Noteras. 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
Se tidigare svar. 
Ändring: Då området för bostäder vid Hedvägen 
inte längre är förstahandsvalet för ny 
bostadsbebyggelse i Svärdsjö bedöms det vara 
mest fördelaktigt att behålla detaljplanen för 
industri och minska något på det framtida 
området vid Hedvägen för att hantera risken för 
störningar. 
 
Se tidigare svar om små hyreslägenheter i andra 
orter. 
 
 
 
 
 
Hur skolorna organiseras hanteras inte i den 
fördjupade översiktsplanen. Befintlig skoltomt har 
bedömts vara tillräckligt stor för framtida behov i 
Svärdsjö. 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om kommunal 
service i andra orter. 
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bättre tillgång till lokal fritidsgård. 
 
Utbyggd kollektivtrafik för bla arbetspendling 
och för ungdomars möjlighet att kunna besöka 
Falu centrum kvällstid. 
 
Bredbandsutbyggnaden måste påskyndas. 
 
Aspeboda: 
I stort bra förslag där hänsyn tas till Lilla 
Aspan/naturmiljön, kulturmiljön mm. 
Bebyggelse bör vara varierad med olika typer av 
bostäder inklusive små bostäder och små 
hyreslägenheter för att passa olika behov och 
åldrar. Alltså inte enbart en och tvåfamiljshus. 
 
Strandskydd viktigt varför byggnation i LIS-
områden bör undvikas. 
 
Behov av gång-och cykelväg mellan 
Leksandsvägen och Ornäs.  
 
 
 
 
 
 
Danholn: 
Bra förslag. Det finns stor potential att utveckla 
Danholn, detta ser ut som en bra början. 
 
En jämnare fördelning av verksamheter ger mer 
liv även till Danholn och andra småorter (apropå 
ny verksamhet som inte får plats i Svärdsjö kan 
hänvisas till tex Danholn) 
 
Utbyggd gång-cykelväg till Falu centrum och 
mot Hosjö. Egentligen behov cykelväg ända till 
Svärdsjö pga att många människor cyklar mellan 
byarna längs vägen. 
 
Pendelparkering vid tex busshållplatsen i Kårtäkt 
 
Boda: 
Utbyggda trafiksäkra gång- och cykelstråk 
mellan Boda och Svärdsjö, särskilt viktigt för 
skolelever i högstadiet. 
 
Sågmyra: 
Något diffust beskrivet förslag förutom att 
förtätning och varsamhet med bygdens vyer 
omnämns. Vad är visionen för Sågmyra? 
 
 

 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. Yttrandet skickas till Region 
Dalarna. 
 
Noteras. 
 
 
Noteras, angiven typ av bostäder ska ses som 
trolig utveckling och behöver inte betyda att andra 
boendetyper är olämpliga 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkter om LIS-områden 
och strandskydd. 
 
Noteras. Cykelstråket är utpekade och ordnat i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
Noteras. Sågmyras utveckling bedöms kunna 
hanteras genom de principer för 
bebyggelseutveckling som presenteras i 
områdesrekommendationen. 
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Behov av ny blandad bebyggelse inklusive små 
hyreslägenheter (1:or och 2:or) för ungdomar 
och äldre som vill bo kvar på orten (gynnar 
generationsväxling). Viktigt att inte bygga på 
jordbruksmark och strandnära (se även svaren 
fråga 5 och 6). 
 
Viktigt att Sågmyra blir en egen serviceort med 
förskola, skola, fritids, äldreboende, bibliotek, 
sporthall mm. Eget fast bibliotek viktigt, kan 
även fungera som mötesplats, bokbuss är inget 
bra alternativ. Fler mötesplatser behövs och för 
bla ungdomar tex ungdomsgård. 
 
Ordentligt utbyggd kollektivtrafik så att bla 
restiden kortas och byten görs smidigare. Bör 
försöka återuppta busstrafik Sågmyra- Leksand. 
 
Bättre cykelvägar 
 
 
 
 
 
 
 
Bla bygdegård Svensgården med 
hembygdsmuseum bedöms vara en värdefull 
kulturmiljö (drivs idag av Sågmyra 
hembygdsförening). 
 
Den före detta yllefabriken, en stor tillgång, bör 
kunna användas/utvecklas på olika sätt. 
 
 
 
Snabbare utbyggnad av bredband/fiber i 
Sågmyra och i kringliggande byar 
 
Linghed: 
Bra förslag. 
 
Positivt om ny verksamhet som inte får plats i 
Svärdsjö hänvisas till tex Linghed 
 
Toftbyn: 
Viktigt att trafiksäkerheten vid väg 50 förstärks. 
 
Byarna runt Bjursås: 
Snabbare utbyggd fiber/bredband 
 
 
 
 

Se tidigare svar på synpunkten om 
hyreslägenheter i andra orter samt tidigare svar 
på synpunkterna om jordbruksmark och 
strandnära byggande. 
 
 
 
Sågmyra är inte särskilt utpekad som serviceort i 
översiktsplan FalunBorlänge. Sågmyra har liksom 
flera andra orter som inte är utpekade som 
serviceorter en viss kommunal service. Se även 
tidigare svar på synpunkter om kommunal service 
i andra orter. 
 
Se tidigare synpunkter om kollektivtrafik. 
 
 
 
Gång- och cykelvägar i och till Sågmyra har 
redovisats och ordnats i prioriteringsordning i 
kommunens cykelplan från 2014. Trafikverket 
ansvarar för att bygga gång- och cykelväg längs 
statliga vägar. Region Dalarna prioriterar och 
finansierar gång och cykelvägarna via 
länstransportplanen.  
 
Kommunens kulturmiljöprogram redovisar 
kulturmiljövärden i mer detalj än vad den 
fördjupade översiktsplanen gör. 
 
 
Området runt Yllefabriken omfattas av en 
förhållandevis ny detaljplan som ger möjlighet till 
fler olika användningar under förutsättning att de 
är anpassade till byggnadens kulturvärden. 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Vägen är Trafikverkets. 
 
 
Noteras. 
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Socialdemokraterna 
Hur vi hanterat samrådsversionen. 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden i Falu kommun är ett mycket 
gediget material att sätta sig in i och vi kanske 
inte har fångat alla aspekter och förslag som 
finns i det utställda materialet. Vi har valt att 
studera förslagen för varje ort som finns i 
materialet och framföra de synpunkter vi har för 
dessa orter. 
 
Våra synpunkter för respektive ort 
Svärdsjö 
Vi anser att en cykelväg Boda till 
Borggärdet/Svärdsjö ska läggas in i FÖP:en och 
byggas. Många barn och vuxna skulle på det 
sättet kunna cykla trafiksäkert till skola och jobb 
i Svärdsjö. 
 
 
 
 
 
 
Det finns ett stort behov av trygghetsboende i 
Svärdsjö (Vi stöder förslaget på kartan, 
Borgärdet) 
 
Det finns även ett stort behov av seniorboende i 
Svärdsjö, bör planeras för det. 
 
Bjursås 
Vi anser att de föreslagna nya bostadsområden, 
Kvarntäkt och Mårtsbo, i Bjursås är bra men att 
man bör undersöka de tekniska förutsättningarna 
för de angivna platserna om möjligheterna att 
bygga där, utifrån grundläggningsförhållanden. 
 
Med hänsyn till att antalet barn ökar är det 
viktigt att planera för att kunna bygga ut 
förskolan i Bjursås. 
 
Det finns behov av att peka ut ytterligare 
bostadsområden med lägenheter i Bjursås. 
 
 
Det finns även ett stort behov av seniorboende i 
Bjursås, viktigt att det planeras för det. 
 
Direktbussen Falun-Rättvik-Mora angör Bjursås 
bara under lågtrafik. Med en ny busshållplats 
utefter väg 69 skulle direktbussen kunna stanna i 
Bjursås varje tur, ett starkt önskemål från 
pendlare boende i Bjursås ffa mot Rättvik och 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 850 på 
sträckan genom Svärdsjö. En sammanfattning av 
resultatet och vad det innebär för fortsatt arbete 
läggs till i områdesrekommendationerna för 
Svärdsjö och Boda. Vägen är Trafikverkets och 
det är de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna prioriterar 
och finansierar gång och cykelvägarna via 
länstransportplanen. 
 
Den fördjupade översiktsplaner ger möjligheter 
till utveckling och nybyggnation. Kommunen 
bygger inte själva trygghetsboenden. 
 
Kommunen bygger inte själva seniorboenden, om 
det är vård- och omsorgsboenden som avses 
hanteras den frågan i andra forum. 
 
Områdenas grundläggningsförhållanden behöver 
undersökas mer i detalj vid efterföljande 
detaljplanering. Områdena består enligt den 
översiktliga jordartskarteringen av morän och är 
inte allt för branta. 
 
Behovet avgörs i andra forum. 
 
 
 
Med anledning av terrängen i Bjursås har det 
bedömts svårt att peka ut ytterligare lämpliga 
områden för bostäder i Bjursås. 
 
Se tidigare svar på synpunkten för andra orter. 
 
 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalstudie för väg 69. En 
sammanfattning av resultatet läggs till i 
områdesrekommendationen för Bjursås. 
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Mora. 
 
Sågmyra 
Det saknas i samrådsversionen förslag till nya 
bostadsområden i Sågmyra. Vår uppfattning är 
att det ska pekas ut områden för 
bostadsbyggande även i Sågmyra. Det skapar 
framtidstro för Sågmyra och kring den 
långsiktiga planeringen. 
 
Vidare ska det anges var offentligservice (Ss) 
finns redan idag samt var den planeras. Det 
framgår inte av samrådsversionen. 
 
 
Vi anser att Sågmyras kulturområden är viktigt 
att bevaras och utveckla ex Tidstrands yllefabrik 
samt Herrgården. Det bör framgå i den slutliga 
FÖP:en. 
 
Grycksbo 
De planer som framgår av FÖP:en med 
etablering öster om väg 69 är vi generellt 
positiva till. Viktigt att dock att få fungerande 
planlösning vid korsning Drottningsvägen och 
väg 69 för oskyddade trafikanter. Samtidigt är 
det viktigt att utveckla nuvarande centrum i 
Grycksbo. Det kan ske exempelvis med ett ökat 
bostadsbyggande, tex med en eller flera våningar 
ovanpå nuvarande Konsum-butik. 
 
Cykelvägen (Falun-) Bergsgården-Grycksbo har 
blivit en succé. Nu är det dags att förlänga 
cykelvägen till Bjursås längs väg 69. En första 
etapp till norra utfarten från Grycksbo bör läggas 
in i att planera snarast. 
 
Det finns även ett stort behov av seniorboende i 
Grycksbo, viktigt att det planeras för det. 
 
Danholn 
Vi stöder de förslag som anges i FÖP:en 
 
Enviken 
Vi stöder de förslag som anges i FÖP:en 
 
Linghed 
Vi saknar beteckningar i FÖP:en för den 
befintliga skolan och affären i Linghed. 
 
Aspeboda 
Byarna Smedsbo och Stråtenbo längs lv 293, bör 
ses i ett sammanhang med Morbygden-
Korsarvet. Lv 293 följer i stort den medeltida 

 
 
 
Noteras. Sågmyras utveckling bedöms kunna 
hanteras genom de principer för 
bebyggelseutveckling som presenteras i 
områdesrekommendationen. 
 
 
 
Ingen ny offentlig service planeras i Sågmyra. 
Befintlig offentlig service särredovisas enbart i 
användningskartan i vissa fall för att inte kartan 
ska delas in i allt för små områden. 
 
Kulturmiljöerna kommenteras i 
områdesrekommendationen. 
 
 
 
 
Noteras. Behovet av den planskilda korsningen 
framgår av planförslaget. Planförslaget redovisar 
möjligheten att utveckla nuvarande centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalstudie för väg 69. En 
sammanfattning av resultatet läggs till i 
områdesrekommendationerna för Grycksbo och 
Bjursås. 
 
Se tidigare svar på synpunkten om seniorboende i 
andra orter. 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar om beteckningar i kartan i 
Sågmyra. 
 
 
Morbygden och Korsarvet ingår i fördjupad 
översiktsplan för Falun tätort och området runt 
Varpan eftersom det ingår i riksintresset för 
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vägsträckningen. Byarna är i olika omfattning 
berörda av modern bebyggelse, men har kvar 
stora delar av en äldre bebyggelseplan. 
Bebyggelseutvidgning bör därför ske ytterst 
sparsamt, och med särskilda begränsningar när 
det gäller utformning av ny bebyggelse. 
 
LIS-områdena kring Stora Aspans västra del, 
med idag i huvudsak sommarstugebebyggelse, 
kan erbjuda ytterligare bebyggelse, men då ej i 
direkt anslutning till vatten. Sjöns östra sida bör 
ej bebyggas ytterligare, då de gamla, 
flerhundraåriga gårdslägena, lindorna och 
åkermark finns i bevarat skick. 
 
Området kring sjön Mörtsjön (sjön som av någon 
anledning på kartan tycks sakna vatten), bör ej 
bebyggas ytterligare. I sjöns västra del finns 
bland annat välbevarade delar av den gamla 
vintervägen till Falun. Längs denna väg finns R-
märkta bebyggelselämningar, markerade redan 
på 1700-talskartorna som ”lämningar av äldre 
åbyggnader”. I sjöns sydvästra del finns 
lämningar av lågteknologisk järnframställning, 
C14 daterad till 1000–1300 tal. Med största 
sannolikhet finns ytterligare lämningar av 
tidigmedeltida verksamhet vid sjön. Norr om 
Mörtsjön ligger den gamla bebyggelsen i 
”Mörtsjöbo”, och skall nybyggnationer ske i 
detta område, bör detta ske mellan Mörtsjöbo 
och Slånget, i riktning mot vägen mot Skog, 
längs befintlig skogsväg. Här har det även 
funnits tidigare bebyggelse. 
 
Det finns frågetecken kring vägreservatet. 
Efter att väg 293 för några år sedan försågs med 
gång- och cykelväg mellan Falun och 
Ängesgårdarna, försvann delvis behovet av ny 
väg i detta område. En kraftigt ökande bilism, 
skulle kunna motivera vägreservatet, framförallt 
om den tunga trafiken ökar kraftigt. Ökning av 
tung trafik förutsätter dock nya industrier eller 
trafikflödesförändringar. Sådana kan dock inte 
ses i någon nära framtid. 
 
Instämmer i övrigt när det gäller VA-situationen, 
som idag är en kraftig hämsko för fortsatt 
utveckling av själva Aspeboda-byn och 
Olsbacka-området. Det måste i närtid till en 
lösning på dessa problem. 
 
Instämmer även i uppfattningen att det måste ske 
en noggrann och väl anpassad arkitektur, vid 
eventuell förtätning av bebyggelse. 

kulturmiljövård och världsarvet. För Smedsbo och 
Stråtenbo gäller riktlinjerna om att anpassa 
bebyggelse. 
 
 
 
 
LIS-områdena har sedan tidigare inventerats och 
vid behov justerats avseende natur- och 
friluftslivsvärden. 
 
 
 
 
 
Inom områden vars användning redovisas som 
landsbygd kan det finnas mindre områden av 
andra användningar exempelvis vatten. Vattnet 
redovisas i bakgrundskartan. LIS-området 
tangerar det utpekade området med 
kulturmiljövärden som redovisas i kommunens 
kulturmiljöprogram. De kända fornlämningarna 
ligger utanför LIS-området. LIS-området omfattar 
inte området norr om Mörtsjön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gång- och cykelvägen längs väg 293 har avsevärt 
förbättrat trafikmiljön för cyklister. För boende 
närmast vägar består dock störningar särskilt från 
tung trafik.Vägreservatet redovisas i översiktsplan 
FalunBorlänge och omfattar både området för 
fördjupad översiktsplan för Falu tätort och 
området runt Varpan samt Borlänge kommun. Det 
är viktigt att mark inom vägreservatet inte tas i 
anspråk för andra ändamål så att 
handlingsfriheten består. 
 
Ändring: Två utpekade områden för nya bostäder 
i Aspeboda kommundel har tagits bort på grund 
av osäkerheten som råder kring den framtida 
utbyggnaden av det allmänna VA-nätet. 
 
 
Noteras. 
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Övriga yttrande  
MN och GL 
Vi har inte för avsikt att sälja någon del av vår 
mark. Vi beviljar heller ej bygglov som närmaste 
granne till ett tänkt bygglov på andra sidan 
byvägen (mellan oss och Stora Aspan). 
 

 
Noteras. Marken mellan er fastighet och Stora 
Aspan ägs enligt vår kännedom av annan 
fastighetsägare och bedöms vara lämpligt för 
förtätning och kommer därför i planförslaget 
fortsatt att redovisas som föreslagna nya bostäder 
(förtätning). 
 

EÖ 1 
Sträckan som går från konsum/sparbanken fram 
till Gästivarevägen (i Bjursås, förvaltningens 
notering) är en väldigt jobbig väg att gå för 
barnen som går till skolan. Det är mycket 
trafik - både tung och vanlig och det borde göras 
något åt det. 
Jag ser möjlighet till några olika lösningar: 
* På något sätt få till en gång/cykelväg vid 
nuvarande väg. Kanske med räcke? Bara på en 
sida? 
* Bygga en ny gång/cykelvägsstig bakom husen 
som ligger längs med vägsträckan. I samband 
med eventuellt nybygge? 
 

 
Sträckan längs väg 892, från väg 69 till Skovägen, 
är utpekad och placerad i prioriteringsordning i 
Falu kommuns cykelplan från 2014. Vägen är 
Trafikverkets och det är därför de som har ansvar 
för att bygga en eventuell cykelväg. Region 
Dalarna finansierar cykelvägen via 
länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 

Anonym 1 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
varför ska ni utveckla? privatpersoner klarar av 
att utveckla saker bättre än kommunen! 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
inga upp till markägarna själva att styra över de. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
bygg större vägar och cykelväg överallt. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
inte er sak att bestämma 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
undermåligt 
 
 

 
 
 
 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten enligt plan- och 
bygglagen. Det är sedan ofta privatpersoner som 
står för genomförandet av förslagen. Den 
fastighetsägare som får sin mark utpekad för 
ändrad markanvändning är fri att fortsätta med 
pågående verksamhet om denne inte är 
intresserad av att förändra markanvändningen på 
platsen. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen noterar 
synpunkterna i yttrandet, men dessa har inte 
resulterat i några förändringar av planförslaget. 
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Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
upp till invånarna själva att bestämma. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
frågan ställs fel. vad erbjuder ni för alternativ till 
bil som funkar bra? 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
cykelvägar. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
konsekvensen är att kommunen ska planera och 
tvinga på saker, istället för att allt har sin egen 
gång. 
 
AMF 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Jag tycker det är fräckt av Falu Kommun att 
nämna avloppsanläggningen i Stråtenbo med 
flera byar som en tillgång i samband med 
översiktsplanen. Avloppsanläggningen har 
kommit till och drivs med hjälp av ideella krafter 
helt utan ekonomisk stöttning eller engagemang 
från Falu Kommun. Nu, när vi på egen hand 
jobbat oss igenom några år av byggnation och 
bevisat att vi klarar av att drifta anläggningen 
själva, då är vi intressanta! 
 

 
 
 
 
Noteras. 

MG 1 
Jag tycker att Lumsheden skall stå med som dom 
andra byarna. 
 
Yttranden innehåller en hänvisning till en nyhet 
på Falu kommuns hemsida. 
 

 
Nyheten på hemsidan som du hänvisar till handlar 
om ett samrådsmöte i Svärdsjö för den fördjupade 
översiktsplanen för delar av landsbygden. 
Planförslaget omfattar inte Lumsheden och därför 
nämns inte Lumsheden när vi bjuder in till detta 
möte. 
 
Utvecklingen i Lumsheden bedöms kunna hanteras 
på ett bra sätt genom den vägledning som finns i 
översiktsplan Falun Borlänge som täcker hela 
kommunens yta. 
 

IS 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Större utbud av busstrafik, kan i dagsläget inte 
dagspendla med buss från Stråtenbo trots att jag 

 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. Yttrandet skickas vidare till 
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jobbar dagtid 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Mer upplyst längs hela cykelbanan in till Falun 
 
 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Vid korsningen där man kör in till Kavelmora i 
Stråtenbo var 40 skylten innan infarten förr, den 
är av någon anledning flyttad till efter infarten 
(från falun hållet) går alldeles för fort i trafiken. 
Det skulle behövas en fartkamera i sänkan i 
Stråtenbo direkt efter kavelmora infarten, längs v 
293. Trafiken ligger ofta runt 80 fast det är 40, 
även mer nu när skylten är flyttad. Livsfarligt 
och vi har skolbuss hållplatsen precis där. 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Inne i centrum är parkeringssituationen hemsk. 
Någon till större parkering behövs. 
 
 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Vid korsningen där man kör in till Kavelmora i 
stråtenbo var 40 skylten innan infarten förr, den 
är av någon anledning flyttad till efter infarten 
(från Falu hållet) går alldeles för fort i trafiken. 
Det skulle behövas en fartkamera i sänkan i 
Stråtenbo direkt efter kavelmora infarten, längs v 
293. Trafiken ligger ofta runt 80 fast det är 40, 
även mer nu när skylten är flyttad. Livsfarligt 
och vi har skolbuss hållplatsen precis där. 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Lättillgänglighet med lokaltrafik 
 

ansvarig tjänsteperson på Dalatrafik. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
 
 
 
Gång- och cykelvägen sköts av Trafikverket. 
Yttrandet skickas till Trafikverket. 
 
 
 
 
Vägen sköts av Trafikverket. Yttrandet skickas till 
Trafikverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget hanterar inte frågor som rör Falu 
tätort. Behov av parkeringar i Falu tätort följs 
kontinuerligt upp i det löpande arbetet i 
samarbete mellan Falu kommun och Falu P. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 

NC 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Gärna enligt den skiss som är framtagen, den ser 
mycket bra ut! Men byn heter, och har alltid 
hetat, BORGÄRDET!! Svärdsjö är ett gammalt 
kommun- och sockennamn för en massa 
småbyar, varav Borgärdet är en!!! 

 
 
 
 
I planförslaget används de namn som förekommer 
i Lantmäteriets kartor, Borgärdet redovisas inom 
parentes i rubriken för 
områdesrekommendationen. Samma gäller för 
Enviken (Rönndalen). 
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Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Sandharn i Svärdsjön, badplatsen Adam och Eva 
i Svärdsjön, Kolstabadet i Borängetsjön. 
 
 
 
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Glöm aldrig bort landsbygden där många 
storstadsmänniskor vill bo, men arbeta inne i 
staden! 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Natur, skogar, sjöar, badland och framför allt 
små, mysiga BYSKOLOR!! 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Helt okej! 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydliganet av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Det är nog dags för det. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Ser bra ut. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
På landsbygden är bilen nödvändig!! 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cyklade till arbetet i 33 år! 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Vid nya macken. 
 
 
 

 
 
 
 
Noteras. 
Ändring: För området vid Sandharn i Svärdsjön 
har markanvändningen bytts till ”teknisk 
anläggning” för att lyfta fram att området är 
väldigt viktigt för dricksvattenförsörjningen, 
badplatsen kan vara kvar. 
 
 
 
 
Noteras. Detta redovisas i planförslaget. 
 
 
 
 
 
Noteras. Hur kommunens skolor organiseras 
hanteras inte i den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Behovet av bil på landsbygden redovisas 
i planförslaget. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. I Svärdsjö har den befintliga 
pendelparkeringen i centrum bedömts ligga mer 
strategiskt. Sedan tidigare finns möjlighet att 
anlägga parkering vid den nya macken. 
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14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Säkerhet, trygghet, människor. 
 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Tappa inte bort vår bys vackra namn 
BORGÄRDET!! 
 

 
 
Noteras. Den befintliga pendelparkeringen i 
Svärdsjös centrum bedöms uppfylla dessa behov. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 

ZL 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Toftbyn, Linghed 
 
 
 
 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Alla sjöar och vattendrag är viktiga för så väl 
människor, däggdjur, fisk och groddjur. Inget 
vattendrag/sjö ska byggas runt så att det tappar 
tillgängligheten för alla oss ”gamla” boende för 
att locka nybyggare. Det som varit byarnas 
rikedom ska fortfarande vara tillgängligt för alla, 
inte någons egendom. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Att inte landsbygden förstörs för att generera 
pengar till tätorten. Att bevara landsbygden är en 
större investering för framtiden än att sälja 
tomter för att bygga ut och därmed förlora den 
värdefulla landsbygden med lantbruk o 
skogsbruk. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Att det finns natur/skog/vatten och lugn. Att det 
finns affär och bra bussförbindelser är viktigt för 
så väl unga som gamla. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
 

 
 
 
 
Noteras. Utveckling i alla delar av kommunen är 
viktig, men bedömningen är att utvecklingen i 
första hand bör koncentreras till andra områden. 
Utveckling är fortfarande möjlig även i områden 
som redovisas som pågående/oförändrad 
markanvändning. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Planförslaget syftar till att bevara 
landsbygdens karaktär samtidigt som utveckling 
möjliggörs. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Beskrivningen bedöms stämma överens 
med beskrivningen i planförslaget. 
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Mot Hillersboda skulle man kunna bygga 
bostäder i viss del av skogen. Det skulle ge 
husen en fin plats, samtidigt som få skulle 
påverkas av att skogen tas ner på en mindre yta 
för att ge plats åt tomter/villor. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Ingen bebyggelse närmare vatten, det leder till 
att vattendragen blir ”egendom” och 
allmännyttan försvinner. 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Tycker det är tragiskt att det ska byggas där bara 
för att det finns en mark som är slät och fin, men 
ingen tanke på att om det byggs på åkermarken- 
vad händer då med det som åkermarken ska vara 
till -att förse våra bönder med foder/spannmål. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Att bygga vid Västeräng/skolan, vid 
fotbollsplanerna och bygga bort skogen vid 
elljusspåret verkan inte vara genomtänkt, då den 
skogen dagligen används av barnfamiljer, 
pensionärer/äldre eftersom den skogen är 
lättillgänglig med svamp och bärplockning. Ett 
sätt att komma till skogen och få den ro som en 
skog erbjuder. Att bygga på åkermark bakom 
Västeräng kommer att förstöra den 
naturupplevelse som dagens åkermark erbjuder. 
Här har vi ett lugn och ett djurliv som skulle 
skadas av ett bygge av bostäder. Att vi har 
naturen runt knuten, skogen och ett aktivt 
Svärdsjö IF gör att alla, gamla som unga trivs på 
byn. Förstör inte den biten med att bygga 
bostäder mellan Västeräng-fotbollsplanerna- 
skogen-industrivägen. Ni kommer att bygga bort 
så mycket trivsel och rekreation- naturen och 
skogen är bästa medicinen till dagens stressade 
människor- offra inte vår skog till bostäder! Vi 
behöver den mer än någonsin för att må bra. Att 
bygga mellan skogen och Västeräng gör att vi 
som bor mot skogen får grannen inpå knuten och 
det hus som vi en gång köpte med löfte om att vi 
skulle bo som sista husen innan skogen inte 
längre gäller. Då bor vi inte vid skogen längre 
utan mitt i ett bostadsområde som inte längre kan 
erbjuda det lugn som vi alltid haft här. 

Området bedöms inte vara lämpligt för nytt 
bostadsområde då det ligger för långt från 
allmänt vatten och avlopp samt saknar säker 
skolväg. 
 
 
 
 
 
Noteras. Vid byggande när vatten ska det normalt 
lämnas en fri passage närmast vattnet. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Utgångspunkten i avsnittet är att 
byggande på jordbruksmark endast ska ske i vissa 
specifika fall utifrån den prövning som redovisas i 
planförslaget. 
 
 
 
 
 
I samrådsförslaget föreslogs inte byggande vid 
Västeräng på grund av att området är utpekat som 
skolnaturområde. Områdets redovisades som en 
bortvald alternativ lokalisering. 
Ändring: På grund av nya uppgifter om i vilken 
omfattning som skolan använder området vid 
Västeräng har dialog hållits med skolan om deras 
nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområde. Därför föreslås nu ett område 
vid Västeräng för bostäder. De delar som är 
viktiga för skolans verksamhet sparas. Att området 
vid Västeräng föreslås bebyggas beror på att en 
avvägning görs mellan de två områdena med 
jordbruksmark och då är jordbruksmarken vid 
Hedvägen av högre värde att bruka. 
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Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
All kulturmiljö ska vara orörda, det är därför 
Svärdsjö är så fint och attraktivt för familjer att 
bo i. Pga att vi värnar om vår miljö, kultur och 
samhälle. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Att det går bussar till och från Falun som gör att 
bilen inte behövs. 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Att det byggs trygga och säkra gång och 
cykelvägar. Nu är det med livet som insats som 
man skickar ut sina barn på en cykel till och från 
skola/aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Vid centrum, att tex göra en sån vid apoteket 
skulle underlätta för många att ta bussen till och 
från Svärdsjö-Falun. 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Bra parkering med möjlighet till motorvärmare. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Ja, att bygget påverkar den miljö som de nya 
husen byggs på. Att Svärdsjö är så attraktivt 
beror på att allt finns här på byn, men då gäller 
det att också bevara det som finns. Det klart att 
folk vill bygga hus i fina Svärdsjö, men vad 
händer då med fina Svärdsjö om all ”ledig” mark 
fylls med hus och bostadsområden, då försvinner 
det fina med vår by. 
 
Fråga 1: Svärdsjö 
Natur och stillhet 
 

 
 
Noteras. Planförslaget syfte är att ta hänsyn till 
befintliga värden när utvecklings föreslås. 
 
 
 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
 
 
 
Falu kommuns syn på hur utbyggnad av 
cykelvägar på landsbygden ska prioriteras 
redovisas i Falu kommuns cykelplan från 2014. 
Projekt där planering pågår redovisas i 
planförslaget. Nya bostadsområden tar hänsyn till 
tillgången till säkra skolvägar när plats väljs. 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie förväg 850 genom 
Svärdsjö. En sammanfattning av resultatet och 
vad det innebär för fortsatt arbete läggs till i 
områdesrekommendationen för Svärdsjö. 
 
 
 
Delar av parkeringen vid livsmedelsaffären i 
Svärdsjö är idag pendelparkering. Planförslaget 
redovisar att den ska finnas kvar. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Ny bebyggelse har alltid en viss påverkan på 
omgivning, men beroende på var bebyggelsen 
placeras så skiljer sig konsekvenserna åt. Nya 
områden ska få så få negativa konsekvenser och 
så många positiva konsekvenser som möjligt för 
samhället som helhet, det kan tyvärr innebära att 
större negativa konsekvenser i enskilda frågor 
eller för vissa personer. 
 
 
Noteras. 
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Fråga 2: Svärdsjö 
Bra, så länge det inte blir nybyggarna som ska 
tas i första hand utan att vi i byarna får behålla 
våran by med alla fördelar en landsbygd har. 
Klart att det behövs byggas och utökas- gör då 
det där så få som möjligt blir påverkade. 
 
Fråga 3: Svärdsjö 
Att bygga bakom Västeräng eller vid kyrkbyn 
kommer att förstöra mer än det gynnar bygden. 
 
 
 
 
Fråga 4: Svärdsjö 
Ja, skogen bakom Västeräng och kyrkbyn, då det 
är allas rekreationsplats och tillgängligt för alla i 
byn. 
 

 
Planförslaget syftar till att identifiera de 
lämpligaste placeringarna för olika 
användningar. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten för Västeräng. Vid 
kyrkbyn föreslås inga nya bostadsområden, 
områdena som redovisas på väg mot kyrkbyn är 
bortvalda alternativa lokaliseringar för att visa att 
det finns motiv till att bebygga jordbruksmark. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkterna. Området kring 
elljusspåret redovisas fortsatt som område för 
natur och friluftsliv (namn på markanvändningen 
är ändrat sedan samrådet, men innebörden är 
samma). 
 

MF 
I de delar som berör Enviken nämns: 
 
”Längs med Hans Lars väg ligger tre 
radhuslängor från 50-talet som är väldigt 
karaktäristiska. Husens kulturmiljövärden bör 
studeras närmare.” 
 
Vad menas med detta, och vem står bakom det 
som skrivs? 
 

 
Vid platsbesök i Enviken uppmärksammades dessa 
hus. Vid olika förändringar finns regler i PBL att 
förhålla sig till, det så kallade varsamhetskravet 
samt förvanskningsförbudet, beroende på hur 
höga värden ett område eller en byggnad har 
Planförslaget tas fram av tjänstemän på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete 
med exempelvis kommunantikvarie. 
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för 
samråd respektive utställning. Planen antas av 
kommunfullmäktige. 
Ändring: Beskrivningen av vad som gäller för 
husen har justerats så att det tydligare framgår att 
husens värde ska studeras närmare om det blir 
aktuellt med förändringar. 
 

AJ 1 
2018-04-18 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Norr om Falun längs riksväg 69 och då byarna 
Grycksbo, Bjursås, Sågmyra. Samt 850 mot och 
genom Svärdsjö och mot Enviken 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Enviken ner mot Svärdsjö/Sundborn mot Hosjö. 
Rogsjön mot Haghed/Österå och Varpan 
 

 
 
 
 
 
Noteras. Dessa områden och stråk pekas ut i 
planförslaget, bortsett från Sågmyra. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. De aktuella sjöarna och vattendragen 
redovisas i utvecklingskartan som särskilt viktiga. 
Varpan och Rogsjön ligger dock utanför/till stor 
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Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Kommunikationen för att skapa möjlighet och 
förutsättningar att välja vart man vill bo. 
Utveckla servicen, tekniken borde göra mera 
nytta för att kunna bo landsbygden. Här måste 
teknikprojekt verka på landsbygden. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närheten till naturen och stad! 
 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Överlag bra, våga använda befintliga 
transportstråk för att utveckla landsbygden. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Det är bra med tiden har delvis runnit ifrån LIS. 
Bygg främst äldre boenden vid LIS-områden! Nu 
är det mera att få till alternativa 
kommunikationer från landsbygd till stad där de 
flesta arbetar. Bostäder som har en annan 
inriktning än enbart närhet till vatten. Jag tror att 
barnfamiljer idag och främst om 10 år tittar på 
det. Kommunikationen som jag främst anser 
behöver förstärkas är cykling. Gör det säkert att 
passera riksvägar och separera gång och 
cykeltrafik. 
 
 
 
 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Bästa massorna finns på skogsmarken med 
morän! Bostäder/detaljplaner på denna 
breddgrad bör ju gå att planera på skogsmark! Så 
långt som möjligt undvik stora intrång på 
jordbruksmark. 
 
 

del utanför planområdet och redovisas därav i 
mer dämpad färg. 
 
 
 
 
Noteras. I vilka orter kommunal service ska finnas 
styrs inte av den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Detta är i linje med planförslagets 
redovisning. 
 
 
 
 
Noteras. Detta är i linje med planförslaget och 
översiktsplan FalunBorlänge. 
 
 
 
 
Noteras. LIS-områdena ska ses som ett 
komplement till utpekade områden för bostäder. 
Utpekade bostadsområden är framtagna i linje 
med yttrandets synpunkter. Vård- och 
omsorgsboenden har behov av goda 
kommunikationer för arbetskraftsförsörjning. Falu 
kommuns syn på hur utbyggnad av cykelvägar på 
landsbygden ska prioriteras redovisas i Falu 
kommuns cykelplan från 2014. Projekt där 
planering pågår redovisas i planförslaget. Nya 
bostadsområden tar hänsyn till tillgången till 
säkra skolvägar när plats väljs. De flesta vägar på 
landsbygden är statliga och det är då Trafikverket 
som ansvarar för utbyggnad. Region Dalarna 
prioriterar och finansierar gång och cykelvägarna 
via länstransportplanen. 
 
 
 
 
 
Noteras. Syftet med avsnittet är att redovisa vid 
vilka tillfällen det är möjligt att ta jordbruksmark i 
anspråk. I många fall går det istället att hitta 
lämplig skogsmark att bygga på. 
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Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Bra att hålla ihop korridorer för att få 
sammanhängande områden oavsett om 
inriktningen är biologisk mångfald eller 
kultur/friskvård/hälsa. Inom detaljplanelagd 
mark, park/grönytor ska inte biologisk mångfald 
vara ledande! det är viktigare att det inte blir kal-
ytor utan att det är ett grönt rum i olika 
successioner. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Håller inte helt med. Grycksbo finns även på 
östra sidan av riksväg 69. Utveckla den sidan 
mer med en säker passage till skola och 
vårdcentralen, då kommer det att växa. Nyttja 
trafiken att utveckla Grycksbo, få en bråkdel att 
stanna för service och handel! Med en sådan 
lösning kanske farliga korsningen vid gamla OK-
macken kan motiveras att tas bort! Se även för 
Bjursås och korsvägen, här finns det andra 
höjdskillnader, kanske en gc-bro över riksvägen. 
Likaså o Boda Svärdsjö. Jobba mera för att säkra 
passager för barn, ungdomar mm till skolor och 
knutpunkter. Jobba mindre med förbifarter 
(TRV) nyttja befintliga rättigheter och utveckla 
gc-stråk. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Tillgängliggör mer med gröna jobb. Kräver 
underhåll, bör inte förfalla. 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Säkra busshållplatser med tillgänglighet. Hur tar 
sig personer idag till och från de sk. 
knutpunkterna! Inte anpassat något efter 
Dalatrafiks revolution!! Satsa på gc-vägar som 
man ka ta sig till och från stan. Håller bättre i 
längden då beslut (typ Dalatrafik) kan rasera 
familjers tillgänglighet kraftig. 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Lyft fram cykelplanen och gör stråken för 
landsbygden betydligt tidigare än i planen. 
 

 
 
 
Noteras. Behoven av sammanhängande 
grönområden är i linje med 
planeringsinriktningarna för stödjande 
ekosystemtjänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obebyggda områden närmast väg 69 bedöms vara 
utsatta för buller från vägen. En viss utveckling av 
service och verksamheter öster om väg 69 har 
föreslagits, utöver det bedöms det vara lämpligast 
att planera för nya bostäder i Grycksbo i lägen 
som är mindre bullerutsatta. På grund av höga 
investeringskostnader har inte lägen som kräver 
planskilda passager prioriterats för nya 
bostadsområden. 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 69 och en 
för väg 850 genom Svärdsjö. En sammanfattning 
av resultatet och vad det innebär för fortsatt 
arbete läggs till i respektive 
områdesrekommendation. 
 
 
 
Noteras. Kommunen har begränsad möjlighet att 
påverka tillgängliggörande av kulturmiljöer som 
ägs av andra. 
 
 
 
Falu kommuns syn på hur utbyggnad av 
cykelvägar på landsbygden ska prioriteras 
redovisas i Falu kommuns cykelplan från 2014. På 
landsbygden är vägarna normalt Trafikverkets 
och det är därför de som har ansvar för att bygga 
en eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägar längs Trafikverkets vägar via 
länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
 
Se föregående svar. 
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Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Grycksbo, Bjursås, Boda, Svärdsjö 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
Grycksbo. mycket trafik, kolla ÅDT! Ostrategisk 
och farligt övergångsställe idag. Bjursås lika så. 
Svärdsjö/Boda likaså. 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Grycksbo. Svärdsjö. Bjursås finns en men bör bli 
större om man vill utveckla andra färdmedel! 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Jobba för framtiden, laddare för el-bil, el-cykel. 
Skärmtak för cyklar. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Om kommunen inte är öppen för vart man ska 
planera bostäder utan grundar sig på SKA 
bostadsutveckling ske på västra sidan mm. Då 
tror jag att konsekvenserna blir snabbare takt för 
avveckling av landsbygden. Förtätning av staden 
sker men kommer inte att hålla då de minskade 
grönytornas roll i staden kommer att betyda mer. 
 
Fråga 1: Grycksbo 
Säker gc-passage av riksvägen. Exploatering på 
östra sidan av riksvägen 
 
Fråga 2: Grycksbo 
Komplettera med östra sidan av riksvägen. 
 
Fråga 3: Grycksbo 
Komplettera med östra sidan riksvägen 
 
Fråga 4: Grycksbo 
Runt sjöarna både väster och öster om riksvägen. 
 
 
 
 

 
 
Noteras. Planskild korsning finns i Boda. 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 69 och en 
för väg 850 genom Svärdsjö. En sammanfattning 
av resultatet och vad det innebär för fortsatt 
arbete läggs till i respektive 
områdesrekommendation. 
 
 
 
Noteras. Se även svar ovan. 
 
 
 
 
 
Noteras. Pendelparkering finns även i Svärdsjö 
centrum. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Förslaget har tagits fram utifrån en bedömning av 
förutsättningarna i Grycksbo och de synpunkter 
på vad som gör landsbygden attraktiv som 
framkom under dialogmötena 2016. Förtätningen 
av Falu tätort hanteras i fördjupad översiktsplan 
för Falu tätort och området runt Varpan. 
 
 
 
Noteras. Se även tidigare svar på synpunkter om 
säkra passager och om bostäder öster om väg 69. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
Noteras. Inga större förändringar föreslås i dessa 
områden. Enstaka LIS-områden redovisas. 
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Fråga 5a: Grycksbo 
Ja, typ i höjd med Vårdcentralen och då skapa 
säkra busshållplatser 
 
Fråga 5b: Grycksbo 
Tillgänglighetskravet och säkerhet 
 
Fråga 6: Grycksbo 
Stäng in-/utfarter längs riksvägen och samverka 
för att få till färre men säkrare utfarter, 
kombinera med gc-stråk mot Bjursås! 
 
 
 
 
2018-05-10 
Fråga 2: Grycksbo 
Fortsätt att våga ta med östra sidan av RV 69. 
Där ni har lagt handelsområde, utöka boende 
delen. 
 
 
Vid Tansvallen bör man ta med en gc-väg mellan 
bandyplan och fotbollsplan på den nedlagda och 
upprivna banvallen. Lämpligt att leda folk som 
ska till badet eller tas sig mot Lustebo, Sågmyra. 
grusad cykelväg! 
 
Ett aktivitetshus där mellan fotbollsplan och 
bandyplan. Ett hus för både idrott, musik, kultur. 
Allt ligger i anslutning, idrotten och dansbanan 
med scen! 
 
Fråga 3: Grycksbo 
Bra, utöka östra delen av RV 69 mot/vid 
Harmsarvet. 
 
2018-05-22 
Gäller GRYCKSBO. 
Järnväg finns till Grycksbo. Starta upp rälsbuss, 
perrong finns i Grycksbo och Bergsgården! 
Nyttja det som finns! Vad krävs för att starta 
upp! Stängsling sker på delen som går genom 
centrala Falun. 
 

 
Noteras. Se tidigare svar på synpunkter om säkra 
passager. 
 
 
Noteras. 
 
 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 69 och en 
för väg 850 genom Svärdsjö. En sammanfattning 
av resultatet och vad det innebär för fortsatt 
arbete läggs till i respektive 
områdesrekommendation. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten och 
förutsättningarna för boende öster om väg 69, ett 
möjligt bostadsområde redovisas på längre sikt 
längre från väg 69. 
 
Noteras. Några sådana planer finns idag inte i 
kommunens cykelplan (2014). 
 
 
 
 
Hur kommunal service organiseras styrs inte av 
den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Noteras. Synpunkten skickas vidare till Region 
Dalarna som ansvarar för kollektivtrafiken. 

TS 
Hur tänker Falu kommun att projekt ”den 
attraktiva landsbygden” stämmer överens med 
den plan/ambition Fortum har att starta 
avfallsstation i området ovanför oss? 
 
Alla utgångspunkter för den fördjupade 
översiktsplanen för delar av landsbygden 
kommer att naggas rejält(!) i kanten för oss som 

 
Falu kommun hade vid tillfället för samrådet ännu 
inte tagit ställning i frågan. Fortum har inte 
längre några planer på verksamheten i fråga. 
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bor i Olsbacka om Fortums planer verkställs. 
Falu kommun står med som sökande i deras 
ansökan. 
 
Olsbacka har anor flera hundra år tillbaka i tiden, 
det finns stora värden i natur och kultur som är 
just anledningen till att vi bor där vi bor. 
 
Hur rimmar ”viktigheten” med att vi 
har installerat våra miljöbrunnar år 2013 i syfte 
för miljön (vilket jag tycker är bra) när man i 
andra andemeningen vill ha en avfallsanläggning 
geologiskt ovanför vårt område där grundvattnet 
kommer ifrån? 
 
PGH 
Valt område för byggnation i Svärdsjö är mycket 
olämpligt. Åkermark som brukas av lokal 
näringsidkare. Jordbruksmark behövs för avsett 
ändamål och skall ej bebyggas. 
Kommunen måste värna om bygden i långsiktigt 
perspektiv där jordbruksmark är en viktig resurs 
för landsbygdens utveckling. 
Ett bättre alternativ som framkom på mötet är 
området vid Västeräng, där utrymme både finns 
för skolans aktivitetsområde och lämplig 
tomtmark. 
 

 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 
 

EÖ 2 
Ett signum för Svärdsjöbygden är öppet 
jordbrukslandskap. 
Det för byggnation föreslagna området i 
Svärdsjö är mycket olämpligt, det är mark som 
aktivt brukas tillsammans med angränsande 
fastighet. Det är av synnerligen vikt att Svärdsjö 
värnar om sin åkermark. 
Ett bättre alternativ är området vid Västeräng där 
det finns plats både för byggnation och för 
skolans aktiviteter vid idrottsplatsen. Rätt 
utformad störs varken skolan eller 
motionsområdet. 
 

 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 
 

Linghedsfastigheter AB 
Fråga 1: Svärdsjö 
Att all service kan behållas i Borgärdet. 
 
 
 
Fråga 2: Svärdsjö 
Har lämplig mark för småhusbebyggelse på 
Fastighet X:X. 

 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanen 
möjliggör för utveckling, men styr inte hur 
kommunal service ska organiseras. 
 
 
Det aktuella området pekas inte ut som framtida 
område för bostäder Då delar av fastigheten 
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Fråga 3: Svärdsjö 
Helt OK. 
 
Fråga 6: Linghed 
Industrimark på Fastighet X:X. ca 10ha 
hårdgjord industrimark. Säljes. 
 

ligger för långt från allmänt vatten och avlopp 
samt saknar säker skolväg. Delar av fastigheten är 
viktig för landskapsbilden i Svärdsjö. För del av 
fastigheten har Falu kommun hösten 2018 lämnat 
negativt planbesked. 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
exploateringsavdelning för kännedom. 
 

Anonym 2 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Uppskattar förtydligandet och att det efterföljs 
till 100%. I grunden anser jag att jordbruksmark 
inte ska bebyggas alls om den brukas. 
 
Fråga 1: Linghed 
Här finns möjlighet att utveckla naturturismen i 
samarbete med aktiva bybor, föreningar och 
företag. Ex cykel-/vandringsleder som utgår från 
bef elljusspår, utegym och slogbod. 
 
Fråga 2: Linghed 
Är positiv till föreslagen bebyggelseutveckling i 
byn då den ser till att behålla den bystruktur som 
finns i dag med tydliga bydelar. 
 
Fråga 6: Linghed 
Önskvärt att flytta återvinningsstationen från 
skolan till verksamhetsområdet vid Svärdsjön. 
 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Förslagen handlar om frågor som till 
stor del genomförs av andra aktörer än 
kommunen, men där kommunen på olika sätt kan 
vara behjälplig. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Återvinningsstationer och deras placering 
hanteras av Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen Yttrandet skickas till dem. 
 

JA 
Jag är inte intresserad av att bebygga eller sälja 
våran åkermark Fastighet X:X. 
 
Vi brukar marken idag och vår långsiktiga plan 
är att ha djur på marken. Det finns bättre mark å 
bygga på som inte är brukad åkermark i 
dagsläget, tex. området bakom Västeräng, söder 
om Svärdsjös vårdcentralen, nedanför 
Källegården m.fl. 
 

 
Tack för informationen. 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 
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HE 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
En trottoar eller gång och cykelväg utefter 
Bjursåsvägen som är avskild från övrig trafik 
från bussterminalen/återvinningsstation 
(korsvägen) till Bjursåsskolan 
(Skolgränd/Skovägen) det är både en 
trafiksäkerhet och miljöbefrämjande åtgärd då 
både äldre och ungdomar ska samsas med den 
övriga tidvis stark trafikerad huvudled genom 
Bjursås. 
 

 
 
 
 
Sträckan längs väg 892, från väg 69 till Skovägen, 
är utpekad och placerad i prioriteringsordning i 
Falu kommuns cykelplan från 2014. Vägen är 
Trafikverkets och det är därför de som har ansvar 
för att bygga en eventuell cykelväg. Region 
Dalarna finansierar cykelvägen via 
länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 

BS 
2018-04-27 
Yttrandet visar en skiss över en pendelparkering 
i Linghed. Pendelparkeringen ligger på en bit 
obebyggd mark i korsningen mellan 
Häradsvägen och Lingvägen. 
 
 
 
 
 
2018-06-26 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Tre vattennära områden bör vara tillgänglig för 
permanentboende eller semesterhus framöver: 
 
2018-06-28 
Fråga 1:  
Tre vattennära områden bör vara tillgänglig för 
permanentboende eller semesterhus framöver: 
- Hökviksområdet: Att det i dagsläge inte finns 
gång/cykelbro över Lingån ska inte hindra ett 
framtida utvecklingsområde vid Hökviksån. 
 
 
- Gammelgårdsviken. LIS området borde 
förlängas norrut från Industriområdet och ett nytt 
LIS området borde läggas till på östra stranden 
vid gamla Järnvägsstationen i Kolgårdsområden 
 
 
- Erks badplats i västra delen av Linghed: Ett 
nytt LIS området borde läggas till där det redan 
finns pumpstation och tillfartsvägar mot 
Sörlingan. Jordbruksmarken där är till skillnad 
från kringliggande arealer mycket dålig. 
 
 

 
 
Pendelparkeringar pekas endast ut i 
serviceorterna då dessa bedöms vara de största 
bytespunkterna. Möjlighet kan finnas att ordna 
pendelparkeringar även i andra orter. Den 
föreslagna platsen är delvis brant och med en 
komplex trafiksituationen och måste därför 
utredas ytterligare om det blir aktuellt att ordna 
pendelparkering. 
 
 
 
 
 
Se svar nedan. 
 
 
 
 
En utveckling av området runt Hökviken bedöms 
inte kunna bekosta en ombyggnad av bron 
Inriktningen att det ska finnas en säker skolväg 
gäller nya bostadsområden, inte enstaka 
förtätningar. 
 
 
Ändring: LIS-områdena kring industriområdet ses 
över. En yta med betesmark utgår och ersätts av 
tre områden längre norrut. Öster om 
Gammelgårdsviken pekas inte LIS-områden ut pga 
naturvärden. 
 
Jordbruksmarkens värde bedöms inte variera i så 
stor utsträckning att det motiverar ett LIS-området 
på den föreslagna platsen. Det är inte heller 
lämpligt för landskapsbilden att göra stora 
ändringar av markanvändningen i området 
närmast vattendraget och sjön. 
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Fråga 2: Strömmen och Hökviksån  
 
 
Fråga 3: Fortsatt bra kommunikationer, Att 
byarna skapa attraktiva identiteter som 
kompletterar landsbygden som boendealternativ, 
skola, förskola och affär/mötesplats i byn 
 
Fråga 4: Att flera generationer kan bo på samma 
plats, en stark identitet och gemenskap, vacker 
natur, goda kommunikationer, god 
basinfrastruktur (skola, omsorg, affär) 
 
Fråga 5: Vi håller med att en förtätning av 
bykärnan är prio ett men där finns väldigt få 
byggklara tomter. Fler LIS-områden än som är 
föreslagen behövs. Se fråga 1 
 
Fråga 6: Det är bra med möjlighet att bygga 
strandnära. Fler LIS-områden behövs i Linghed, 
se fråga 1 
 
Fråga 7: Analysen om brukningsvärd 
jordbruksmark är bra. I Linghed finns två ställen 
där brukningsbarheten kan ifrågasättas och det är 
vid Hökviksbron och vid Erks badplats. Dess 
ställen borde inkluderas i byggbara områden. 
 
Fråga 8: Inga synpunkter 
 
Fråga 9 Förslaget är bra. 
 
Fråga 10: Kulturmiljöerna ska brukas även om 
detta innebär vissa anpassningar till modernt 
bruk. I Linghed är det kulturmiljöerna i 
Strömmen där det finns risk att kraftstationen, 
smedjan och sädesrensen blir rena museums 
föremål och kostsamma att underhålla. Även 
bondsågen vid Nysjövägen går mot samma öde. 
Att stötta bruket av dessa anläggningar är både 
ekonomiskt och kulturhistoriskt värdefullt. 
 
Fråga 11: Ett ”uber” system på landsbygden – 
ett billigt, läggtillgänglig samåkningssystem. En 
bra pendlarparkering vid affären i Linghed 
 
 
 
Fråga 12: Gång och Cykelvägar längs 
Lingvägen på de sträckningar där det inte finns 
alternativa vägar att ta. Att bredda Lingvägen. 
 

Noteras. Dessa ingår i Svärdsjövattendraget vilket 
redovisas som viktigt i utvecklingskartan. 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Se svar på tidigare synpunkt om LIS-områden. 
 
 
 
 
Se svar på tidigare synpunkt om LIS-områden. 
 
 
 
Se svar på tidigare synpunkt om Erks badplats, 
svaret gäller båda områdena. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
Noteras. 
 
Noteras. Området vid Strömmen i Linghed är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Det finns 
därmed särskilt höga krav på hur detta område får 
förändras. 
Ändring: Områdesrekommendationen för Linghed 
utvecklas med en tydligare beskrivning av hur 
riksintresset ska tillgodoses. För att tillgodose 
riksintresset bedöms det krävas tydliga 
restriktioner. 
 
Se tidigare svar om pendelparkering. Ett 
samåkningssystem kan inte hanteras i den 
fördjupade översiktsplanen. Synpunkten skickas 
till Region Dalarna som har provat ett liknande 
system på en ort i norra Dalarna. 
 
I Falu kommuns cykelplan redovisas behov av 
gång- och cykelväg längs väg 888 (Lingvägen) 
samt upp till skolan och idrottsplatsen. Utöver 
detta redovisas behov av gång- och cykelvägar 
mot Böle (väg 884), Enviken och Svärdsjö. Väg 
888 och 884 är Trafikverkets och det är därför de 
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som har ansvar för att bygga en eventuell 
cykelväg. Region Dalarna finansierar cykelvägen 
via länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 
 

Anonym 3 
Fråga 1: Enviken 
Hyresbostäder för unga och gamla så att dessa 
grupper kan bo kvar på orten. 
 

 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. Kommunen bygger endast olika 
typer av särskilda boenden i egen regi. 
 

AKF 
Tips på nytt bostadsområde i Danholn: Gamla 
vägen från Danholn till Sundborn 
(Överbackavägen), typ i mitten, jättefin utsikt 
mot bergen. Toppenläge för nytt bostadsområde 
med närhet till Sundborn med affär + Falun + 
asfaltera vägen! 
 
Vore bra om den gamla förfallna tvättstugan i 
Överbacka, vid bäcken, togs bort. Tvättstugan 
förtar intrycket av byn Överbacka.  
 

 
Ett nytt bostadsområde föreslogs redan i 
samrådsversionen längs Överbackavägen, dock i 
anslutning till Överbacka. Ett bostadsområde 
längre in på vägen bedöms inte lämpligt i 
dagsläget då det blir långt att ansluta till allmänt 
vatten och avlopp och att ordna säker skolväg. 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanen kan inte 
styra detta. Tvättstugan har vissa 
kulturmiljövärden som kan påverka eventuella 
framtida beslut i andra forum. 
 

PN och IN 
Vi vill bara meddela att vi inte har för avsikt att 
sälja eller upplåta mark från våra fastigheter 
Fastighet X:X och Fastighet X:X för 
bostadsbyggande. 
 

 
Tack för informationen. 
Ändring: Ert ställningstagande om era fastigheter 
har påverkat inställningen till området. Även 
andra förutsättningar har påverkat ändringar i 
Ljusdal. Det utpekade området för nya bostäder 
har tagits bort helt på grund av osäkerheten som 
råder kring den framtida utbyggnaden av det 
allmänna VA-nätet. 
 

LLL 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Cykelväg mellan Falun och Svärdsjö, där 
synkronisering mot Sundborn är viktig. 
 

 
 
 
Delar av sträckan är utpekad och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 850 genom 
Svärdsjö. En sammanfattning av resultatet och 
vad det innebär för fortsatt arbete läggs till i 
områdesrekommendationerna för Boda och 
Svärdsjö. 
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JF 
Det jag tycker är viktigt i Aspeboda är att behålla 
landsbygdskänslan och hålla ute tung trafik från 
samhället. 
 
 
Kanske ställa krav på höjd/storlek på byggnader 
för att behålla bykänslan trots ev. förtätning. 
 
 
 
Kanske begränsa antal hus per 
förtätningstillfälle. 
 
 
 
 
 
Stråtjärn är en fågelrik sjö som borde skyddas 
och bevaras från miljöpåverkan både kemikalier, 
buller osv. 
 
 
Borde påverka Vägverket att flytta vägreservatet 
bort från tjärnen och över befintlig bebyggelse 
 
 
 
 
Bra tankar om att dela upp förtätningen i byn. 
 
Skapa säkra vägar genom byn för ex. barnen att 
färdas exempelvis cykelväg för att uppmuntra till 
fossilfria färdmedel. 
 
 
 
 
 
 
 
Många av oss vill ha det lugnt. 
 

 
Noteras. Att behålla landsbygdskaraktären är i 
linje med planförslaget. De större vägarna i 
området är viktiga även för genomfartstrafik och 
tung trafik behöver använda dem. 
 
Ny bebyggelse i Aspeboda ska normalt förhålla 
sig till avsnittet ”Att anpassa bebyggelse”. Där 
ingår anpassning till höjd och storlek på befintliga 
närbelägna hus. 
 
Det antal hus som bedömts vara lämpligt i de 
föreslagna områdena redovisas i informationen 
som dyker upp om man klickar på respektive 
område. Den slutliga lämplighetsprövningen görs 
i nästa skede, i förhandsbesked eller 
detaljplaneläggning. 
 
Noteras. Utöver det befintliga vägreservatet 
föreslås ingen ändrad markanvändning i området 
närmast Stråtjärn. Möjligheten till enstaka 
förtätningar får bedömas i varje enskilt fall. 
 
Den aktuella sträckningen har utretts i två 
omgångar och bedömningen är att det är den 
lämpligaste sträckningen. Om det blir aktuellt att 
bygga väg 293 i ny sträckning kommer fortsatta 
prövningar att krävas. 
 
Noteras. 
 
I Falu kommuns cykelplan finns gång- och 
cykelväg längs väg 830 på sträckan mellan väg 
293 och Ornäs utpekad och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
Noteras. 

MB 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Danholn 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 

 
 
 
 
Noteras. Danholn ingår i ett utpekat 
utvecklingsstråk. 
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Sundbornsån, Hedkarlsjön 
 
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Barnomsorg, naturliv och infrastruktur 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Natur, elljusspår, sjöar 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Backa våtmark, Årberget 
 
 
 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Bra busskommunikation och cykelvägar 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cykelväg från Danholn till sveden och ut till 
Sundborn 
 
 
 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
I Danholn skrivs det om att det är ett barnvänligt 
område men det beror mycket på det som vi 
bybor har gjort. De lekplatser som finns vid 
Carlborgssons väg samt vid förskolan är allt 
annat än attraktiva. Man tar bort gungor men 
låter gungställningen stå kvar. Tycker det är 
superviktigt att ni rustar upp dessa om ni vill 
marknadsföra Danholn som barnvänligt. För som 
småbarnsförälder tycker jag att lekplatserna är 
riktigt tråkiga samt att skötsel på sommaren är 
för oregelbunden. 
 
Fråga 1: Danholn 
Utveckla: barnvänligt bevara: naturnära 
 
Fråga 2: Danholn 
Positiv till fler bostäder och 

Noteras. Sundbornsån är utpekad som viktig i 
utvecklingskartan, men då den ligger utanför 
planområdet är den redovisad i dovare färg. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Backa våtmark ingår inte i planområdet. 
De delar av Årberget som ligger inom 
planområdet är utpekat som användningen natur 
och friluftsliv (i samrådet hette användningen 
grönområde, innebörden är fortfarande samma). 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Ändring: Trafikverket har genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för cykelväg längs sträckan. En 
sammanfattning av resultatet och vad det innebär 
för fortsatt arbete läggs till i 
områdesrekommendationen för Danholn. 
 
 
 
 
Lekplatsen vid Carlborgssons väg har rustats upp 
efter att samrådet genomfördes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
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verksamhetsutbyggnad 
 
Fråga 3: Danholn 
Bra kommer bli superfint 
 
Fråga 6: Danholn 
Behöver rusta och bygga nytt på lekplatserna 
omgående 
 

 
 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om lekplatser. 
 

TA 
Jag tycker att en cykel-och gångväg vore något 
att prioritera i Aspeboda. Bilar kör inte enligt 
hastighetsbegränsningen och för att få en mer 
levande landsbygd är detta verkligen något att 
satsa på. Vill man locka småbarnsfamiljer att 
bosätta sig i Aspeboda är en cykel-och gångväg 
något som kan avgöra. Vidare är det varje dag 
flera cyklister på vägarna som också skulle 
uppskatta detta. Så för allas säkerhet bör en 
cykel-och gångväg anläggas. 
 

 
I Falu kommuns cykelplan finns gång- och 
cykelväg längs väg 830 på sträckan mellan väg 
293 och Ornäs utpekad och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 

SN 1 
Efter samrådsmöte i Aspeboda bygdegård den 15 
maj 2018 så ger jag härmed besked att jag inte är 
intresserad av att sälja min mark eller delar av 
den för bebyggelse. 
 
Kommer inte att sälja någonting inom de 
närmaste 20 åren.  
Gäller Fastighet X:X. 
 

 
Tack för informationen. 
Ändring: Ditt ställningstagande om din fastighet 
har påverkat inställningen till området. Även 
andra förutsättningar har påverkat ändringar i 
Slaggen. Det utpekade området för nya bostäder 
har tagits bort helt på grund av osäkerheten som 
råder kring den framtida utbyggnaden av det 
allmänna VA-nätet. 

Anonym 4 
Yttrande 1 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Sverige 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Sverige 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Sverige 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Min familj skulle använda bilen mindre om det 
fanns en bättre kollektivtrafik och att biljettpriset 
blir billigare 
 

 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Sedan 1 januari 2018 har Region 
Dalarna ansvar för kollektivtrafiken. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. Yttrandet skickas till 
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Yttrande 2 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Enviken och Sågmyra 
 
 
 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Alla sjöar och vattendrag och odlingsbar mark 
måste bevaras. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Bra och billig kollektivtrafik. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Sverige 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Jag tycker att det ska byggas flera små ”ettor och 
tvåor” hyreslägenheter så att ungdomar kan få bo 
kvar på landsbygden 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Min familj skulle använda bilen mindre om det 
fanns en bättre kollektivtrafik och att biljettpriset 
blir billigare 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cykel är inte lämpligt för vår del. 
 
Yttrande 3 
Svaren på fråga 1–4 samt 11 och 12 är identiska 
med tidigare yttranden. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
 

Region Dalarna. 
 
 
 
 
 
Noteras. Enviken redovisas, liksom övriga 
serviceorter, som ett utvecklingsområde. Sågmyra 
har inte pekats ut särskilt men utveckling är möjlig 
även inom områden för pågående/oförändrad 
markanvändning. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om kollektivtrafik. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. Kommunen bygger endast olika 
typer av särskilda boenden i egen regi. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om kollektivtrafik. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
. 
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Jag tycker att det ska byggas hyreshus med små 
lägenheter "ettor och tvåor". Då kan ungdomar 
som vill få bo kvar i sin hem by. Många äldre 
som inte orkar med ett stort boende har då även 
chans att få flytta till ett mindre boende och då 
blir hus lediga så att barnfamiljer som vill kan få 
flytta ut till landet. 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Jag tycker inte att man ska få bygga på 
odlingsbarmark. Vi måste satsa mer på 
svenskodlad mat. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Skog och vattendrag. 
 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Korsningen i Rönndalen är fortfarande en farlig 
korsning. Efter ombyggnad så åker tung trafik 
ännu fortare igenom korsningen. 
 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
Det är en gång och cykelväg till och från skola. 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Idag räcker pendelparkeringen till i Enviken. 
Men om vi ändrar den trenden så finns mark att 
kunna bygga en extra pendelparkering. Detta ska 
redan finnas i planeringen. 
 
 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Att det går bussar både till och från stan. 
 
 
 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Att det ska vara enklare att hitta på kommunens 
hemsida. Det är svårt att lämna synpunkter på 

Se tidigare svar på synpunkt om små lägenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Planförslaget följer miljöbalken vilket 
innebär att jordbruksmark bara får bebyggas 
under vissa omständigheter. 
 
 
 
 
Noteras. Naturen lyfts fram som en viktig aspekt 
på landsbygden. 
 
 
 
Väg 50 och den ombyggda korsningen är 
Trafikverkets. Falu kommun och Region Dalarna 
för diskussioner med Trafikverket för att försöka 
hitta en lösning för korsningen. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
En mindre yta i anslutning till pendelparkeringen 
ingår i ett område för utvecklad markanvändning 
för tätort. Det finns vissa försvårande 
omständigheter, främst höjdskillnader, men om 
behov uppstår av ytterligare pendelparkering kan 
det utredas om ytan är möjlig att använda till 
detta. 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
 
 
 
 
Noteras. Annonseringen av planförslaget på 
kommunens hemsida kommer ses över till 
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något som jag inte hittar lätt på kommunens 
hemsida. 
 
Fråga 1: Enviken 
Bygga små billiga hyresrätter Få tillbaka 
biblioteket 
 
 
Fråga 2: Enviken 
Dålig. Jag vill ha flera hyreslägenheter. Så vi 
som är äldre kan få chans till ett bekvämare 
boende. Många ungdomar vill kunna bo kvar. 
 
Fråga 3: Enviken 
En del är för nära vatten. Man har även föreslagit 
att bygga där det finns en trefaldighetskälla 
 
 
 
 
Fråga 4: Enviken 
Skog och mark runt sjö och vattendrag. 
Odlingsbarmark. 
 
 
 
Fråga 5a: Enviken 
Korsningen i Rönndalen 
 
Fråga 5b: Enviken 
Efter ombyggnad har hastigheten ökat för 
trafiken till och från Falun -Tänger 
 
Fråga 6: Enviken 
Vi som bor i småbyarna mot Tänger och Marnäs 
glöms ofta bort. Vägen mellan Rönndalen och 
Marnäs är inte rolig att cykla eller köra bil på då 
den är så dålig. Mycket stor risk för stenskott 
som kan få mycket allvarliga konsekvenser för 
cyklister. 
 

utställningen. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om små lägenheter. 
Den fördjupade översiktsplanen styr inte hur 
kommunal service organiseras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om små lägenheter.  
 
 
 
 
Områdets för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen har justerats så att det stämmer överens 
med området som föreslås för ändrad 
markanvändning. Avståndet till trefaldighetskällan 
har därmed ökat. 
 
 
Noteras. Runt Enviken är det få områden som 
pekas ut för ändrad markanvändning, men inom 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen kan det bli aktuellt med nybyggnationer. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om korsningen.  
 
 
Noteras. 
 
 
 
Trafikverket ansvarar för väg 888 från Enviken 
(Rönndalen) mot Marnäs. Yttrandet skickas till 
dem. 

AE 1 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön, som är en mycket populär badplats 
både för Falubor och Aspebodabor. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Jag tycker att det är jätteviktigt att bevara 
naturen mellan Falun/Borlänge. Helt idiotiskt att 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Falu kommun hade vid tillfället för samrådet ännu 
inte tagit ställning i frågan. Fortum har inte 
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ha i planerna att anlägga en anläggning för farligt 
avfall på ett berg. Och att detta berg helt plötsligt 
tillhör Falu tätort eller Varpan är också väldigt 
konstigt. Vi vill kunna plocka bär och svamp här 
och nyttja vår fina natur. OCH vi vill kunna 
dricka vårt vatten utan att känna oro. Hoppas 
verkligen att ni tänker ett varv extra. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Att inte bygga en avfallsanläggning intill Kåres 
väg som har anknytning till världsarvet! 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Att inte bygga en avfallsanläggning här! Lägg 
den någonstans där det inte finns bebyggelse. 
 

längre några planer på verksamheten i fråga. 
Den geografiska avgränsningen av planen beror 
på att de tunga verksamheter som redan finns i 
området bedöms ha en tydlig koppling till 
verksamheterna vid Tallen. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 

TB 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Alla i området. Närheten till vatten och natur är 
det som gör området attraktivt. 
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Många som bor i en mindre stad som Falun gör 
det antagligen för närheten till landet med natur 
och friluftsliv. Många har inte möjlighet att av 
praktiska eller ekonomiska skäl bo i hus eller ute 
på landet. Då är det bra att det finns nära. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närheten till naturen 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Total katastrof att ni försöker smyga in 
deponianläggningen för farligt avfall på 
Karlsviksberget. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Absolut. Bara bra att ska mer attraktiva områden 
att bo på. Skapar mer inflyttning 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 

 
 
 
 
 
Noteras. 
Ändring: Utvecklingskartan uppdateras med fler 
sjöar och vattendrag som pekas ut som viktiga. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Falu kommun hade vid tillfället för samrådet ännu 
inte tagit ställning i frågan. Fortum har inte 
längre några planer på verksamheten i fråga. 
 
 
 
 
Noteras. 
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jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
ingen åsikt 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Bättre kollektivtrafik. 
 
 
 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Måste finnas. Om inte tar jag hellre bilen till 
jobbet. Åker tåg idag. Måste finnas på Tisken 
och på andra sidan rälsen. 
 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Plats o gratis. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Ni försöker smyga in anläggningen på 
Karlsviksberget. Riktigt uselt och om den 
beviljas säljer vi huset och flyttar från Falun 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Anläggningen på Karlsviksberget är så uselt 
hanterat att man blir mörkrädd. Är det inte mer 
stake i politikerna att ni vågar säga sanningen. 
Att detta har varit på G sen 2014 utan att några 
närboende fått veta något eller yttra sig är ren 
katastrof. 
 
Fråga 1: Aspeboda 
anläggningen på Karlsviksberget 
 
Fråga 2, 3 och 6 för Aspeboda har motsvarande 
synpunkt som fråga 1. 
 

 
 
Noteras. 
 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
 
 
 
Planförslaget hanterar inte frågor som rör Falu 
tätort. Behov av parkeringar i Falu tätort följs 
kontinuerligt upp i det löpande arbetet i 
samarbete mellan Falu kommun och Falu P. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 

Anonym 5 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön och Kniptjärn 
 
 

 
 
 
 
 
Noteras. Kniptjärn ligger utanför planområdet. 
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Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Relationen 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Idyller, bort med buller 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Kåres väg, Kniptjärnsberget 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Cykelväg över knippjärnsberget/ karlsvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cykelväg via karlsvik 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
En avfallshantering som planeras på 
kniptjärnsberget får väl det flesta att inte ens 
vilja fortsätta vara på landsbygden runt 
Aspeboda tyvärr 
 
Fråga 1) Vilka två värden tycker du är viktigast 
att bevara eller utveckla på din ort? 
Me 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Världsarvet och naturreservaten 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Ingen avfallsanläggning på kniptjärnsberget tack 
 
Fråga 6: Aspeboda 
Snälla tänk över vad som planeras på 
Kniptjärnsberget, en avfallshantering på berget 
som rinner ut i våra sjöar??? 
 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Kniptjärnsberget ligger utanför 
planområdet. 
 
 
 
Sträckan mellan Borlänge och Tallen är utpekad 
och placerad i prioriteringsordning i Falu 
kommuns cykelplan från 2014. Vägen är 
Trafikverkets och det är därför de som har ansvar 
för att bygga en eventuell cykelväg. Region 
Dalarna finansierar cykelvägen via 
länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
 
Se svar på synpunkten ovan. 
 
 
 
 
Falu kommun hade vid tillfället för samrådet ännu 
inte tagit ställning i frågan. Fortum har inte 
längre några planer på verksamheten i fråga. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
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RC 
Yttrande 1 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön Olsbacka 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Att ni drar en ny plangräns där Fastighet X:X, 
X:X och X:X (Bergtäkten, förvaltningens 
notering) ingår i Aspeboda. 
 
 
Yttrande 2 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Olsbacka, cykelbanor m.m 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön Olsbacka 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Att ni drar en ny plangräns där Fastighet X:X, 
X:X och X:X (Bergtäkten, förvaltningens 
notering) ingår i Aspeboda. Den nuvarande 
gränsen är mycket märklig. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Se ovan Karlsvikberget borde/ska tillhöra 
Aspeboda och inte Falu tätort. 
 
2018-05-25 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Olsbacka 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön Olsbacka, Bostadsområde på 
Kniptjärnsberget (Falu Krossen) och 

 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Den geografiska avgränsningen av planen beror 
på att de tunga verksamheter som redan finns i 
området bedöms ha en tydlig koppling till 
verksamheterna vid Tallen. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Större delen av Kniptjärnberget ligger 
inom fördjupad översiktsplan för Falu tätort och 
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Karlsvikberget 
 
 
 
 
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Att ni drar en ny plangräns där Fastighet X:X, 
X:X och X:X (Bergtäkten, förvaltningens 
notering) ingår i Aspeboda. Bra bussförbindelser 
och cykelvägar 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Grönområden, skogen, vattnet och lugnet (inga 
buller från närliggande industrier) 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Svar ja: Nytt förslag: När Falu krossen lägger ner 
så gör området till ett bostadsområde och det 
gäller även Karlsvikberget. Det blir en fantastisk 
gräddhylla med utsikt över Liljan och Runn. 
Dessutom så växer ju Falun och Borlänge ihop. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Det beror på hur mycket allmänrätten inskränks. 
 
 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Kan vara befogat till viss del. men ett levande 
jordbruk är viktigt. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Skogen vattnet, grönskan. Från Olsbacka och 
skogen upp och kring Sandersskog 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
 

området runt Varpan som antogs av 
kommunfullmäktige 2018-09-13. Enligt den ska 
områdets användning med inriktning mot störande 
verksamheter prövas i en mer detaljerad 
fördjupad översiktsplan. Uppdraget är ännu inte 
påbörjat. 
 
 
 
 
För planens avgränsning se svar ovan. Övrigt 
noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Se även tidigare svar på synpunkt om 
bostadsområde på Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om bostadsområde 
på Kniptjärnsberget och uppdrag om fördjupad 
översiktsplan. 
 
 
 
 
 
 
De föreslagna områdena har inventerats gällande 
värden för natur och friluftsliv. Vid nyetableringar 
ska normalt en så kallad fri passage ordnas 
närmast stranden. 
 
 
 
 
 
Noteras. Detta bedöms stämma med planförslaget. 
 
 
 
 
 
Noteras. Delar av området ligger utanför 
planområdet. 
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Det är bättre att bygga ett bostadsområde om 10–
20 år vid Falu krossen och Fastighet X:X, X:X 
och X:X (Bergtäkten, förvaltningens notering). 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Ja Kopparvägen går ju förbi oss som bor vid 
Dammsjön Olsbacka och upp genom skogen. 
Informera mera om den naturupplevelsen. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Bättre bussförbindelser. 
 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Bygg en cykelväg bredvid motorvägen till 
Olsbacka och asfaltera vägen Olsbacka till Ornäs 
som går via Vassbo. 
 
 
 
 
 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Som ovan. Använd Falu krossen och Fastighet 
X:X, X:X mfl. (Bergtäkten, förvaltningens 
notering) och gör bostadsområden. Man kommer 
att få en kanonutsikt och Falun och Borlänge 
byggs ihop. 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Olsbacka 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Olsbacka 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 3: Aspeboda 
Området kring Olsbacka och upp mot 
Sandersskog 
 

Se tidigare svar på synpunkt om bostadsområde 
på Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
 
 
 
Sträckan mellan Borlänge och Tallen är utpekad 
och placerad i prioriteringsordning i Falu 
kommuns cykelplan från 2014. Vägen är 
Trafikverkets och det är därför de som har ansvar 
för att bygga en eventuell cykelväg. Region 
Dalarna finansierar cykelvägen via 
länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om bostadsområde 
på Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. I de södra delarna av Aspeboda 
kommundel bedöms det endast vara lämpligt att 
förespråka enstaka förtätningar på grund av 
osäkerheten som råder kring den framtida 
utbyggnaden av det allmänna VA-nätet. 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall. 
 
 
Noteras. Delar av området ligger utanför 
planområdet. 
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Fråga 6: Aspeboda 
Ja se mina svar hur man skulle kunna göra 
bostadsområde av Fastighet X:X mfl. 
(Bergtäkten, förvaltningens notering) och Falu 
Krossens område. 
 

 
Se tidigare svar på synpunkt om bostadsområde 
på Kniptjärnsberget. 
 

KH 
Undertecknad av fastighetsägare av: Fastigheten 
X:X. Har följande att Erinra mot det förslag som 
kallas FÖP. Gällande området som jag kallar ” 
La-Aspeboda-Slaggen” 
1. Fastigheten består av ett sammanhängande 
markområde med Gård, Åker, Hagmarker och 
Skog. (Vilket är ovanligt i Aspeboda nu för 
tiden). 
 
2. Skogsmarken i erat förslag är PEFC certifierad 
och underställd Skogsbruksplan. (certifierat virke 
efterfrågas i stora delar av världen), Enligt eran 
kod=O= Jord o Skogsbruks areal för 
näringsbruk. Vilket här är fallet med 
Skogsmarken. 
 
3. Enligt förslaget frånskils Skogsmark med 
övrig mark och Gård. Detta kan ej accepteras. 
Undertecknad kan ej godta förslaget om 
bebyggelse eller annan verksamhet inom det  
föreslagna området. Som det nu har framställts.  
 
4. Är aktiv brukare av Skogsmarken och vill 
fortsätta ha det så. Utan söndring av markerna. 
 
5. Vägar och Stigar är nu rikligt använda av 
Hästfolk och Övriga ”Fritidsvandrare”. 
Som hitintills ej har varit något stort problem för 
mig. 
 
6. (Oaktat ovanstående så har Gården varit i 
släktens ägo sedan 16–1700 talet och har i vissa 
perioder bebotts av Bergsmän och Partsägare i 
Falu Gruva, även hyttbruk har förekommit i 
Aspån i La; Aspeboda). 
 
7. Om ytterligare information önskas bistår 
undertecknad med detta 
 
8. Emotser svar från er avseende denna 
ERINRAN. (Samrådsyttrande). 
 

 
Tack för informationen. 
Ändring: Ditt ställningstagande om din fastighet 
har påverkat inställningen till området. Även 
andra förutsättningar har påverkat ändringar i 
Slaggen. Det utpekade området för nya bostäder 
har tagits bort helt på grund av osäkerheten som 
råder kring den framtida utbyggnaden av det 
allmänna VA-nätet. Dela av området kommer 
istället att redovisas som landsbygd och delar som 
areell näring, skogsbruk. Gränserna i 
planförslaget är övergripande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttrandet besvaras i denna samrådsredogörelse. 
Samrådsredogörelsen är en del av 
utställningshandlingarna. 
 

KJ 
Angående trafiksäkerhet för gångtrafikanter 
längs Kyrkvägen i Enviken. 
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Jag bor på berörd gata, Kyrkvägen i Enviken och 
har barn på Rönndalsskolan. Det har under den 
tid jag bott här blivit tydligt att Kyrkvägen 
trafikeras tätt och regelbundet av motorfordon av 
alla sorter men även av gångtrafikanter och 
cyklister i hög utsträckning. Det rör sig i många 
fall om barn som ska till och från 
skola/förskola/fritids. En del följs av föräldrar 
men många rör sig även längs vägen utan en 
vuxen person. 
 
Det är även en väg som väljs av personer som 
ska promenera till bland annat Kyrkan, 
fotbollsplan, gymmet, idrottshallen åt ena hållet 
och till Tempo, Gulf, bussen och 
Hantverksbutiken åt andra hållet. Det är således 
inte endast skolbarn som rör sig oskyddade längs 
vägen även om det kanske är dessa som är som 
mest utsatta längs den. Då det inte är ovanligt att 
timmerbilar ska samsas med skolbarn längs 
vägen har jag börjat fundera lite kring 
säkerheten. Det finns en vägren de flesta idag 
väljer att promenera längs med, men då det inte 
är en anvisad yta för gångtrafikanter är det inte 
vidare trafiksäkert. Jag har svårt att förstå varför 
det inte finns en trottoar för gångtrafikanter och 
kanske cyklister, detta för att skydda dem längs 
sträckan. Under vintertid krymper vägen markant 
och gångtrafikanter kan inte nyttja vägrenen alls 
utan är uttvingade i körfälten. Kanske är det just 
för att det saknas en trottoar, en vägren anser 
man uppenbarligen kan undvaras under vintertid 
med snö. 
 
Jag har svårt att tro att man skulle anse att dessa 
grupper ska kunna samexistera i mer centrala 
delar av Falu kommun utan trottoar, det borde 
således inte vara rimligt i de yttre delarna. Det 
behövs en trottoar från, som minst, korsningen 
fram till skolan men gärna till kyrkan. Detta för 
att inte riskera gångtrafikanter när de tar sig till 
och från sina destinationer i vardagen. 
 
Det är även höga hastigheter längs vägen. Den 
anvisade hastigheten är 50 km/timmen men jag 
har otroligt svårt att tro att vare sig personbilar 
eller tyngre fordon generellt lyder den 
begränsningen. Det körs fort längs vägen och 
finns inget som tvingar ner hastigheten. Det sker 
inte heller några hastighetskontroller för att 
befästa eller förkasta att det körs för fort. 
 
Det är också konstigt, för mig, att det helt saknas 
övergångsställe i Enviken. Bor man på den sida 

Gång- och cykelväg längs Kyrkvägen i Enviken, 
väg 888, är utpekad och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
Även väg 50 och den ombyggda korsningen är 
Trafikverkets. Falu kommun och Region Dalarna 
för diskussioner med Trafikverket för att försöka 
hitta en lösning för korsningen. Yttrandet skickas 
till Trafikverket. 
 



86 (169) 
 

 

som jag gör finns det ingen anvisad plats där jag 
kan lära mina barn att de kan korsa Kyrkvägen 
för att göra det på ett tryggt sätt. Då mina barn i 
sinom tid kommer behöva kunna gå hem själva 
efter skolan känns det oroligt att inte kunna veta 
att det finns en anvisad plats där barnen ska 
kunna korsa vägen så säkert som möjligt och där 
de har företräde före bilarna. Bilarna har en hög 
hastighet och vet att det inte kommer en plats där 
de är tvingade att sakta in eller stanna för 
gångtrafikanter. Då det även finns krön som gör 
att sikten inte är helt klar är det oroligt när bilar 
kör fort och vägen ska korsas. 
 
Vidare hade den höga hastigheten behövts 
hanteras på något sätt. Det är som sagt 50 km/ 
timmen längs vägen men de generella 
hastigheterna måste vara högre, detta gäller 
personbilar såväl som timmerbilar. Fartgupp 
skulle absolut vara ett alternativ, det finns flera 
olika varianter, kanske kan något alternativ passa 
längs vägen. I annat fall kanske ett 
övergångsställe Skulle tvinga ner hastigheten 
något? Gärna ett övervakat där det finns 
stoppljus för att helt kunna styra hastigheterna 
neråt. Det bästa vore naturligtvis någon form av 
kameror för att hålla hastigheten nere, detta då 
arbetet i korsningen inte påverkat trafiken i rätt 
riktning heller. Snarare upplevs det att man idag 
kör snabbare genom den då föraren eventuellt 
upplever bättre sikt framåt och inget som kräver 
att hastigheten sänks. 
 
Jag skulle alltså önska att man såg över 
säkerheten längs en av huvudvägarna i Enviken. 
Det är osäker plats för gångtrafikanter där flera 
av dem är barn. I en by som växer hela tiden där 
fler och fler barnfamiljer flyttar in måste man 
kunna förbättra säkerheten för de som rör sig där. 
 
Då jag uppfattat det som att kommunen i stort 
satsar mycket på landsbygden vore detta ett stort 
steg i rätt riktning. 
 
Rönndalsskolan är en skola med stort 
upptagningsområde, likväl som Tempo och Gulf, 
och säkra vägar skulle tilltala ett stort område 
rent geografiskt och gynna inte bara Enviken 
utan även kringliggande byar. 
 
Jag skriver i egen person men vet att det är fler 
föräldrar, och andra, som delar min känsla även 
om det nu är jag själv som tagit steget att 
kontakta er. 
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Jag skulle alltså önska att man såg över 
− möjligheterna till en trottoar längs 

Kyrkvägen  
− möjligheten att upprätta övergångsställe 

på åtminstone en plats i Enviken, gärna 
kring skolan och/eller busshållplatsen på 
Kyrkvägen  

− hur hastigheterna skulle kunna sänkas 
längs Kyrkvägen 

 
Med vänliga hälsningar och med hopp om 
återkoppling. 
 
CS 1 
Angående nybygge på Skovägen. Allt ljud 
förstoras enormt, från byggnad och väg nedanför 
vårt hus, om ett flerbostadshus och eller 
verksamhet annan än den idag ska tillkomma 
kommer det att försämra vår närmiljö betydligt. 
Även den vackra utsikten kan komma att 
skymmas, därmed också värdet på vårt fina hus. 
Vi emotsätter oss dessa planer. Vad är exakta 
planerna och tidsplanerna? 
 

 
En omvandling från verksamheter till bostäder 
eller de angivna typerna av verksamheter bedöms 
inte innebära en ökad bullerpåverkan på 
omkringliggande hus. Vid en eventuell ändring av 
detaljplanen kommer frågor om rimlig påverkan 
på omkringliggande fastigheter att hanteras. Den 
fördjupade översiktsplanen är ett 
strategidokument och innehåller inte någon 
detaljerad tidplan. 
 

SI 
Yttrande 1 
Jag vill lämna lite information kring det område 
som ritats ut som LIS-område norr om sjön 
Liljan utanför Svärdsjö. Då jag bor i området vet 
jag hur det används idag och vilket värde det har 
för oss som bor här men också för de som 
kommer hit från annan ort.  
Jag oroar mig för att man i framtiden kommer 
exploatera denna plats som har ett så stort värde 
för oss som bor här så som den ser ut idag.  
 
Skogen och strandlinjen utgörs delvis av en 
parkliknande miljö som enkelt går att nå 
eftersom stigarna är så breda och upptrampade 
att delar av dom till och med går att beträda med 
barnvagn, av äldre eller av personer med 
funktionshinder. Parkeringsmöjligheter finns i 
direkt anslutning på vändplanen i slutet av 
Hindriks hage.  
 
Enklare grillplatser finns anlagda i området. Det 
finns planer i byn om att upprätta ett 
nyttjandeavtal med Falu kommun för att utveckla 
grillplatsen då den redan idag används mycket 
men fortfarande har stor potential att bli riktigt 
bra när den ligger så vackert och lättillgängligt.  
 
Fiskare beträder sjön genom att nyttja 
parkeringsmöjligheterna på vändplanen vid slutet 

 
 
Ändring: Området har även inventerats med fokus 
på värden för natur och friluftsliv. Vissa 
justeringar har gjorts utifrån inventeringen. 
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av Hindriks hage. Särskilt lämpligt är detta för 
isfiske där utövaren ofta har mycket utrustning 
med sig och slipper gå långa sträckor för att nå 
sjön.  
 
Liljans norra strandlinje är en av få som är enkel 
att gå i land vid från sjön med båt eller kanot. 
Eftersom större stenblock inte förekommer. 
Samtidigt som strandlinjen inte har privatiserats 
av badplatser och bryggor.  
 
Skogen är mycket omtryckt av områdets 
barnfamiljer och har blivit en naturlig 
mötesplats. Barnen upplever miljön som en riktig 
storskog samtidigt som föräldrarna kan känna sig 
trygga med att deras barn leker i det 
lättöverskådliga området som helt avgränsas av 
hus och därmed inte utgör någon risk att gå vilse 
i för barnen. 
 
Jag har skickat med två kartbilder, en översikt så 
ni ser vilket område jag menar och en detaljerad 
kartbild där jag ritat ut stigar, grillplats och 
badplats. 
 
Yttrande 2 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Liljan (Boda) 
 
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Utbyggnad av cykelvägar, tätare kollektivtrafik 
till lägre priser. Arbetsplatser på landsbygden. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Nu svarar jag för Svärdsjö: Närheten till naturen 
med skogar och vattendrag. Tillgången till 
fungerande service i form av butiker, vård och 
skola. Oro finns i bygden att den service som 
finns i dag kommer försvinna genom 
centralisering av byskolor till Svärdsjö/Falun och 
att butikerna i Svärdsjö kommer försvinna då 
många som driver butikerna börjar bli gamla. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Utvecklingskartan uppdateras så att 
flera sjöar och vattendrag redovisas som viktiga i 
utvecklingskartan, Liljan är en av dem. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanen kan 
redovisa möjliga platser för olika typer av 
verksamheter, men reglerar inte hur kommunal 
service organiseras. 
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Jag upplever att Falu kommun missar många av 
de ”guldkorn” som finns för turism och 
rekreation. Vi har fortfarande fantastiska skogar 
med lämningar från för i form av stigar, 
ristningar i träd, utkikspunkter, hotade arter. På 
kartan kan jag se ett kulturstråk utritat i 
Grycksbo/Bjursås. Jag tänker mig att det finns 
massor att synliggöra/utveckla i hela kommunen 
men jag vet att möjligheten är enorm norr om 
Svärdsjö utanför Linghed/Enviken. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Att möjliggöra inskränkning på strandskyddet 
genom LIS-områden känns kortsiktigt och 
ogenomtänkt. Vi måste bevara de få obebyggda 
strandlinjer som fortfarande finns kvar. Redan 
idag har folk som inte bor på orten och har 
lokalkännedom/kontakter svårt att ta sig fram till 
en sjö utan att gå över någon annans tomt. 
Synliggör istället de obebyggda platserna genom 
skylning, information. Och på sina håll kanske 
man bör bygga slogbodar, grillplatser och 
badplatser för att locka folk ut i den fantastiska 
natur som vi fortfarande har. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Billigare och tätare kollektivtrafik. Större 
möjlighet att jobba på landsbygden. Utbyggnad 
av cykelvägar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cykelvägar 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
laddstation för el-bil. 
 
Fråga 1: Boda 
Bevarande av landsbygden och obebyggda 
strandlinjer/strandskyddet 

Noteras. Kulturstråket i Grycksbo/Bjursås är en 
äldre väg som är utpekad som riksintresse för 
kulturmiljövården. I kommunens 
kulturmiljöprogram redovisas kulturmiljöer med 
lokala värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. LIS-områden ger möjlighet att bygga 
närmare stranden, men lagstiftningens ställer 
också krav på att en så kallad fri passage ska 
lämnas närmast vattnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan 1 januari 2018 har Region Dalarna ansvar 
för kollektivtrafiken. 
Cykelvägar pekas ut och placeras i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägar på landsbygden är oftast 
Trafikverkets och det är därför de som har ansvar 
för att bygga en eventuell cykelväg. Region 
Dalarna finansierar cykelvägar längs 
Trafikverkets vägar via länstransportplanen. Falu 
kommun driver i det löpande arbetet denna typ av 
frågor. 
Ändring: Planeringsinriktningarna för 
kollektivtrafik förtydligas. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. Se även tidigare svar på synpunkt om 
strandområden. 
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Fråga 2: Boda 
Jag oroar mig för att man i framtiden kan komma 
att vilja inskränka på strandskyddet genom att 
rita ut LIS-områden idag. 
 
Fråga 3: Boda 
Jag ser inte behovet. En lösning om det råder 
brist på bostäder skulle kanske vara att förenkla 
för äldre, som bor kvar i sina hus/gårdar för att 
dom inte vill lämna bygden, genom att bygga 
äldreboenden mer lokalt ute i byarna. Jag tror att 
detta skulle vara mycket attraktivt för äldre vilket 
i förlängningen skulle ge fler hus/gårdar till 
försäljning. 
 
Fråga 4: Svärdsjö 
Ja, kring sjön Liljan. 
 

 
Se tidigare svar på synpunkt om strandområden. 
 
 
 
 
Noteras. På sidan om ”Särskilda boenden och 
boende för äldre” i planförslaget går att läsa om 
olika boendetyper för äldre. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om strandområden. 
 

KW 
Jag är intresserad att sälja ett par tomter, men 
inte i det område som är föreslaget (bild 1). 
Mitt förslag är i området jag ritat in enligt bild 2, 
längs vägen Aspeboda - Olsbacka. Fastighet 
X:X. 
Om inte det är möjligt så är svaret negativt, jag 
är inte intresserad att sälja. 
 

 
Tack för informationen. 
Ändring: Ditt ställningstagande om din fastighet 
har påverkat inställningen till området. Även 
andra förutsättningar har påverkat ändringar i 
Slaggen. Det utpekade området för nya bostäder 
har tagits bort helt på grund av osäkerheten som 
råder kring den framtida utbyggnaden av det 
allmänna VA-nätet. 
 

JD 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Definitivt inte betesmarken i anslutning till 
gården i Smedsbo. 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Betesmark och odlad mark inom det planerade 
området i Smedsbo. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Fungerande kollektivtrafik. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Att man har en bit till sina grannar och inte lever 
tätt inpå varandra. Djur och natur nära. 
 
 
 

 
 
 
 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Området runt Smedsbo, även områden 
för ändrad markanvändning, är utpekat som 
landsbygd. Användningen innebär att karaktären i 
området ska behållas och vara glesare än i 
tätorter även om förtätningar kan göras. 
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Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Ja som betesmark som idag. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
- 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Ni har uppenbarligen tänkt bygga där ändå?!?! 
 
 
 
 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Betesmark, odlad mark och skog. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Det låter fint att bo på landet... Bredvid en 
ko/hästhage. Ända tills de inser att det 
tillkommer en massa flygfän. Då är det inte så 
trevligt längre. Det dammar från traktorerna, det 
låter nattetid, det luktar illa när vi sprider gödsel. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
När 293:an breddades öste ni ju över fyllning på 
så kallade gravkullar. Så det kan ju inte vara så 
noga då? 
 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Fungerade kollektivtrafik Smedsbo-Grycksbo. 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Det är bara att trampa på som det ser ut idag. Fin 
cykelbana finns i Smedsbo. 
 
 
 

 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Förtydligandet redogör för hur miljöbalkens 
lagstiftning ska tillämpas i kommunen och innebär 
att det finns vissa omständigheter som gör att 
jordbruksmark ändå får tas i anspråk. För 
området i Smedsbo se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Detta dilemma redovisas under användningen 
”Landsbygd”. Genom det har Falu kommun gett 
sin syn på att den som bor inom områden som 
redovisas som landsbygd ska förstå och acceptera 
att de kan få djur och jordbruk som grannar. 
 
 
 
Väg 293 är Trafikverkets och det är Trafikverket 
som ansvarat för förändringar längs vägen. Den 
som misstänker att fornlämningar har skadats, 
exempelvis vid ett vägbygge bör kontakta 
länsstyrelsen. 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Region Dalarna 
som ansvarar för kollektivtrafiken. 
 
 
 
Noteras. 
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Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Vi får sluta med jordbruket. Och sluta som 
travtränare. Ingen mark kvar till beten i 
anslutning till ladugård. 
 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Som tidigare skrivits, har varit med förr. 
Lantbruk luktar skit ibland, det dammar ibland, 
det låter från både maskiner och djur dygnet runt. 
Och flugor kommer med på köpet. Den som 
eventuellt vill bygga i kohagen eller i närheten 
bör vara införstådd med detta. Jag vill ha djuren i 
anslutning till gården. Ha en bit till mina 
grannar. Ville jag bo tätt in på folk och vara utan 
djur bodde jag i radhus. 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Öppna landskap, djur och natur inpå knuten. 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Jag tycker det är dåligt genomtänkt. Mycket 
bonderomantik om att bo på landet. Sen får man 
massa anmälningar från diverse instanser för det 
låter och luktar. 
 
Fråga 3: Aspeboda 
Det är betesmark/odlad mark som försvinner. 
Vill gärna ha den kvar. 

 
 
 
 
Det är fastighetsägaren själv som väljer om denne 
vill utnyttja de möjligheter som den fördjupade 
översiktsplanen redovisar. Befintlig användning 
kan fortsätta som vanligt om man önskar det. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkter om nybyggnation i 
anslutning till djur och jordbruk och avstånd 
mellan hus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om ny bebyggelse i 
anslutning till djur och jordbruk. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om den specifika 
jordbruksmarken och möjligheten att fortsätta 
med befintlig markanvändning. 
 

AM 1 
Angående ändring av hastighet till 70 km/h (från 
dagens 90Km/h) förbi Morsveden och Rexbo i 
Bjursås 
 
Med referens till samrådsmöte i Bjursås 2018-
05-07 och ett angeläget behov för en sänkt 
hastighet från dagens 90 km/h till 70 km/h förbi 
Morsveden och Rexbo. 

1. Behovet och skälet för aktuell 
framställan är trafiksäkerheten  

2. Vi har idag en betydligt ökad 
trafikintensitet på väg 69, med hög 
fartbild, och skymd kurva, busshållplats, 
samt på och avfart till Morsveden och 
Rexbo.  

3. Se bakgrund enligt bilaga 1 Bilder 1–8 -
med förslag om var 70 km/h börjar och 

 
Vägen är Trafikverkets och yttrandet skickas till 
dem. 
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slutar förbi Morsveden och Rexbo 
 
Yttrandet omfattar även ett flertal illustrativa 
bilder med förklarande texter över vilka sträckor 
yttrandet hänvisar till. 
 
AJ 2 
Vi boende i Enviken behöver vägrenar så vi kan 
röra oss utan bil på byn.  
Så här bra, gamla vägrenar är det ett par hundra 
meter fram till korsvägen från Marnäshållet. Mer 
sånt! 
Så här ser nya vägen mot Linghed ut från 
korsvägen. Ingen plats för barnvagn eller 
rollator. 
Går man med barnvagn från korsvägen mot dagis 
får det bli på vägbanan som här avgränsas av en 
stenkant. Det är mycket sämre än före 
ombyggnaden.  
Här har man troligen tänkt ha en sträng av 
gräsmatta i stället för den vägren som fanns 
förut. Ogräsodlingen avgränsas av en stenkant. 
Bättre vore en trottoar. 
Busshållplatsen vid kyrkan, närmast skolan. 
Vintertid måste man stå på vägbanan och invänta 
bussen. 
 

 
Utformningen av de större vägarna genom 
Enviken ansvarar Trafikverket för. Yttrandet 
skickas därför till Trafikverket. 
 

AH 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
- 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Smedsbo, Aspan, Billingen 
 
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
- 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Att det just är en landsbygd, glest mellan våra 
hus, gröna öppna landskap. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Ändring: Utvecklingskartan justeras så att fler 
sjöar och vattendrag redovisas som viktiga i 
utvecklingskartan, Aspan är en av dem. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
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Kartan över mitt område där jag har min 
fastighet använder vi boende dagligen för 
rekreation. Löpning i skogen, svampplockning, 
bärplockning osv. Det skulle förstöra hela vårt 
område att bygga 5–10 bostäder på ett såpass 
litet område som föreslås i Smedsbo. 
 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Fungerande kollektivtrafik 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Planförslaget får betydande konsekvenser för vår 
miljö där vi bor. Så många fina ängar och 
skogspartier där vi promenerar, plockar svamp 
osv kommer bli förstörda. Även värdet på våra 
bostäder kommer att minska om det skall byggas 
ett ”bostadsområde” här. 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Förkastligt med så många bostäder på så liten 
yta. 
 
Fråga 3: Aspeboda 
Förkastligt. Det kommer att förstöra naturen och 
skogen som vi använder där vi bor. 
 
Fråga 6: Aspeboda 
Det räcker med byggnader på det utritade 
området i Smedsbo. Allt annat kommer förstöra 
både skog och mark och skapa en betydligt 
mindre trivsam plats för oss att bo på! 
 

Informationen noteras. Området runt Smedsbo, 
även områden för ändrad markanvändning, är 
utpekat som landsbygd. Användningen innebär att 
karaktären i området ska behållas och vara 
glesare än i tätorter även om förtätningar kan 
göras. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 

SL 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Bra förslag ligger 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Bra förslag ligger 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Kollektivtrafik, cykelväg Boda-Svärdsjö 
jätteviktigt. Motion om detta fick bifall för flera 
år sen i Fullmäktige men ännu har inget skett. 
 
 
 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Naturen tillgång till service som skola, 
barnomsorg, vårdcentral, tandläkare, affär, mack, 
bibliotek 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Skulle vara intressant med camping för turismen. 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Bra förlag 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Bra att man ser möjligheten men också värdet av 
att bevara jordbruksmark, en balansgång. Svårt 
att bygga ut utan att ta av jordbruksmarken. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Bra förslag 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Skyltning viktigt och underhåll. Kulturmiljöerna 
viktiga. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
En kvällsbuss vid 20-20.30 på kvällen, alldeles 
för lång mellan 19-buss och 21.45. Har 
kvällsaktiviteter i Falun 
 
 

Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 850 genom 
Svärdsjö. En sammanfattning av resultatet och 
vad det innebär för fortsatt arbete läggs till i 
områdesrekommendationerna för Boda och 
Svärdsjö. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Eftersom en camping är en verksamhet 
med stort behov av rätt placering utifrån tänkt 
inriktning och möjliga samarbeten med andra 
verksamheter så har det bedömts vara lämpligare 
att utreda platser i ett senare skede när det finns 
önskemål om etablering från en 
verksamhetsutövare. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Underhåll sköts av respektive 
fastighetsägare. 
 
 
 
Tack för en tydlig presenterad synpunkt på 
kollektivtrafiken. Yttrandet skickas vidare till 
Region Dalarna som ansvarar för 
kollektivtrafiken. 
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Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cykelväg Boda-Svärdsjö 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Tror att om man tar bilen en sträcka fortsätter 
man hela vägen 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Reservera enplans lägenhet för äldre och inför 
gemensam lunch i en av lägenhet. Då får 
hemtjänsten extra koll och erbjuder gemenskap 
för att motverka ensamhet. Idag bor inte bara 
äldre i dessa lägenheter. Bygg fler såna 
möjligheter. 
 
 
 
 
 
 
Fråga 1: Svärdsjö 
Service/kommunikation och naturen 
 
Fråga 2: Svärdsjö 
Bra men glöm inte äldreboenden i egen lägenhet 
 
Fråga 3: Svärdsjö 
Bra 
 
Fråga 4: Svärdsjö 
De som föreslagits 
 
Fråga 6: Svärdsjö 
Cykelbana. Boda-Svärdsjö 

 
 
Noteras, se även tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Vi tolkar yttrandet som att det handlar om 
Källestugorna. Efter samrådet har dessa övergått 
i Kopparstadens ägo och de är nu seniorboenden, 
även kallade 55+-boende. Bostäder för personer 
över 55 utan hemmavarande barn. Den 
fördjupade översiktsplanens rekommendationer 
gör inte skillnad på olika boendeformer. 
Kommunen bygger endast olika typer av särskilda 
boenden i egen regi. Yttrandet skickas till 
Kopparstaden som äger senior- och 
trygghetsboenden. 
 
 
Noteras. 
 
 
Se svar på synpunkten om boenden för äldre ovan. 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 

AM 2 
Undertecknande är ägare till Fastighet X:X. 
Det anses av de boende i Svärdsjö att det är brist 
på attraktiv tomtmark här vilket är viktigt för 
ortens utveckling. Jag äger mark i anslutning till 
mark som föreslås byggbar. Jag är angelägen om 
att den mark som jag äger i anslutning till detta 
område ska ingå i den byggbara planen. Min 
mark som är på cirka 5000 kvadratmeter brukas 
ej som jordbruksmark. Den anses i sin 
utformning och placering ej brukningsbar. Jag 
har fått kosta på röjning av sly med cirka två till 
tre års mellanrum för att hålla marken öppen. Det 
är min mening att plantera igen markområdet 
med skog om jag ej får marken klassad som 

 
Området i fråga har inte inkluderats i den mark 
som redovisas som förslag på nytt bostadsområde 
på grund av att delar av området riskerar att 
översvämmas vid höga flöden och att det i 
kombination med att området ingår i ett större 
område med höga naturvärden samt att 
allmänheten fortsatt behöver få tillgång till stigen 
som passerar genom området bedömdes det svårt 
att lämna tillräcklig hänsyn till dessa 
förutsättningar även om utformningen av ett nytt 
bostadsområde skulle anpassas. Området som 
pekas ut för nya bostäder är dock utpekat på lång 
sikt då det krävs stora investeringar för att det ska 
bli lämpligt att bebygga, det är exempelvis långt 
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byggbar i plan. Området ger mig endast utgifter. 
I närområdet finns det sedan tidigare bostadshus 
samt fritidshus. 
 
Allmänheten ska även om det bebyggs ha 
möjlighet att använda den stig och strand som 
finns där. Ska ej byggas närmast strand. Den 
skog som finns efter stranden ska också bara 
kvar. Området kring stranden lämnas orört. 
Bifogar en äldre karta då jag ej har tillgång till 
nyare karta med aktuell littera på. Den bit som på 
kartan heter X:X är det fråga om. Heter numera 
Fastighet X:X. 
 
Jag önskar också få mark efter 
Borgärdesströmmen klassad som byggbar mark i 
er planering. Då från kraftstationen och uppåt.  
Dessutom önskar jag få en del av marken mellan 
Svärdjöskolan och elljusspåret klassad som 
byggbar. Det är igenväxt åkermark som gränsar 
mot bostadsområdet Västeräng. 
 

till allmänt vatten och avlopp och saknas säker 
skolväg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På grund av långt avstånd till allmänt vatten och 
avlopp och avsaknaden av säker skolväg pekas 
inte marken vid Borgärdesströmmen ut som 
framtida bostadsområde. 
Ändring: Ett område vid Västeräng pekas ut som 
förslag på nytt bostadsområde, området omfattar 
dock inte den mark som yttrandet avser eftersom 
den marken ligger för nära skolan och är 
värdefull på skolans verksamhet. Kontakt om 
området närmast skolan kommer att tas utanför 
processen med fördjupad översiktsplan för delar 
av landsbygden. 
 

Anonym 6 
Fråga 6: Enviken 
Mmmcmcm 

 
 
Noteras. 
 

Anonym 7 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Användning/Bo och leva/Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen 
 

 
 
 
 
Noteras. 

Samverkan om trygghetsboende i Svärdsjö 
Vi är en projektgrupp i Svärdsjö och som kallar 
oss ”Samverkan om trygghetsboende i 
Svärdsjö”. Vi består av representanter från PRO 
Svärdsjö, SPF Seniorerna Svärdsjö och Svärdsjö 
Intresseförening. Vårt engagemang gäller hela 
gamla Svärdsjö kommun, inte bara Borgärdet 
utan även Linghed, Toftbyn Och Lumsheden 
inbegrips, eftersom vi tycker att det är i 
Borgärdet som även deras centralort är och där 
deras service finns. 
 
Vi tycker att det är bra att landsbygdsrådet 
engagerar sig i hela kommunen och inte bara 
Faluns centrala delar. 
 

 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Ni tänker i er skrift på barnfamiljer, barn, 
ungdomar, fritidsaktiviteter och nya bostäder. Vi 
tycker dock att ni har glömt en stor grupp på ca 
1.500 personer i gamla Svärdsjö  
kommun, nämligen alla pensionärer. 
 
- Vi är en stor och åsiktsrik grupp att räkna med 
(även i valet) 
- Vi pensionärer på landsbygden har också rätt 
till ett tryggt boende på ålderns höst. 
- Vi måste kunna ha rätt att bo kvar i den del av 
kommunen, som vi bott i under större delen av 
vårt liv. 
 
Dagens pensionärer är sociala och utåtriktade 
och måste kunna få ha möjlighet att uppleva sin 
ålderdom i umgänge med gamla vänner och 
bekanta. 
 
I centrala Svärdsjö finns det idag 
28 lägenheter i de så kallade ”Småstugorna” vid 
Källegården. Bostäderna är byggt som 
trygghetsboende men används inte så idag. Kön 
sköts av servicenämnden, som även hyr ut 
lägenheter till andra än pensionärer. Vi tror dock 
inte att det är ett attraktivt boende, eftersom 
avståndet till affärer och vårdcentral är långt och 
svårt att ta sig fram med rollator eller om man 
har svårt att gå. Däremot är de utmärkta för 
pigga seniorer, särskilt för ensamstående med 
lägre inkomster. Vi har också gjort en 
inventering bland Kopparstadens lägenheter och 
funnit att det finns 49 lägenheter där dom, som 
behöver använda rollator kan bo. Kopparstaden 
är inte beredd att reservera några lägenheter för 
behövande. 

 
Det finns ännu en anledning till att ordna ett 
trygghetsboende för de äldre 
Idag är det många äldre som bor kvar i sina 
ibland stora fastigheter och kanske bara utnyttjar 
en liten del av huset. Även de som är yngre 
pensionärer bor kvar även om de är 
ensamstående. Det finns inget val. Det blir ingen 
större skillnad att flytta till en hyreslägenhet - det 
är inte mer tryggt där än hemma i villan och man 
kommer inte närmare andra i samma ålder. 

 
Det måste bli så attraktivt att pensionärerna 
väljer att sälja sina hus. Därmed skapas en 
möjlighet för barnfamiljer att kunna etablera sig i 
Svärdsjö det behövs kanske inte byggas så 
många nya bostäder. Med fler barnfamiljer 
utnyttjas skolor, barnomsorg och sjukvård och 

De aspekter som den fördjupade översiktsplanen 
tar fast på och som är särskilt redovisade har 
baserats på synpunkterna som kom fram under de 
dialogmöten som hölls hösten 2016. Många fler 
aspekter tas självklart med i planen. Boenden för 
äldre redovisas under egen rubrik. Det är dock 
sällan nödvändigt att särskilt redovisa förslag på 
platser för boenden för äldre då de normalt är 
lämpliga på alla centrala platser som föreslås för 
nya bostäder eller förtätning. Den fördjupade 
översiktsplanen har en generell inriktning på 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Social 
hållbarhet gynnar alla, även äldre, och handlar 
exempelvis om att det ska finnas bostäder i olika 
typer av lägen, bland annat centralt och nära till 
service och kollektivtrafik. 
 
 
 
 
Efter samrådet har dessa övergått i 
Kopparstadens ägo och de är nu seniorboenden, 
även kallade 55+-boende. Bostäder för personer 
över 55 utan hemmavarande barn. Den 
fördjupade översiktsplanens rekommendationer 
gör inte skillnad på olika boendeformer och 
senior- och trygghetsboenden räknas som 
bostäder och kan normalt ordnas i de centrala 
lägen som pekas ut för utvecklad markanvändning 
i tätorternas centrala delar. Kommunen bygger 
endast olika typer av särskilda boenden i egen 
regi. 
Yttrandet skickas till Kopparstaden som äger 
senior- och trygghetsboenden. 
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ortens företag får större underlag. Dessutom 
kommer hemtjänst/hemsjukvård att få kortare 
färdvägar och snabbare restider till sina 
omsorgstagare. 

 
Den här gruppen har även diskuterat var detta 
boende skall ligga. Kravet är att det ska ligga 
centralt. Vi har som exempel diskuterat 
möjligheten till att Björkhagen byggs om när 
skolans hyresavtal går ut år 2020. Även en 
ombyggnad av gamla kommunalkontoret/posten 
har vi diskuterat. 

 

 
 
 
 
 
Fastigheten där vårdcentralen ligger ägs av en 
privat fastighetsägare. En detaljplan har tagits 
fram för att möjliggöra byggande av bostäder, 
exempelvis trygghetsboende. 

ML och EL1 
Härmed vill vi utrycka våra synpunkter på 
samrådsversionen av fördjupad översiktsplan för 
Aspeboda landsbygd med fokus på området 
Stråtenbo/Smedsbo. 
Vi har granskat dokumenten enligt ovan 
beskrivna version. 
Enligt denna version ligger plan att förtäta 
Smedsbo-by med 5–10 fastigheter inom på karta 
angivet område norr i Smedsbo. 
Vi motsätter oss stark denna plan så som den 
ligger i samrådsversionen enligt nedan 
beskrivning. 
 
Stora delar av området (åkermark, glesskog och 
björkskog) väster om väg 908 på (i yttrandet 
angivna fastigheter) är brukningsbar 
lantbruksmark. 
Denna lantbruksmark är idag inhägnad och 
används för bete av nötkreatur tillhörande 
Smedsbo Gård AB, ägare av Fastighet X:X 
under perioden juni-september. Detta innebär att 
om marken bebyggs eller på annat sätt förändras 
kommer det att förhindra att sommarbete av 
nötkreatur från ovan nämnda jordbruk sker. 
Delar av området Fastighet X:X öster om väg 
908 i folkmun kallat ”Stubbtäkta” är 
brukningsbar jordbruksmark och används för 
hö/hösilage-bruk. Detta innebär att om marken 
bebyggs eller på annat sätt förändras kommer det 
att förhindra att hö/hösilage kan odlas här. 
 
Området i Smedsbo är uppbyggt med ett öppet 
och naturrikt landskap med lantbruksmark och 
skog kring och runt våra fastigheter. En 
förtätning av bebyggelsen i detta öppna och 
natursköna landskap kommer att dels 
förändra/försämra levnadsstandarden för oss 
bofasta som aktivt sökts oss till denna miljö samt 
att ekonomiskt sänka värdet på vår fastighet då 
just närheten och integrationen med natur är ett 

 
Noteras. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är fastighetsägaren själv som väljer om denne 
vill utnyttja de möjligheter som den fördjupade 
översiktsplanen redovisar. Befintlig användning 
kan fortsätta som vanligt om man önskar det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området runt Smedsbo, även områden för ändrad 
markanvändning, är utpekat som landsbygd. 
Användningen innebär att karaktären i området 
ska behållas och vara glesare än i tätorter även 
om förtätningar kan göras. 
 
 
 
 



100 (169) 
 

 

stort värde för fastigheten. 
 
När man väljer att köpa en bostad som vi gjorde 
när vi köpte vår fastighet, köper vi den till stor 
del för att vi vill bo på landet och nära djur/natur.  
Läget på landet var extremt viktigt för vår familj 
vid val av bostad. 
Hade vi velat bo i ett område med bebyggelse 
nära oss hade vi sökt oss till ett annat boende. Vi 
anser att det är ett intrång på vår familjs 
drömmar om att långsiktigt kunna bo på landet 
när djur och natur om en förtätning av Smedsbo 
kommer till. 
 
Med ovan nämnda beskrivning förslår vi att ni 
gärna får besöka området i Smedsbo för att 
själva bilda er en uppfattning om det vi beskrivit. 
 
Ni har själva tydligt beskrivit i avsnittet 
”Hänsyn”/”Bygga på Lantbruksmark” att 
brukningsbar lantbruksmark inte skall avsättas 
för bebyggelse. Därav anser vi att en förtätning 
av Smedsbo inte är rimlig och möjlig då 
merparten av området är brukningsbar 
lantbruksmark. 
 
Vi anser enligt ovan beskrivning, att ni borde 
omarbeta förslaget för fördjupade 
översiktsplanen gällande Aspeboda och helt ta 
bort förslagsdelen att förtäta bebyggelsen i 
Smedsbo. 
 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den arbetsgrupp som arbetat fram planförslaget 
har varit på plats innan samrådet. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar angående ändring av 
redovisningen av området. 
 

ML 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Stråket Nordöst om Falun 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Sjöar samt vattendrag runt Aspeboda bör bevaras 
i nuvarande skick utan påverkan av bebyggelse 
eller annan förändring 
 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Jag anser att jord- och skogsbruket har stor del i 
en levande landsbygd. Att mark som brukats i 
generationer får fortsättas brukas och utvecklas. 
Samt att landsbygden just får vara det som den är 
i dag. inte en förort eller förtätad by. 

 
 
 
 
Noteras. Stråket är utpekat som utvecklingsstråk. 
 
 
 
 
Noteras. 
Ändring: Utvecklingskartan justeras så att 
ytterligare sjöar och vattendrag redovisas som 
viktiga, exempelvis Aspan. 
 
 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanen 
fokuserar på att landsbygden ska kunna utvecklas 
samtidigt som dess karaktär bibehålls. Exempelvis 
omfattar planförslaget riktlinjer för ”att anpassa 
bebyggelse” och de delar av planområdet som har 
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Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närheten till naturen och djuren är viktiga delar 
samt att aktivt föreningsliv med ideella krafter 
får stöd att verka i byn 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Förtätningsförslaget för Smedsbo är mycket illa 
valt dels pga att merparten är på brukningsbar 
jordbruksmark samt att förslaget innebar en 
levandsförsämring för byborna som valt att just 
bo på landsbygden men naturen och djuren nära 
sig. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Jag anser att man inte bör bygga nytt för nära 
vattnet överhuvudtaget. Området runt Aspan bör 
bevaras som de tär idag med rekreations och 
friluftsområde 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligandet av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Bra, Åker och betesmark behövs för en levande 
landsbygd och skall inte bebyggas med 
fastigheter. jordbruket är ett nav i att kunna leva 
aktivt på landsbygden. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Områdena i Aspeboda 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Den var tydlig men jag gillar inte att den 
beskriver att man bör/skall bygga husen tätt 
bredvid varandra. Hur byggda på landsbygden 
byggs just där för att man inte vill ha grannar/hus 
in på knuten utan kunna titta ut över ett öppet 
landskap eller skog. inte grannarnas fasad. 
 
 
 

en tydlig landsbygdskaraktär redovisas som 
användningen landsbygd för att tydliggöra att den 
karaktären ska bibehållas. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Avsnittet var inte menat att enbart förespråka tät 
bebyggelse, utan att det är lämpligt att bygga tätt 
där det är tätt och glest där det är glest. 
Ändring: Sidan ”Anpassning till landskapet” har 
justerats under rubriken ”Fortsätt på den 
befintliga bebyggelsestrukturen” så att även glesa 
strukturer exemplifieras. 
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Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Man skall ta hänsyn till det stora kulturarv som 
finns i och runt Falun med dess rika historia. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Bussar som passade. Kommer ej in till jobbet i 
tid med kommunal transport. Har kört moped 
och kommer återuppta det. 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Är redan fullgott 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Nej 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
- 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Vet ej 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
- 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Nej 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Jag anser att förslaget om en förtätning av 
Smedsbo by går emot era egna riktlinjer hur 
brukningsbar jordbruksmark skall användas. Den 
delen av fördjupade översiktsplanen bör tas bort 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Öppet landskap utan förtätning 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Motsäger mig denna plan, då den kommer att ta 
landsbygden ur landsbygden samt göra att 
landbruksmark kommer försvinna. Vi flyttade ut 
på landet för att bo på landet. Inte ha grannar 
runt om oss. 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras, se även tidigare svar på synpunkterna. 
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Fråga 3: Aspeboda 
Att de inte skall planeras för förtätning. Området 
är naturskönt och vackert, vilket en ny 
bebyggelse kommer att förstöra samt att 
djurhållning(nötboskap) skulle bli lidande av 
minskad betesmark. Då planen i Smedsbo är på 
stora delar lantbruksmark. 
 
Fråga 6: Aspeboda 
Jag tycker förslaget har dålig bakgrundshantering 
då man lägger plan på förtätning på brukningsbar 
åkermark som idag används för bete. Bara för att 
det finns avloppsledning att koppla på sig gör 
inte området lämpligt för bebyggelse. Stora 
värden för oss som invånare i 
Smedsbo/Aspeboda kommer att försvinna om 
man väljer att förtäta området i Smedsbo. 
 

 
Se tidigare svar på synpunkterna om förslaget i 
Smedsbo samt gles/tät bebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 

HH och MH 
I dag pratar många (och framför allt politiker) 
om hur viktigt det är med fiber/bredband för att 
landsbygden ska kunna leva och växa. Vi håller 
verkligen med. 
 
I Svärdsjö har stora delar av boende fått tillgång 
till fiber, byn och stora delar utan för det lilla 
samhället. Fiber har dragits runt nedre Svärdsjön, 
runt hela sjön FÖRUTOM en liten del på ca 2 
km. Den här delen har av någon konstig 
anledning inte fått förfrågan eller tillgång till 
fiber. Anledningen kan inte vara att boende är 
färre på den här sträckan. 
Sträckan är ca 2 km från Ålhusbacken och Ön, 
efter Lumshedsvägen. 
 
Vi har idag ett fritidsboende och sitter ofta här 
och jobbar. För oss är fiber en förutsättning. Vi 
funderar på att eventuellt flytta hit eller kunna 
vara mycket mer i Svärdsjö men fiber är en 
förutsättning för att det skulle fungera. Vi har 
arbeten som är flexibla i plats med kräver bra 
uppkoppling. I dag har vi mobilbredband vilket 
inte räcker. 
 

 
Noteras. 
 
 
 
 
Kommunen hjälper nätbyggarna med att 
samordna och prioritera utbyggnad av bredband 
genom bredbandsgruppen. Men det är nätägarna 
som avgör vilka områden som ska byggas ut. 
Yttrandet skickas till Falu Energi & Vatten. 

Svärdsjö Intresseförening 
 

1. Summering 
Svärdsjö Intresseförening ställer sig positiv till 
att kommunen vill utveckla Svärdsjöbygden. 
Svärdsjö intresseförening anser att den yta som 
önskas detaljplaneras inte är rätt område för att 
gå vidare med för en detaljplanering. 
 
 

 
 
 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
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Svärdsjö Intresseförening föreslår istället: 
Att befintliga boendeytor nyttjas och tätas till.  
 
Att område (se bild på punkt 3) markerat med 
blått i karta på sista sidan i detta dokument 
bebyggs. 

- Motivering:  
- Markägare är villig att sälja. 
- Området ligger närmare centrum och 

skola än utpekat område och ingen stor 
väg behöver korsas. 

- Området består av betesmark och 
jordbruksmark med lägre produktivitet 
och brukas inte idag. 

- Området ligger nära naturområde och 
elljusspår. 

 
Att seniorboende prioriteras för att frigöra villor 
där äldre bor ensamma och isolerade idag. 
 
 
 

2. Argument MOT valt område: 
Bönder är viktiga företagare i Svärdsjö och gör 
det möjligt för oss att bibehålla det öppna 
landskapet, vilket är ett kännetecken för 
Svärdsjö. 
 
Marken brukas och det är redan i dagsläget svårt 
att hitta tillräckligt med brukningsvärd mark för 
våra bönder, att exploatera valt område är att 
ytterligare försvåra situationen. 
 
Jordbruksmark ska inte exploateras 

- Historiskt sett har man aldrig byggt på 
jordbruksmark 

- All jordbruksmark som odlats på under 
de senaste hundra åren definieras som 
brukningsvärd jordbruksmark  

- Kommunerna är ålagda i lag att 
undersöka alternativa placeringar på 
annan mark innan de exploaterar 
jordbruksmark.  

- Kommunen måste visa att det inte finns 
annan mark att ta i anspråk för den 
planerade bebyggelsen för att kunna 
exploatera brukningsvärd 
jordbruksmark. Se nylig dom i mark och 
miljödomstolen: 
http://www.markochmiljooverdomstolen
.se/Domstolar/markochmiljooverdomstol
en/P%205481-17%20Dom%202018-04-
09.pdf%29 
http://www.markochmiljooverdomstolen

nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. Kommunen bygger endast olika 
typer av särskilda boenden i egen regi. 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen noteras. Det område vid Västeräng 
som kommer att redovisas som 
förstahandsalternativ är också jordbruksmark, 
men av lägre brukningsvärde än jordbruksmarken 
vid Hedvägen. Båda områdena har bedömts 
utifrån bestämmelserna i miljöbalken. 
Bedömningen visar att det rör sig om ett angeläget 
allmänt intresse och att rimliga alternativa platser 
saknas i Svärdsjö. Konsekvenserna av att ta 
jordbruksmark i anspråk för bostadsbyggande 
redovisas i avsnittet ”Konsekvenser”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf%29
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf%29
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf%29
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf%29
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf
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.se/Domstolar/markochmiljooverdomstol
en/P%205481-17%20Dom%202018-04-
09.pdf  

- Kommunens förslag strider med 
bakgrund till ovanstående mot 
kommunens egen miljöplan. 

- Kommunen bör arbeta med och inte mot 
användning av jordbruksmark. Läs 
följande från Jordbruksverket 
http://www2.jordbruksverket.se/downloa
d/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/143558
3215072/ovr358.pdf  

- Informationsskrift om jordbruksmark 
från Den Goda Jorden: 
http://www.dengodajorden.se/wp-
content/uploads/2017/07/DGJ_2017-06-
15_l%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf  

- Forskare Anders Larsson vid SLU 
https://www.slu.se/cv/anders-larsson/ har 
i sin avhandling påvisat att Sverige kan 
fördubbla befolkningsmängden utan att 
ta jordbruksmark i anspråk 
https://pub.epsilon.slu.se/8760/13/larsso
n_et_al_120427.pdf  

- Sveriges förmåga till Självförsörjning 
vid katastrof enl MSB låg, därav behöver 
vi behålla brukbar jordbruksmark. 

- Civilförsvarsförbundets sammanfattning 
av behovet av jordbruksmark för 
självförsörjning vid kris 
http://www.civil.se/wp-
content/blogs.dir/1/files/2015/10/Livsme
delsstrategi-och-
f%C3%B6rs%C3%B6rjningsberedskap-
f%C3%B6r-kris.pdf  

 
Svärdsjö Ridklubb är en viktig idrottsförening 
för barn och ungdomar i bygden och valt område 
kommer att påverka dem negativt. 
 
Kommande generationsskifte i Svärdsjö. Vid en 
satsning på äldreboende kommer flertalet hus att 
stå tomma/bli lediga. Många äldre i Svärdsjö 
önskar seniorboende. En följdeffekt av det är att 
flertalet hus kommer att bli till salu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området vid Hedvägen har anpassats i omfattning 
så att de viktigaste ytorna för Svärdsjö Ridklubb 
ska kunna vara kvar. 
 
Se tidigare svar på synpunkt om seniorboende. 
 
 
 

SN 2 
Jag har studerat den fördjupade översiktsplanen 
för delar av landsbygden som ligger på er 
hemsida. Till min bestörtning ser jag att det 
område där jag har ett fritidshus i Smedsbo 
planerar att förtätas. Jag och min familj bor i 
Göteborg men har siktet inställt på Smedsbo och 
att bosätta oss där permanent. Detta för att 

 
Noteras. Området runt Smedsbo, även områden 
för ändrad markanvändning, är utpekat som 
landsbygd. Användningen innebär att karaktären i 
området ska behållas och vara glesare än i 
tätorter även om förtätningar kan göras. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P%205481-17%20Dom%202018-04-09.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/1435583215072/ovr358.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/1435583215072/ovr358.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/1435583215072/ovr358.pdf
http://www.dengodajorden.se/wp-content/uploads/2017/07/DGJ_2017-06-15_l%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf
http://www.dengodajorden.se/wp-content/uploads/2017/07/DGJ_2017-06-15_l%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf
http://www.dengodajorden.se/wp-content/uploads/2017/07/DGJ_2017-06-15_l%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf
https://www.slu.se/cv/anders-larsson/
https://pub.epsilon.slu.se/8760/13/larsson_et_al_120427.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/8760/13/larsson_et_al_120427.pdf
http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/10/Livsmedelsstrategi-och-f%C3%B6rs%C3%B6rjningsberedskap-f%C3%B6r-kris.pdf
http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/10/Livsmedelsstrategi-och-f%C3%B6rs%C3%B6rjningsberedskap-f%C3%B6r-kris.pdf
http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/10/Livsmedelsstrategi-och-f%C3%B6rs%C3%B6rjningsberedskap-f%C3%B6r-kris.pdf
http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/10/Livsmedelsstrategi-och-f%C3%B6rs%C3%B6rjningsberedskap-f%C3%B6r-kris.pdf
http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/10/Livsmedelsstrategi-och-f%C3%B6rs%C3%B6rjningsberedskap-f%C3%B6r-kris.pdf
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komma bort från stan, njuta av lugnet som 
landsbygden innebär med öppna ytor och 
betande djur - och ha lagom långt till närmsta 
granne. Med ert förslag skulle detta riskeras att 
förstöras i Smedsbo och det vi ser som värdefullt 
skulle försvinna. Varför lämna storstaden och 
flytta till Falun om Falun inte kan erbjuda det vi 
efterfrågar.? Hade vi önskat bo i en klassisk 
villaförort hade vi aldrig lagt ner så mycket tid 
och pengar på just Smedsbo, det är landsbygden 
vi vill åt. 
 
Jag hoppas och önskar att förtätningen av 
Smedsbo tas bort ur ert förslag. 
 
KB 
2018-06-21 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Utveckla Aspebodas anslutning i den östra delen 
mot Falu tätort. Karlsviksberget, 
Kniptjärnsberget, Sanders Gammelskog, Vällan 
och Tallen trafikplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön, Karlsviksberget och Sanders 
Gammelskog 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Att knyta an by belägen strax utanför Falu 
stadskärna ex. Olsbacka. Ge Olsbacka en 
möjlighet att knyta an till staden på ett barn- och 
familjevänligt sätt. Samt vice versa att folket i 
Falun enkelt och trivsamt skall kunna nå en yttre 
by som Olsbacka. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Området Öster om Aspeboda i anslutning till 
Kniptjärnsberget innehåller idag flera typer av 
potentiellt störningsframkallande verksamheter. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort och området runt Varpan som antogs 2018 
så ska en fördjupad översiktsplan tas fram för 
området vid Kniptjärnsberget. Inriktningen än så 
länge är att området även fortsättningsvis kommer 
att innehålla störande verksamheter. Yttrandet 
diarieförs även för kännedom i ärendet för 
fördjupad översiktsplan för området 
Kniptjärnsberget. Uppdraget är ännu inte 
påbörjat. 
 
 
 
 
 
Noteras. Endast Dammsjön ligger inom 
planområdet. 
 
 
 
 
Noteras. Förslag på gång- och cykelväg mellan 
Falun och Borlänge via Olsbacka är utpekat och 
placerad i prioriteringsordning i Falu kommuns 
cykelplan från 2014. Vägen är Trafikverkets och 
det är därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
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Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närheten till stillheten. Det är oerhört viktigt att 
bevara den enskildheten, bygemenskapen som 
alla dessa mindre byar runt Falun erbjuder. Jag 
vill påstå att det är en av flera kraftiga 
generatorer som skapar kommunens helhet. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Området jag syftar är Aspeboda östra del mot 
Falu tätort. Där finns fn. inget angivet förslag 
från kommunen. Här vill jag att området låses för 
rekreation ev. bostäder. Det är viktigt att det inte 
etableras/anges som ett industriområde! 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Inga synpunkter i detta område. 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
OK 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Karlsviksberget, Dammsjön, Vällan, Sanders 
Gammelskog och Liljan 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Jag är enig med de angivna motiven. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Historik - Dagens användning - Den miljö vi 
lämnar efter oss! 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Lokal samfärdsel samt skattelättnader för att 
möjliggöra små gemensamma transporter. Dessa 
skall vara snabba att tillfredsställa ett 
transportbehov (för plötsligt vill man åka till 
stan). 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Endast Dammsjön ligger inom 
planområdet. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
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Att överhuvudtaget kunna gå eller cykla till 
Falun på den närmaste vägen med livet i behåll! 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Nej. 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Ingen uppfattning. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Ja! Det är av yttersta vikt att området 
Karlsviksberget och Sanders Gammelskog med 
omgivning ej möjliggörs som industriområde 
eller annan likställd verksamhet. 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Olsbacka saknar anslutning till Falun för gång 
och cykeltrafik. 
 
2018-06-22 
Fråga 1: Aspeboda 
Att bevara bykänslan i Olsbacka samt att tung 
trafik ej skall ha ett stråk genom byn. 
 
 
Fråga 2: Aspeboda 
I byn Olsbacka kan det gärna byggas mer 
familjebostäder 
 
 
Fråga 3: Aspeboda 
OK med bostäder men absolut inget 
industriområde runt Karlsvik 
 
Fråga 6: Aspeboda 
Sammanför Karlsviksberget med Sanders 
Gammelskog 
 

Se tidigare svar på synpunkt om att knyta östra 
Aspeboda till Falun. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Området ingår inte i planområdet. Se 
även svar på första synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om att knyta östra 
Aspeboda till Falun. 
 
 
 
Vägen genom Olsbacka är en statlig väg som sköts 
av Trafikverket på liknande vägar är tung trafik 
normalt tillåtet. 
 
 
Noteras. Förtätning är generellt möjligt på 
landsbygden. I Olsbacka pekas dock inga 
områden ut specifikt för förtätning. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkterna för området vid 
Karlsvik och Kniptjärnsberget. 
 
 
Noteras. Se tidigare svar på synpunkter om 
området. 
 

AE 2 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön, Liljan och Stora Aspan 
 
 
 

 
 
 
 
 
Noteras.  
Ändring: Utvecklingskartan justeras så att fler 
sjöar och vattendrag pekas ut som viktiga. Stora 
Aspan är en av dessa. 
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Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Förbättrad (asfalterad och kortare) cykelväg 
mellan Falun och Borlänge. Ny sträckning från 
Olsbacka till Tallenområdet som följer 
motorvägen på den norra sidan. 
 
 
 
 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Bibehållen skog och berg för vandring, 
svamplockning och badplatser vid sjöarna. Låga 
bryggor för kanotister på öarna i Runn. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Hela Karlsviksberget/Kniptjärnsberget bör 
bevaras som friluftsområde och sammanbindas 
med Sanders Gammelskog (naturreservat). Den 
krossverksamhet som idag finns på 
Kniptjärnsberget (Falukrossen) bör på sikt 
avvecklas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Tycker att man ska spara plats för allmänna bad 
vid Liljan. 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Håller med om vikten av att bevara 
jordbruksmark/ öppet landskap. Då man bygger 
ska tomterna vara större än i stadsplanerat 
område och byggnaderna stämma överens med 
övrig bebyggelse. 
 
 
 

 
 
 
Förslag på gång- och cykelväg mellan Falun och 
Borlänge via Olsbacka är utpekat och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
 
Noteras. Runn ligger utanför planområdet. 
Synpunkten diarieförs även i ärendet för fördjupad 
översiktsplan för Runn. 
 
 
 
 
Området Öster om Aspeboda i anslutning till 
Kniptjärnsberget innehåller idag flera typer av 
potentiellt störningsframkallande verksamheter. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort och området runt Varpan som antogs 2018 
så ska en fördjupad översiktsplan tas fram för 
området vid Kniptjärnsberget. Inriktningen än så 
länge är att området även fortsättningsvis kommer 
att innehålla störande verksamheter. Yttrandet 
diarieförs även för kännedom i ärendet för 
fördjupad översiktsplan för området 
Kniptjärnsberget. Uppdraget är ännu inte 
påbörjat. 
 
 
 
 
Noteras. Liljan ligger utanför planområdet. 
Synpunkten diarieförs även i ärendet för fördjupad 
översiktsplan för Runn. 
 
 
 
 
 
Noteras. Detta bedöms stämma med 
planeringsinriktningarna i avsnittet ”Att anpassa 
bebyggelse”. 
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Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Skogen och vattendragen runt Karlsvik-Liljan 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Viktigt att inte förstöra landsbygden mellan 
Falun och Borlänge med fler industritomter. Låt 
Tallenområdet utgöra 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Effektiv cykelväg mellan Falun-Borlänge med 
sträckning Ornäs-Vassbo-Olsbacka - ny 
sträckning motorvägens norra sida och där knyta 
an till befintlig cykelväg från Tallenområdet 
söder om motorvägen. Viktigt att bibehålla 
bussturer mellan Falun och Borlänge som 
stannar i Ornäs och i Karlsvik. 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Se svar ovan. 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Har ingen synpunkt 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
Har ingen synpunkt 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Har ingen synpunkt 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Har ingen synpunkt 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Viktigt att hela området runt Karlsviksberget 
tillhör landsbygden/ Aspeboda 
 
 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Vandringsstigar i skog, badplatserna vid Stora 
Aspan, Damsjön och Liljan. Cykelväg till Falun. 
 

 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten för dessa områden. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om 
verksamheterna på Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
Noteras. Se även tidigare svar på synpunkten om 
gång- och cykelväg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Den geografiska avgränsningen av planen beror 
på att de tunga verksamheter som redan finns i 
området bedöms ha en tydlig koppling till 
verksamheterna vid Tallen. 
 
 
Noteras. Se även tidigare svar om Stora Aspan 
samt gång- och cykelväg till Falun. 
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Fråga 2: Aspeboda 
Bebyggelse för enskilt boende mellan Falun och 
Borlänge istället för industri. 
 
Fråga 6: Aspeboda 
Ingen industritomt runt området Karlsvik-
Olsbacka-Kniptjärnsberget. Istället utsiktsplats 
på Karlsviksberget som sammanbinds med 
Sanders Gammelskog 
 

 
Se tidigare svar för området vid Kniptjärnsberget. 
 
 
 
Se tidigare svar för området vid Kniptjärnsberget. 
 

KN 
Yttrande 1 
Fråga 1: Danholn 
Det viktigaste att bevara i Danholn är att det 
fortsätter att vara en liten by och landsbygd med 
närhet till skog och natur. Danholn är en hästtät 
by, har alltid varit det och bör få fortsätt vara det. 
Att som småföretagare kunna använda hästarna, 
miljön runt hästarna och vår gård som en 
stressfri zon är mycket viktigt. Det finns 
möjlighet för kunder att enkelt komma hit p g a 
att det finns bussar och det tar inte alltför lång 
från stan. 
 
Yttrande 2 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Mot Borlänge 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Överbacka och Danholn 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Hålla dem åtskilda 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Att det bor lite människor, det är lugn och ro, 
nära till naturen och en mörk himmel på vintern 
utan en massa lampor 
 
 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Området mellan Falun och Borlänge var 
redan i samrådsförslaget utpekat som 
utvecklingsområde och föreslås fortsätta vara det. 
Det har dock med hänsyn till osäkerhet kring 
framtida utbyggnad av allmänt vatten och avlopp 
varit svårt att lokalisera lämpliga platser för nya 
bostäder. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
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Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Inget av förslagen i Danholn är bra. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Ja, i mitt område inkräktar det på vår mark och 
vår oas. 
 
 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Bygg inte på jordbruksmark. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Skogen, stranden, åkrar och ängar 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Låt dem vara som de är 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Cykelväg som även är tillåten för hästar 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cykelväg 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Ja, det försvinner åkermark, ängsmark och skog 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Ett LIS-område kan innebära större möjligheter 
att bygga nytt nära sjöar och vattendrag för de 
som vill utnyttja den möjligheten. Som 
fastighetsägare kan du själv välja att fortsätta 
använda marken som idag. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Ändring: Trafikverket har genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg mellan 
Falun och Backa bro. En sammanfattning av 
resultatet och vad det innebär för fortsatt arbete 
läggs till i områdesrekommendationen för 
Danholn. Möjligheten att tillåta hästekipage på 
cykelvägen har inte hanterats. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om cykelväg. 
 
 
 
 
 
Dessa konsekvenser redovisas i avsnittet 
”Konsekvenser”, exempelvis under de nationella 
målen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Levande 
skogar”. 
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Fråga 1: Danholn 
Det viktigaste att bevara i Danholn är att det 
fortsätter att vara en liten by och landsbygd med 
närhet till skog och natur. Danholn är en hästtät 
by, har alltid varit det och bör få fortsätta vara 
det. Att som småföretagare kunna använda 
hästarna, miljön runt hästarna och vår gård, skog 
och mark som en stressfri zon är mycket viktigt. 
Att det inte ökar med trafik i byn så barnen kan 
fortsätta rida, köra häst och gå med häst i byn 
och längs vägen. Det finns möjlighet för kunder 
att enkelt komma hit p g a att det finns bussar 
och det tar inte alltför lång tid att åka från stan. 
 
Fråga 2: Danholn 
Jag tycker den förstör bykänslan som finns här, 
det tar bort en stor del av skogen där vi rider och 
även där skolans och förskolans barn är och 
leker, området Överbacka. Och det andra 
området runt verkstäderna är på vår mark och vår 
väg och är inte alls aktuellt! Verksamheten vid 
verkstäderna stör ingen och är ett mycket 
charmigt inslag här i byn! 
 
 
Fråga 3: Danholn 
De ska inte bebyggas. 
 
 
Fråga 6: Danholn 
Bevara byn som den är, det är därför som 
människor trivs här. Det är snart 
generationsskifte nere i den nyare delen av byn, 
det räcker. Och jag kan hälsa från bonden i 
XXXX att han inte är intresserad av att släppa ev 
mark till verksamhet eller bostäder. 
 

 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Förslaget omfattar en begränsad del av 
området vid Årberget. Området tangerar 
ytterkanten av utpekat skolnaturområde och 
förhållandet till bedöms därför kunna hanteras 
vidare i framtida utformning. För föreslagna 
ändringar kan fastighetsägaren själv välja att 
fortsätta med pågående användning. 
Redovisningen av området vid verkstäderna är i 
första hand ett förtydligande om att verksamheten 
inte ska utökas. 
 
Se tidigare svar på synpunkterna om de utpekade 
områdena. 
 
 
Noteras. Den som har synpunkter på förslaget bör 
själv inkomma med synpunkter. 

EH 1 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Jag har bara tittat på Danholn och anser att era 
idéer inte fungerar. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Hjälp landsbygden överleva genom att inte flytta 
ut folk som inte tål flugor och lukten av koskit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Dilemmat att djurhållning kan uppfattas vara 
störande för vissa redovisas under användningen 
”Landsbygd”. Genom det har Falu kommun gett 
sin syn på att den som bor inom områden som 
redovisas som landsbygd ska förstå och acceptera 
att de kan få djur och jordbruk som grannar. Stora 
delar av Danholn är dock utpekat som 
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Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Att det finns bönder, djurhållning och skogsbruk 
kvar. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Jag finner inget av förslagen för Danholn som 
bra. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Vi kommer inte att byta användningsområde för 
det inritade LIS-området på vår fastighet. 
 
 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Jag finner det olämpligt ur försörjningssynpunkt 
att ställa om den jordbruksmark som finns. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Vandringsstigar, cykelstigar, ridvägar. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Ni skriver ”Att hålla djur som fritidsintresse har 
goda förutsättningar på landsbygden. Här finns 
utrymme och lämplig mark.” Jag finner dock att 
ert förslag i Danholn omöjliggör vår befintliga 
djurhållning. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
ingen åsikt. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Fungerande säkra Cykelvägar Danholn till 
Lugnet / Centrala Falun. (Ej via Hosjö) 
 
 
 

användningen ”Tätort”. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Det är fastighetsägaren själv som väljer 
om denne vill utnyttja de möjligheter som den 
fördjupade översiktsplanen redovisar. Befintlig 
användning kan fortsätta som vanligt om man 
önskar det. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Det är fastighetsägaren själv som väljer 
om denne vill utnyttja de möjligheter som den 
fördjupade översiktsplanen redovisar. Befintlig 
användning kan fortsätta som vanligt om man 
önskar det. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Ändring: Trafikverket har genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg mellan 
Falun och Backa bro. En sammanfattning av 
resultatet och vad det innebär för fortsatt arbete 
läggs till i områdesrekommendationen för 
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Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Fungerande säkra Cykelvägar Danholn till 
Lugnet / Centrala Falun. (Ej via Hosjö). Men om 
ni tror att folka skall gå till och från Jobbet 
förstår jag inte hur ni tänkt. 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
- 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
- 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
- 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
- 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Ökar man antalet boende i landsbygden som 
jobbar centralt i Falun eller Borlänge så kommer 
biltrafiken att kortsiktigt öka, detta vad än ni 
skriver i målen. Svepande ord och floskler 
hjälper nämligen inte de boende att transportera 
sig till arbetsplatserna. 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Massor. 
 
Fråga 1: Danholn 
Förstör inte vår lugna bygd. 
 
Fråga 2: Danholn 
Jag vill att den lugna landsbygds känslan bevara 
vilket inte är förenligt med att bostäderna 
förtätas. 
 
 
 
Fråga 3: Danholn 
Inte vi och övriga markägare vi pratat med vill 
att vår och deras mark skall användas enligt 

Danholn. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om gång- och 
cykelväg. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
I avsnittet ”Konsekvenser, exempelvis under de 
nationella målen ”Begränsad klimatpåverkan” 
och ”Bara naturlig försurning” redovisas att ett 
ökat boende på landsbygden ger ökad andel 
biltrafik och ökade utsläpp. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
Ett tillskott på 10–15 bostäder i Överbacka 
bedöms inte påverka karaktären i Danholn då 
orten idag har kring 450 invånare. Det markerade 
området vid Backavägen är bebyggt och redovisar 
enbart en möjlighet till ändrad användning. 
 
 
Det är fastighetsägaren själv som väljer om denne 
vill utnyttja de möjligheter som den fördjupade 



116 (169) 
 

 

förslaget. 
 
 
Fråga 6: Danholn 
Jag vill inte se en förtätning av bebyggelsen, 
framförallt inte vår min fastighet där vi idag har 
hästar och betesmark, vilket vi har för avsikt att 
fortsätta med. 
 

översiktsplanen redovisar. Befintlig användning 
kan fortsätta som vanligt om man önskar det. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkter om nybyggnation 
och användning av er fastighet. 

AE 3 och BE 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Tätorten Rönndalen och särskilt området mellan 
Tempo och hyreshusen. Områden som ej nyttjas 
måste iordningställas och underhållas för att 
helhetsintrycket ska bli gott. Samma gäller 
området närmast söder om vägkorsningen i 
Rönndalen. 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Viktigt att båda kanotlederna underhålls årligen. 
Långt tillbaka i tiden fanns en idé om att göra 
badplats i den centralt belägna Abbortjärnen 
genom att leda in friskt vatten från ån mellan 
Björkan och Björkasviken. Utflödet från tjärnen 
skulle då också behöva klara den ökade 
vattenföringen. Ett bad i denna tjärn skulle 
verkligen komma till stor användning. Numera är 
tjärnen ej heller mottagare av avloppsvatten 
vilket var det stora problemet tidigare. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
God kommunikation - bra vägstandard, täta 
bussförbindelser. Gärna vägrenar längs vägen till 
Falun då många cyklister använder vägen för 
träningscykling. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
naturen, sociala gemenskapen, god och 
heltäckande service, förskola, skola, 
hyreslägenheter och äldreboende i olika former. 
Möjligheter till olika sportaktiviteter och motion. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
 

 
 
 
 
Noteras. Stora delar av grönområdena i centrala 
Enviken ingår i en gemensamhetsanläggning som 
sköts av Envikens vägförening. Falu kommun äger 
och sköter vissa fastigheter som inte ingår i 
gemensamhetsanläggningen. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. För Envikens del fokuserar kommunen 
på badplatsen vid Klockarnäs. Om det finns 
privata krafter som vill ställa i ordning badplats 
kan det innebära att det måste ske prövningar, 
exempelvis av strandskyddet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Väg 50 är inte utpekad som ett framtida 
stråk i kommunens cykelplan från 2014. Vägen är 
Trafikverkets. 
 
 
 
 
Noteras. 
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Det föreslagna bebyggelseområdet sydväst om 
Lyssfallet bör ej gå fram till ån utan lämna plats 
för en motionsled. Se förslag på motionsleder. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Längs vägen mot Marnäs finns endast få platser 
som skulle vara lämpliga för bebyggelse. Det är 
viktigt att öppenheten mot sjön Björkan behålls. 
Ett alternativ skulle vara att tillåta bebyggelse på 
södra sidan av vägen mellan Enviksbyn och 
Nyhagen - Klockarnäs. Här kan många tomter 
anläggas och dessutom kostnadseffektivt. 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Rätt att behålla brukningsbar jordbruksmark. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Området från Björkboda mot Björktjärn - 
Örjebyn - vattentornet i Rönndalen. Möjlighet till 
motionsled söder om Björkan. 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
OK men på ett sätt så att utsikten / kontakten väg 
- sjö går förlorad. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Frågorna skall bevakas av byggnadsnämnden 
som går ut i samråd med berörda. 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Cykelvägar, cykelbanor, vägrenar. Tyvärr har vi 
alltför smala vägar i området för att man skall 
kunna känna sig någorlunda säker i trafiken. 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Se föregående fråga. I Rönndalen måste mer 
trottoar skapas. Väg 888 från 
återvinningsstationen till kyrkan och längs Rv 50 
från bron vid rönndalsströmmen till avfarten mot 
Pers väg. 
 

Ändring: LIS-området sydväst om Lyssfallet har 
inventerats och tas bort på grund av natur- och 
friluftslivsvärden. 
 
 
 
 
Noteras. Mot Marnäs har LIS-områden pekats ut. 
Byggnation måste fortfarande prövas för att 
avgöra om den är lämplig. Ett område för 
bostäder har pekats längs vägen mellan Nyhagen 
och Klockarnäs 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Delar av området ligger utanför 
planområdet. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Myndighetsnämnden och Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden hanterar frågor om 
kulturmiljö i vissa enskilda ärenden. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Sträckan längs väg 888 är utpekad och 
placerad i prioriteringsordning i Falu kommuns 
cykelplan från 2014. Vägen är Trafikverkets och 
det är därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
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Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Rönndalen mellan Tempo och Vasavägen. 
Undergång kan troligen anläggas direkt på södra 
sidan om Vasavägen. dagvatten från 
undergången kan förmodligen tas omhand av ett 
täckdike norr om Vasavägen 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
Många skolbarn måste passera Rv 50. Äldre i 
hyreshusområdet behöver säker väg till Tempo. 
 
 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Finns 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Finns 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
? 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Vi har förslag på att man ordnar med bättre och 
utökade säkra motionsleder runt Rönndalen. I 
den nordvästra sektorn förbättras stigen mellan 
vattentornet och Örjebyn. I den nordöstra sektorn 
skapas framkomlighet från Pers väg över mot 
Vågsjön och till fotbollsplanen vid 
Rönndalsskolan. I den sydvästra sektorn 
förbättras stigen från Lyssfallsområden längs ån 
mot Borarna- Vallbyvägen - Hedgårdarna. I den 
sydöstra sektorn ordnas framkomlighet från 
gamla ålderdomshemmet söderut över ån mot 
”Backlunds” och ut på Rv 50. Den som vill får 
maximal sträckning motionsslinga kan nyttja alla 
sektorernas periferi. 
 
Fråga 1: Enviken 
Social sammanhållning, Kultur (föreningar, 
kyrkor, sång och musikliv) 
 
 

driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Väg 50 och den ombyggda korsningen är 
Trafikverkets. Falu kommun och Region Dalarna 
för diskussioner med Trafikverket för att försöka 
hitta en lösning för korsningen. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit 
fram en lokal- och anläggningsplan för 
idrottsanläggningar. I kommundelarna förväntas 
motionsspår vara kommunägda men med lokal 
skötsel. Motionsspår utöver den redovisade 
målbilden får antas utföras av lokala initiativ. 
Yttrandet skickas till Kultur- och 
fritidsförvaltningen för kännedom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Fråga 2: Enviken 
Hyresbostäder (hyreshus, radhus) viktigt för att 
yngre och äldre ska kunna bo kvar i bygden och 
för att befolkningsunderlaget för service och 
affärer skall kunna behållas och utökas. 
 
Fråga 3: Enviken 
Se svar på tidigare frågor 
 
Fråga 4: Enviken 
Skogsområdet mellan Björkboda och runt 
Björktjärn (ädelfiske och utflyktsmål) mot 
Örjebyn är lättillgängligt genom att många väl 
upptrampade stigar finns i området. området 
används i stor utsträckning av gäster på 
Skoglundsgården i Björkboda. Skoglundsgården 
är en lägergård där olika kyrkor från Sverige och 
Tyskland håller läger och kursverksamhet. 
 
Fråga 5a: Enviken 
Rönndalen 
 
Fråga 5b: Enviken 
Säker passage av Rv 50 för skolbarn och äldre 
 
 
 
 
Fråga 6: Enviken 
Frågan om hyresbostäder är av högsta prioritet 
för att en utveckling skall kunna ske. Det borde 
vara fullt möjligt att Kopparstaden tar ansvar för 
detta snarast!!! Lämpliga platser finns för såväl 
hyreshus som radhus. 
 

 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. Kommunen bygger endast olika 
typer av särskilda boenden i egen regi. 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. Björktjärn ligger utanför planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Väg 50 och den ombyggda korsningen är 
Trafikverkets. Falu kommun och Region Dalarna 
för diskussioner med Trafikverket för att försöka 
hitta en lösning för korsningen.  
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om hyresbostäder. 
Yttrandet skickas till Kopparstaden. 

AP 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Bokar 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Dammsjön 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Rent 
 
 
 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
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Ellevio 
Ellevio har tagit del av förslaget till fördjupad 
översiktsplan för Fördjupad översiktsplan för 
delar av landsbygden i Falu kommun och har 
inget att erinra men vill ändå påminna om att 
-Uppförande av byggnader, vägar eller andra 
anläggningar inte får innebära att tillträde till 
kraftledning eller ställverk för felavhjälpning och 
underhåll förhindras. Markanvändningen i en 
ledningsgata får heller inte ändras utan 
ledningsägarens tillstånd. 
-Detaljplanläggning av ett område kan medföra 
krav på ombyggnad eller flytt av ledning. En 
sådan åtgärd bekostas normalt av exploatören. 
-I samband med planer och bygglov följa den 
försiktighetsprincip gällande lågfrekventa 
elektriska och magnetiska fält som framtagits av 
svenska myndigheter. 
 

 
Noteras. Falu kommun samråder vid behov med 
Ellevio. 
 

Föreningen Skydda Runn och 
Karlsviksberget 
Synpunkter till fördjupad översiktsplan för delar 
av landsbygden i Falu kommun 
 
Här kommer våra samlade åsikter och 
frågeställningar kring ”fördjupad översiktsplan 
för delar av landsbygden i Falu kommun” 
gällande området Aspeboda-Olsbacka. Följande 
åsikter är en sammanställning för 222 stycken 
närboende i området. Se bifogade inskanning av 
namninsamlingar. 
 
Åsikter kring det intilliggande område som idag 
Brossen och även Falukrossen verkar på: 
 
-Områdestillhörighet. Området bör tillhöra 
område ”Aspeboda – Olsbacka” istället för ”Falu 
tätort – Varpan” som det tillhör idag. Den 
föreslagna tillhörigheten på Aspeboda – 
Olsbacka känns mycket mer naturlig då den 
geografiskt tillhör det området och påverkar 
såväl natur som boende i området. 
 
 
-Attraktivt bostadsområde på landsbygden. Vi 
motsätter oss bestämt att området utvecklas till 
ett industriområde, vi anser och föreslår att det är 
lämpligt för att bli ett attraktivt bostadsområde 
på landsbygden mellan Falun – Borlänge med ett 
attraktivt läge med dess vackra utsikt över Runn, 
Liljan och naturen inpå knuten. Ett strategiskt 
bra område för att få städerna att närma sig 
varandra geografiskt och attrahera nya invånare i 
regionen med ett attraktivt bostadsområde, med 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den geografiska avgränsningen av planen beror 
på att de tunga verksamheter som redan finns i 
området bedöms ha en tydlig koppling till 
verksamheterna vid Tallen. Oavsett var gränsen 
går ska konsekvenser utanför 
planområdesgränsen hanteras när det blir aktuellt 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för området 
vid Kniptjärnsberget. 
 
Området Öster om Aspeboda i anslutning till 
Kniptjärnsberget innehåller idag flera typer av 
potentiellt störningsframkallande verksamheter. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort och området runt Varpan som antogs 2018 
så ska en fördjupad översiktsplan tas fram för 
området vid Kniptjärnsberget. Inriktningen än så 
länge är att området även fortsättningsvis kommer 
att innehålla störande verksamheter. Yttrandet 
diarieförs även för kännedom i ärendet för 
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närhet till de båda, för länet, viktiga städerna. 
Vacker utsikt som hellre används för attraktiva 
bostäder i attraktiv natur 
 
-Naturreservat. Naturreservatet ”Sanders 
gammelskog” ligger i nära anslutning till det 
område där idag naturen utsätts för ingrepp som 
kraftigt påverkar landskapsbilden i och med att 
berg sprängs bort. En annan påverkan är även 
påverkan från en ökande trafik ca 30–40 lastbilar 
om dagen. Med såväl ökade avgaser och buller. 
Dessutom är av- och påfart från E16 
olycksdrabbade i dagsläget. Det påverkar naturen 
negativt med dess ändrade förutsättningar, såväl 
växtlighet som djurliv i mer eller mindre 
omfattning. Förutom verksamheternas negativa 
faktiska påverkan sänks även upplevelsen och 
intrycket av naturreservatet med en intilliggande 
verksamhet som gör negativa ingrepp i naturen. 
 
-Cykelled. I takt med att städerna växer ihop och 
invånarna både får, och behöver uppmuntras till, 
ett ökat miljömedvetande skulle en cykelled 
mellan städerna ha stor betydelse. Givetvis 
passar det då mycket bättre med en omgivning 
som består av natur och vackra bostadsområden 
snarare än industriverksamhet. 
 
 
-Runn – Liljan. I av Länsstyrelsen författade 
dokumentet ”Kunskapsområde för delområde 44. 
Runns avrinningsområde” finns 
sammanfattningsvis klara direktiv om att Liljan 
med dess viktiga värden för en ”attraktiv 
landsbygd” inte klarar en ökad belastning. Det 
står bl.a. att läsa ”Liljan har dåliga 
syrgasförhållanden vilket ibland kan vara ett 
tecken på förhöjd näringsbelastning… 
…Försiktighet bör iakttas vid etablering av nya 
verksamheter som kan belasta dessa sjöar 
ytterligare”. 
Den slutsatsen rimmar illa med den faktiska 
verksamhet som idag bedrivs av Brossen där vi 
har sett en omfördelning av ytvatten som nu till 
stor del omfördelats till att ett större flöde rinner 
ner mot Liljan samt ett minskat flöde mot 
Dammsjön. Detta i kombination med att de 
sprängningar som görs i området tillför stora 
mängder näringsämnen som ytterligare belastar 
Liljan med dess dåliga syresättning är illa. 
Dammsjön blir även den drabbad då den får ett 
mindre flöde av ytvatten till sig då den redan 
idag lider av för låg tillrinning med algtillväxt 
som följd. 

fördjupad översiktsplan för området. Uppdraget 
är ännu inte påbörjat. 
 
 
De befintliga verksamheterna var kända när 
naturreservatet bildades. Falu kommun hade vid 
tillfället för samrådet ännu inte tagit ställning i 
frågan om anläggning för hantering av farligt 
avfall. Fortum har inte längre några planer på att 
etablera sådan verksamhet i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gång- och cykelväg mellan Falun och Borlänge 
via Olsbacka är utpekad och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
Se tidigare svar på synpunkter om nya och 
befintliga verksamheter i området vid 
Kniptjärnsberget. 
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-Fridlysta arter. I intilliggande vattendraget 
Norsboån finns den fridlysta fredade 
Flodpärlmusslan samt för dess förökning 
nödvändiga bäckrödingen. Påverkan av 
industriverksamheten och dess påverkan av 
vattenflödena både i kvantitet såväl som kvalitét 
är ett hot för dess överlevnad och gör även det 
området olämpligt för industriverksamhet. 
Flodpärlmusslan växer mycket långsamt och har 
höga krav på miljön den lever i, det är en art vi 
ska vara stolta av att ha i området och vara rädda 
om. 
 
-Återställning av naturen. Vi föreslår även att 
ingen utvidgning av verksamheten beviljas inom 
ramen för Falukrossens nuvarande 
tillståndsperiod eller etableringar på 
Kniptjärnsberget efter att Falukrossen har 
återställt naturen enligt gällande täkttillstånd. 
 
Sammanfattningsvis råder vi att området där idag 
industriverksamhet bedrivs (eller planeras) 
hellre bör användas för att skapa en attraktiv 
landsbygd. Förslaget är att området återställs till 
att ha en vacker natur, gärna i kombination med 
passande bostäder. Verksamheten som bedrivs 
där idag är inte förenlig med en attraktiv 
landsbygd för intilliggande byarna Olsbacka och 
Aspeboda och dess natur. 
Detta skulle även stämma bra överens med av 
naturvårdsverkets satta miljökvalitetsmål ”God 
bebyggd miljö”: Städer, tätorter och annan 
bebyggs miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning mer 
mark och vatten och andra resurser främjas.” 
 
Avslutar med några talande bilder: 
Attraktiv landsbygd... Eller fortsatt ödeläggelse 
av naturen. Oförenlig industriverksamhet med 
vacker naturvård. Med hopp om en attraktiv 
landsbygd och ansvarsfull planering av området. 
 

Se tidigare svar på synpunkter om nya och 
befintliga verksamheter i området vid 
Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar om synpunkt på befintliga 
verksamheter och planerad fördjupad 
översiktsplan för området Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
Se tidigare svar om synpunkt på bostäder i 
området mellan Olsbacka och Falun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

Intresseföreningen Framtid i Linghed 
Yttrande 1 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Hökviksområdet: Att det i dagsläget inte finns 
gång/cykelbro över Hökviksån ska inte hindra ett 
framtida utvecklingsområde vid Hökviksån. 

 
 
 
 
 
Inriktningen att det ska finnas en säker skolväg 
gäller nya bostadsområden, inte enstaka 
förtätningar. 
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Yttrande 2 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Se bilaga 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Se bilaga 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Se bilaga 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Se bilaga 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Se bilaga 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Se Bilaga 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Se Bilaga 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Se bilaga 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Se Bilaga 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Se bilaga 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bilagor har inte kunnat skickas med via 
svarsfunktionen på hemsidan. Bilagan i fråga 
bedöms var de synpunkter som presenterats som 
yttrande från BS 2018-06-28, svaren ges för det 
yttrandet. 
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Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Se Bilaga 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Se bilaga 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Nej 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Vid Lingheds Livs 
 
 
 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Bilparkering, batteriladdare, motorvärmare och 
cykelparkering 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Byggandet för att behålla servicen i Linghed 
 
Fråga 2: Linghed 
Bör kompletteras med LIS-områden 
 
 
 
 
Fråga 6: Linghed 
Byggande av flerbostadshus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Pendelparkeringar pekas endast ut i 
serviceorterna då dessa bedöms vara de största 
bytespunkterna. Möjlighet kan finnas att ordna 
pendelparkeringar även i andra orter. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Ändring: En del av ett LIS-område i anslutning till 
industriområdet tas bort på grund av att det är 
betesmark, som ersättning för detta tillkommer tre 
andra LIS-områden norr om industriområdet. 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. Kommunen bygger endast olika 
typer av särskilda boenden i egen regi. 
 

BN 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Att få bo naturnära, men genom att förtäta 
nuvarande bebyggelse gör inte området attraktivt 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Område B (Smedsbo, förvaltningens 
bedömning). Att förtäta området inom nuvarande 
bebyggelse anser jag försämrar för oss som bor 
där. Bygga utanför nuvarande bebyggelse är 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Området runt Smedsbo, även områden 
för ändrad markanvändning, är utpekat som 
landsbygd. Användningen innebär att karaktären i 
området ska behållas och vara glesare än i 
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okej. 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Förtäta ej inom befintlig bebyggelse 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Förtätning inom befintlig bebyggelse i område B 
förstör boendemiljön för oss som bor där 
 
Fråga 3: Aspeboda 
Lägg planen utanför befintlig bebyggelse i 
område B 
 

tätorter även om förtätningar kan göras. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
 

MG 2 och FG 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närheten till naturen i öppna landskap 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
När markägare o grannar så tillåter. 
 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 

MH 
1: Det råder stora marknivåskillnader öster om 
fastighetsbeteckning Fastighet X:X (området vid 
Slaggen, förvaltningens beskrivning) och 
exploateringsområdet. Föreslår en allmänning/ 
skogsområde på ca 60 – 70 meter öster om 
fastighetsbeteckning X:X. Det nya 
boningsområdet kommer då bättre 
samharmonisera med befintlig bebyggelse. 
Husen kommer i och med detta förslag inte 
heller att ”stå uppe på varandra” p.g.a. 
marknivåskillnaderna. 
 
2: Motsäger, enl. ert förslag, rätten till att bygga 
tvåbostadshus då omgivande och befintlig 
bebyggelse består av enfamiljshus/gårdar. Det 
nya boningsområdet bör företrädelsevis även 
enbart bestå av enfamiljshus i ett plan. 
 
3: Vill ytterligare trycka på bevarandet och 
tillgängligheten av äldre vägsträckningar, såsom 
banvallen i nuvarande tappning samt att 
stigsystemen över/till kapellsberget/ 
kapellgrunden bevaras, vårdas och hålls orörda 
och öppna. Helt i enlighet med 
rekommendationerna i boken, Titel: ”Falubygden 
berättar- Kulturmiljöprogram för Falu 
Kommun”. 
 
 

 
Ändring: Det utpekade området för nya bostäder 
har tagits bort helt på grund av osäkerheten som 
råder kring den framtida utbyggnaden av det 
allmänna VA-nätet. Möjligheten till enstaka 
förtätningar får bedömas i varje enskilt fall. 
 
 
 
 
 
 
 
Tvåbostadshus bedöms kunna utformas i enlighet 
med riktlinjerna i avsnittet ”att anpassa 
bebyggelse”. Bebyggelsen i Aspeboda bedöms 
vara tillräckligt varierad för att kunna tillåta hus i 
mer än en våning. 
 
Revidering pågår av kommunens 
kulturmiljöprogram. Yttrandet skickas till Kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
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AW 
Jag har, som ägare av mark där planförslaget 
föreslår utbyggnad av bostäder, mottagit ert 
informationsbrev där mina synpunkter 
efterfrågas. 
Vad jag kan finna berör förslaget mina 
fastigheter Borgärdet 21:1 och Borgärdet 21:8 
inom två områden, dels ett alternativt område för 
bebyggelse väster om Västeräng, dels ett 
framtida valt område på Ålhusbacken. 
Det är förvånande att området väster om 
Västeräng anges som alternativ. En del av detta 
område förvärvades av kommunen 1989 för 
bostäder. 2013 sålde kommunen tillbaka området 
då det ansågs olämpligt att bebygga av miljöskäl. 
Att det nu åter anses lämpligt att bebygga är 
förbryllande. Hur motiveras detta? Att åter sälja 
området ligger inte i mina planer. 
 
 
 
Inställningen till området på Ålhusbacken avgörs 
av hur en detaljerad plan ser ut. Området verkar 
dock var lämpligt för ytterligare bebyggelse. 
 

 
Utskicket gäller området vid Ålhusbacken. I 
samrådsversionen valdes området vid Västeräng 
bort då området är utpekat som skolnaturområde. 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. En ny bedömning har gjorts 
av resultatet från den geotekniska utredning som 
sedan tidigare finns för området. Bedömningen är 
att området är lämpligt att bebygga ur geoteknisk 
synvinkel, för andra allmänna intressen har en 
avvägning gjorts utifrån att det andra möjliga 
alternativet i Svärdsjö består av jordbruksmark 
med högre värde. Vi noterar din inställning till att 
sälja din fastighet vid Västeräng, området pekas 
ändå ut eftersom det även finns en fastighet i 
området med annan ägare. 
 
Om kommunen har önskemål om att gå vidare 
med planering i något av områdena kommer du att 
bli kontaktad personligen. Du har även möjlighet 
att själv initiera en planprocess. 
 

Flera boende i Smedsbo 
NEJ till en förtätning av Smedsbo landsbygd. 
 
Vi som bor i Smedsbo med omnejd bor i detta 
öppna landskap för den härliga naturens skull 
och för att vi helt enkelt inte vill bo i en 
tätort/stad. En förtätning av detta område är 
något som vi ALLA ställer oss bestämt emot. 
 
De glesa gårdarna, hagarna och skogarna är det 
vi alla bor här för. Vi bor här för att våra barn 
skall kunna växa upp nära till naturen och just de 
öppna landskapen som en landsbygd erbjuder. 
En förtätning av detta område kommer alla 
gånger på sikt att leda till mer bebyggelse och i 
slutändan förvandla denna fantastiska by till en 
tätort. 
 
Låt oss bevara vår underbara landsbygd! 
 

 
Noteras. Området runt Smedsbo, även områden 
för ändrad markanvändning, är utpekat som 
landsbygd. Användningen innebär att karaktären i 
området ska behållas och vara glesare än i 
tätorter även om förtätningar kan göras. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 

Närboende i Borgärdet 
Vi motsätter oss exploatering av 
Bergslagsängarna, yta B på plankartan, av 
följande skäl. 
 

− God jordbruksmark skulle tas ur 
produktion 

− Behovet av exploatering av aktuell yta är 

 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
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inte utrett så att det kan vägas mot 
riksintresset att bevara jordbruksmarken 
(3 kap. 4 § miljöbalken) 

− Förslaget skadar den unika miljön i 
Borgärdet med en mosaik av varierad 
bostadsbebyggelse, levande 
jordbruksmark, ängar skog, sjöar och 
vattendrag och därmed ortens 
förutsättningar som turistmål 

− Förslaget skadar företagandet på orten 
genom att ta jordbruksmark ur drift och 
hindrar/försvårar för andra att ta över 
och återuppliva jordbruket 

− Det finns andra mindre genomgripande 
och för orten bättre alternativ till 
utveckling av ny bebyggelse 

− Kommunens egna ägarintressen får 
aldrig sättas före en god planering och 
värnande av jordbruksmark som 
riksintresse 

 
Utveckling av skälen till vår inställning 
Byarna i Svärdsjö med Borgärdet som 
centralpunkt utgör en i det närmaste unik 
landsbygd i form av en mosaik av 
odlingslandskap, sjöar, vattendrag och levande 
byar. Även inne i Borgärdet, som är centralorten, 
avspeglar sig detta med ett levande jordbruk. 
Successivt har dock denna mosaik av åker, hagar 
och blandad bebyggelse naggats i kanten. Det är 
till del naturligt och försvarligt, men det finns 
idag starka skäl för att inte ytterligare tränga 
undan jordbruket i området, dels för att det 
riskerar att reducera Borgärdet till ett ordinärt 
bostadsområde utan det liv och karaktär som det 
har idag, dels för att den mark man nu avser att 
exploatera för bostadsbebyggelse hotar att ta för 
bygden väsentlig jordbruksmark i anspråk. 
 
Jordbruksmark är enligt 3 kap. 4 § miljöbalken 
av nationell betydelse och ska så långt möjligt 
skyddas mot exploatering för annat syfte. I detta 
fall kan syftet med att peka ut Bergslagsängarna, 
markerat med B på plankartan, som tätort, inte 
vara annat än att tillgodose ett påstått behov av 
bostäder. Jordbruksmarken brukas idag av en av 
Svärdsjös yngre bönder. Marken är av god 
bördighet och det måste då finnas mycket starka 
skäl för att ta den ur bruk och därmed också 
påtagligt försvåra arrendatorn att driva och 
utveckla sitt jordbruk. Utan tillgång till 
konkurrenskraftigt grovfoder kommer vi inte att 
ha några bönder i denna del av landet med 
påföljande igenväxning av annan ängs- och 

nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 
 
Det område vid Västeräng som kommer att 
redovisas som förstahandsalternativ är också 
jordbruksmark, men av lägre värde än 
jordbruksmarken vid Hedvägen. Båda områdena 
har bedömts utifrån bestämmelserna i 
miljöbalken. Bedömningen visar att det rör sig om 
ett angeläget allmänt intresse och att rimliga 
alternativa platser saknas i Svärdsjö. 
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åkermark. Är det så vi vill ha det. I Svärdsjö vill 
vi det inte. 
 
Skälen för att ta god jordbruksmark ur drift till 
förmån för bostäder måste förutsätta att det finns 
ett mycket starkt behov av mark för bostäder i 
området och att det inte kan tillgodoses på annat 
sätt. 
Frågan är då hur stort behovet av fler bostäder 
Borgärdet är idag. Att det råder bostadsbrist i 
centrala Falun betyder inte att det finns en lika 
stark marknad för nybyggda hus även på de 
mindre orterna. Det är dyrt att bygga hus och det 
torde för överskådlig tid vara svårt att räkna hem 
ett nybygge i Borgärdet utan att det finns några 
extra positiva faktorer som närhet till vatten eller 
dylikt. I det material som finns att tillgå kring 
den fördjupade översiktsplanen finns det ingen 
analys att tillgå kring behovet av bostäder i 
området. På fråga vid samrådsmötet uppgav 
kommunens representant att man inte ens utrett 
frågan om det finns en brist på bostäder/tomter i 
Svärdsjö. Att utan ett mycket gott underlag ens 
överväga att ta brukad jordbruksmark anspråk 
för annat intresse bör inte ske och skulle 
innebära att riksintresset inte alls tillmäts något 
intresse. Detta anser vi är fel. 
 
Vi är dock inte emot att Borgärdet som by 
utvecklas och växer. Det bör dock inte ske 
genom att brukad jordbruksmark tas i anspråk 
och det bör inte heller ske genom utläggning av 
större bostadsområden, som påtagligt förändrar 
byns karaktär. Det är därför något förvånande att 
det vid samrådsmötet i Borgärdet framkom att 
kommunen redan lämnat planbesked för 
detaljplan av bostäder avseende det nu aktuella 
området. En faktor som, i vart fall på 
tjänstemannanivå, tillmättes stor betydelse för 
områdets lämplighet av att kommunen redan 
ägde marken vid sidan av att det var 
lättexploaterat, vilket torde hänga samman med 
att det just är jordbruksmark. Det sistnämnda har 
vi redan berört och där anser vi att det inte skett 
någon reell behovsavvägning. Det förstnämnda 
argumentet är egentligen inget argument i annat 
avseende än att det skulle kunna bli en lönsam 
affär för kommunen. Det är dock inget som ska 
styra planläggningen eller prövningen mot 
riksintresset. 
 
Vi som bor och lever i Borgärdet är mycket 
angelägna om att byns karaktär inte utplånas. 
Karaktären med sin blandning av kvarvarande 
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jordbruksmark, vatten, bostäder, affärer och 
andra arbetsplatser är det som gör Borgärdet och 
hela Svärdsjö så unikt och attraktivt både för 
boende året runt och för turism. En fortsatt 
utveckling bör därför primärt ske genom att 
utveckla befintliga bostadsområden med mindre 
antal hus som kan smälta in i miljön. Såvitt vi vet 
finns det idag lediga tomter i Borgärdet och det 
borde även vara möjligt att överväga 
exploatering av den tidigare hagmarken vid 
Björkvägen/Aspvägen. Det kan också finnas 
andra lite större ytor som inte ligger så påtagligt i 
byn att de förändrar dess karaktär som kan 
exploateras. Ett sådant är den ängsmark av 
mindre värde för jordbruket som ligger snett 
bakom idrottsplatsen, som nu är helt avsatt som 
rekreationsområde. Det skulle inte skada miljön 
på det påtagliga sätt som nu påtänkt 
detaljplaneområde skulle göra. Det ligger 
närmare skolan och centrum samt är inte är inte 
särskilt trafikerat. Det torde också vara möjligt 
att förvärva. 
 
Sammantaget anser vi att det krävs mer 
eftertanke bland ansvariga politiker innan beslut 
fattas om en större exploatering i centrala 
Borgärdet. Det bör noga övervägas hur 
omfattande behovet är av att exploatera ny mark 
för bostäder och anpassa utbyggnaden efter de 
behov som finns lokalt. En sådan utbyggnad 
måste då också värna den miljö som gör 
Borgärdet attraktivt samtidigt som det inte 
försvårar för lantbruket i bygden. Vi vill 
nämligen ha våra lantbruk kvar och att dessa 
också ska kunna gå i arv till nästa generation. På 
Fastighet X:X håller det för närvarande på att ske 
generationsväxling. En ny generation vill ta över 
och hålla djur på marken ovanför det nu som B 
utpekade exploateringsområdet. Med nu aktuellt 
förslag känner man sig hotade. Förslaget innebär 
således ett hot dels mot ett större 
jordbruksföretag som brukar det utpekade 
området, men som blivit uppsagd av kommunen, 
dels en ny generation på Fastighet X:X som vill 
bedriva djurhållning på fastigheten. Att inte 
kunna göra det kommer påtagligt att minska 
deras intresse att stanna och verka i Borgärdet. 
Det är inte så här vi hade förväntat oss att Falu 
kommun skulle se på utvecklingen av 
landsbygden. Att reducera Borgärdet till att 
ordinärt bostadsområde 2,5 mil utanför Falu 
tätort är inte framsynt, lika lite som 
rivningsraseriet i centrala Falun var det. Låt 
gärna Borgärdet växa, men gör det med varsam 
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hand och med respekt för de som redan bor och 
verkar här. 
 
HJ 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Bra allmänna kommunikationer 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Begränsad bebyggelse vid sjölägen och öppna 
jordbruks/ängsmarker. Väl uppmärkta ledsystem. 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Ingen ytterligare bebyggelse i de mindre byarna. 
Inom Aspeboda kommundel bör ny bebyggelse 
koncentreras till Aspeboda by, pga skola och 
annan omsorg 
 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Mycket restriktiv hållning 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
De mindre bykärnorna skall inte utökas avseende 
bebyggelse. Koncentrera till den större bykärnan 
inom varje kommundel 
 
 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Bra allmänna kommunikationer 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Cykelvägar åtskilda från större vägare 
 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Kanske inte planskild men betydande 
fartsänkningsåtgärder vid väg 293, korsning 
Smedsbo 
 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Två utpekade områden för nya bostäder i 
Aspeboda kommundel har tagits bort på grund av 
osäkerheten som råder kring den framtida 
utbyggnaden av det allmänna VA-nätet. 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Enligt planförslaget bedöms även 
områden med mindre bybebyggelse kunna förtätas 
om det görs på ett bra sätt. Rekommendationer för 
hur förtätning ska ske i områden som redovisas 
som ”Landsbygd” finns i avsnittet ”Att anpassa 
bebyggelse. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Väg 293 är Trafikverkets ansvar 
Yttrandet skickas till Trafikverket. 
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Fråga 1: Aspeboda 
Bibehålla nuvarande bebyggelsenivå i de mindre 
bykärnorna. 
 
Utveckla Kollektivtrafiken 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Se tidigare synpunkt. Ingen utökad bebyggelse i 
de mindre bykärnorna. Utveckla bebyggelsen i 
Aspeboda by 
 
Fråga 3: Aspeboda 
Se tidigare svar 
 
Fråga 6: Aspeboda 
De mindre betesmark/ängsområdena i 
småbyarnas närhet skall inte bebyggas 

 
Se tidigare svar på synpunkt om förtätning i 
mindre byar. 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om förtätning i 
mindre byar. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om förtätning i 
mindre byar. 
 

KR 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Lämna marker runt Björkan orörda. 
 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Sjön Björkan bör bevaras utan bebyggelse. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Biblioteket bör komma tillbaka till Enviken, 
Transportförbindelser, Bättre information om 
vad som sker i området. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Lugnet, Glesbebyggt, odlingslandskapet med 
öppna ytor, närheten till skog 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Lämnas orört runt Björkan, strövområde istället 
för bebyggelse 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
LIS områden är ingen bra idé. Vi måste alla ha 

 
 
 
 
Noteras. 
Ändring: En mindre del av ett LIS-område tas bort 
på grund av att det består av jordbruksmark. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanen styr inte 
hur kommunal service organiseras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
. 
 
 
 
 
Noteras. Lagstiftningen styr att det även i LIS-
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tillgång till sjö med stora öppna ytor. 
 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
 
Jordbruksverket har uttryckt ett i framtiden större 
behöv av odlingsbarmark för försörjning av mat 
till en växande befolkning, bör därför inte 
bebyggas. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Det öppna odlingslandskapet, vattnet och skogen 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Kulturmiljöer ska bevaras, inte bebyggas 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Bussarna fungerar bra till och från Enviken men 
bör förbättras mot Svabensverk 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Förbättrat vägunderhåll. Vägen mot Marnäs är 
bedrövlig 
 
Fråga 14a: Var tycker du att det behövs 
pendelparkering? 
Pendelparkeringen är bra, men är kanske lite för 
liten 
 
 
 
 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Fler platser och inte överdrivet med enbart 
elbilsparkeringar. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Ja, vi är många som bor lite längre ut från 
Enviken som vill ha kvar de öppna ytorna som 
finns. Inte någon förtätning 

områden normalt ska lämnas en fri passage 
närmast vattnet så att allmänheten fortsatt har 
tillgång till strandområdet. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Region Dalarna 
som ansvarar för kollektivtrafiken. 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket som är 
ansvarig för vägen mot Marnäs. 
 
 
 
Noteras. I anslutning till den befintliga 
pendelparkeringen finns ett område som ingår i 
det som pekas ut som tätort. Det finns vissa 
utmanande höjdskillnader, men kan undersökas 
som alternativ om pendelparkeringen behöver 
utökas i framtiden. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Möjligheten till enstaka förtätningar bedöms i 
varje enskilt fall. Konsekvenser av att ta i anspråk 
jordbruksmark och skogsmark redovisas i 
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Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
I skogsdungarna i Björkboda har det under flera 
år häckat falkar. Vi har även ugglor med ungar 
sedan några år tillbaka. Dessa områden måste 
lämnas orörda. Hagarna används också till 
hästhagar. 
 
Fråga 1: Enviken 
Öppna landskapet, som utveckling ser jag gärna 
bättre vägar. 
 
Fråga 2: Enviken 
Jag tycker inte att det ska förtätas 
 
Fråga 3: Enviken 
Vill inte ha mer bebyggelse runt sjön. 
 
Fråga 4: Enviken 
Naturområdet runt Björkan med falkar och 
ugglor bör ta särskild hänsyn till. 
 
Fråga 5a: Enviken 
Nej 
 
Fråga 6: Enviken 
Jag tro de flesta är nöjda med lägena är idag, vi 
får snart fiber installerat men som tidigare skrivet 
bättre vägunderhåll. 
 

avsnittet ”Konsekvenser”, exempelvis under de 
nationella målen ”Ett rikt odlingslandskap” och 
”Levande skogar”. 
 
 
 
 
Noteras. Möjligheten till enstaka förtätningar 
bedöms i varje enskilt fall, även för LIS-områden. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. Vägarna i och omkring Enviken sköts av 
Trafikverket respektive Rönndalens vägförening. 
 

DG 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Ta hänsyn till Liljan/Runn. Området Aspeboda-
Olsbacka Bör absolut inte utvecklas till ett 
industriområde då naturen och den fina miljön 
bör användas på bättre sätt. Exempelvis bostäder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Området Öster om Aspeboda i anslutning till 
Kniptjärnsberget innehåller idag flera typer av 
potentiellt störningsframkallande verksamheter. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort och området runt Varpan som antogs 2018 
så ska en fördjupad översiktsplan tas fram för 
området vid Kniptjärnsberget. Inriktningen än så 
länge är att området även fortsättningsvis kommer 
att innehålla störande verksamheter. Yttrandet 
diarieförs även för kännedom i ärendet för 
fördjupad översiktsplan för området 
Kniptjärnvberget. Uppdraget är ännu inte 
påbörjat. 
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Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Bevara den fina naturen och friluftslivet. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Naturen så som vattendrag och friluftsliv. 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Aspeboda-Olsbacka, kring Karlsviksberget samt 
de vatten som finns i närheten. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
Håll industriområden så långt borta som möjligt. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Bättre förbindelser mellan Stad och landsbygd 
med buss men framförallt cykelleder 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Bättre cykelleder i bra miljö 
 
 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Lägg ner tanken om industriområde i närheten av 
Karlsviksberget, Aspeboda-Olsbacka. Där bör 
naturen bevaras och får inte riskeras att påverkas 
av föroreningar från anläggningar mm 
 
 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Bevara naturen och friluftslivet samt utveckla 
bostäder för att knyta samman Falun-Borlänge 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Utveckla för boende, inte industri 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Delar av Karlsviksberget ligger utanför 
planområdet. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Falu kommun har en cykelplan från 2014 
där sträckor mellan orter på landsbygden pekas ut 
och prioriteras. 
 
 
 
 
Falu kommun hade vid tillfället för samrådet ännu 
inte tagit ställning i frågan om anläggning för 
hantering av farligt avfall. Fortum har inte längre 
några planer på att etablera sådan verksamhet i 
området. Se även tidigare svar på synpunkten 
avseende områdets utveckling i övrigt. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 

PS 
I egenskap av ägare till Fastighet X:X i Falu 
kommun får jag inom ramen för 
samrådsförfarandet i frågan anföra följande. 
Fastigheten omfattar knappt 2 ha och ligger 
väsentligen inom det område som i 
översiktsplanen föreslås för bostadsbebyggelse. 

 
Tack för informationen 
Ändring: Ditt ställningstagande om din fastighet 
har påverkat inställningen till området. Även 
andra förutsättningar har påverkat ändringar i 
Ljusdal. Det utpekade området för nya bostäder 
har tagits bort helt på grund av osäkerheten som 
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Fasigheten är idag bebyggd med tre bostadshus, 
av vilka två är uppförda under tidigt 1700- resp. 
1800-tal. Dessa är belägna strax utanför det i 
planen tilltänkta markanvändningsområdet. På 
fastigheten i övrigt, som i denna del i dess helhet 
är tänkt att ingå i detta område, finns – vilket inte 
framgår av översiktsplanen fogad karta – 
ytterligare ett bostadshus uppfört under 2017 
(adress anges i yttrandet). 
Det konstateras att fastigheten ingår i område 
som särskilt utpekas i bl.a. kommunens 
kulturmiljöprogram ”Falubygden berättar”. Av 
intresse i sammanhanget är vidare den av 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ-nr angett i 
yttrandet) gjorda bedömningen att Fastigheten 
X:X utgör s.k. bevakningsobjekt med hänsyn till 
bebyggelselämningar på bytomt med äldsta 
skriftliga belägg från år 1391 (se bilaga). 
Hela fastigheten nyttjas idag av oss boende (f.n. 
11 personer). Avsikten är att så kommer att ske 
även framledes. 
 
Mot den redovisade bakgrunden är jag, liksom 
övriga delägare av fastigheten, helt avvisande till 
ett framtida ianspråktagande av denna för det 
syfte som översiktsplanen innehåller. Varje 
avstående helt eller delvis av densamma kommer 
vi att med kraft motsätta oss. Detsamma gäller en 
bebyggelseförtätning enligt planen av det 
omedelbara närområdet. 
 

råder kring den framtida utbyggnaden av det 
allmänna VA-nätet. 
 
 
 
 

AA & EL2 
Vi har tagit del av förlaget till Fördjupad 
översiktsplan delar av landsbygden. I 
föreliggande förslag gällande förtätning av byn 
Smedsbo/Aspeboda har vi följande punkter som 
vi vill lyfta: 
 
Förslaget till fördjupad översiktsplan har inte 
tagit hänsyn till att det i själva byn och i direkt 
anslutning finns ett kulturlandskap värt att 
bevara. Idag syns spåren av detta landskap i form 
av ålderdomliga odlingsrösen, ett välhävdat och 
småbrutet odlingslandskap, fossil åkermark, 
husgrunder och kallkällor. Flera av dessa finns 
inte upptagna i fornlämningsregistret, vilket i sig 
borde resultera i en fördjupad 
fornlämningsinventering. Vi finner det mycket 
märkligt att som kommun föreslå bebyggelse, 
som direkt kommer att påverka ett 
kulturlandskap som på många områden stått i 
obruten tradition sedan slutet av medeltiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I Smedsbo finns mycket riktigt flera utpekade 
fornlämningar vilka skyddas av kulturmiljölagen 
och vissa andra värden som också skyddas enligt 
annan lagstiftning, exempelvis odlingsrösen. I 
området som pekas ut för ändrad markanvändning 
är dock de kända lämningarna få. 
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Delar av förlaget gällande förtätning av byarna i 
Aspeboda kräver en inverkan på befintlig 
jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark är 
en ändlig resurs. Den nyproduktion som kan ske 
nationellt är försumbar. Tillgången på 
brukningsvärd jordbruksmark är begränsad. I ett 
framtidsperspektiv kan brukningsvärd 
jordbruksmark vara väldigt bra att ha. Vi måste 
sluta med att vara likgiltiga inför den irreversibla 
förstörelsen av brukningsvärd jordbruksmark. Då 
majoriteten av den brukningsvärda 
jordbruksmarken ligger runt de befintliga byarna 
kan en förtätning på denna mark skapar 
konsekvenser som vi i framtiden kan komma att 
ångra och då är det försent att återställa marken 
till en brukningsvärd jordbruksmark. 
 
De som lever och verkar på landsbygden är 
beroende av sin jordbruks- och skogsmark. 
Mindre markägares tillgång till den egna skogs- 
och jordbruksmarken är en förutsättning för att 
hela landet ska leva. Att planera en förtätning på 
privatägd mark, som i fallet med Smedsbo, är 
därför inte att föredra. En möjlig väg vore att se 
om skogsmark för förtätning av bebyggelse finns 
hos de stora skogsbolagen. 
 

Området runt Smedsbo, även områden för ändrad 
markanvändning, är utpekat som landsbygd. 
Användningen innebär att karaktären i området 
ska behållas och vara glesare än i tätorter även 
om förtätningar kan göras. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är fastighetsägaren själv som väljer om denne 
vill utnyttja de möjligheter som den fördjupade 
översiktsplanen redovisar. Befintlig användning 
kan fortsätta som vanligt om man önskar det. 
 

KR och JG 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Lämna marker runt Björkan orörda. 
 
 
 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Sjön Björkan bör bevaras med öppna marker. 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Biblioteket bör komma tillbaka till Enviken, 
Bättre transportförbindelser, Bättre information 
om vad som sker i området. 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Lugnet, glesbebyggt, odlingslandskapet med 
öppna ytor, närheten till skog. 
 

 
 
 
 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall. 
Ändring: En mindre del av ett LIS-område tas bort 
då det består av jordbruksmark. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
Noteras. Den fördjupade översiktsplanen styr inte 
hur kommunal service organiseras. 
 
 
 
 
Noteras. 
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Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Lämnas orört runt Björkan, Strövområde istället 
för bebyggelse. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
 
LIS områden är ingen bra idé. Vi måste alla ha 
tillgång till strand med stora öppna ytor. 
 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Jordbruksverket har uttryckt ett i framtiden större 
behov av odlingsbar mark för försörjning av mat 
till en växande befolkning bör därför inte 
bebyggas. 
 

 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Lagstiftningen styr att det även i LIS-
områden normalt ska lämnas en fri passage 
närmast vattnet så att allmänheten fortsatt har 
tillgång till strandområdet. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 

UJ och närboende Bergslagsängarna 
Vi motsätter oss exploatering av 
Bergslagsängarna, yta B på plankartan, av 
följande skäl: 
 

− God jordbruksmark skulle tas ur 
produktion  

− Behovet av exploatering av aktuell yta är 
inte utrett så att det kan vägas mot 
riksintresset att bevara jordbruksmarken 
(3 kap. 4 § miljöbalken)  

− Förslaget skadar den unika miljön i 
Borgärdet med en mosaik av varierad 
bostadsbebyggelse, levande 
jordbruksmark, ängar skog, sjöar och 
vattendrag och därmed ortens 
förutsättningar som turistmål  

− Förslaget skadar företagandet på orten 
genom att ta jordbruksmark ur drift och 
hindrar/försvårar för andra att ta över 
och återuppliva jordbruket 

− Det finns andra mindre genomgripande 
och för orten bättre alternativ till 
utveckling av ny bebyggelse 

− Kommunens egna ägarintressen får 
aldrig sättas före en god planering och 
värnande av jordbruksmark som 
riksintresse 

 
 

 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 
 
Det område vid Västeräng som kommer att 
redovisas som förstahandsalternativ är också 
jordbruksmark, men av lägre värde än 
jordbruksmarken vid Hedvägen. Båda områdena 
har bedömts utifrån bestämmelserna i 
miljöbalken. Bedömningen visar att det rör sig om 
ett angeläget allmänt intresse och att rimliga 
alternativa platser saknas i Svärdsjö 
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Utveckling av skälen till vår inställning 
Byarna i Svärdsjö med Borgärdet som 
centralpunkt utgör en i det närmaste unik 
landsbygd i form av en mosaik av 
odlingslandskap, sjöar, vattendrag och levande 
byar. Även inne i  
Borgärdet, som är centralorten, avspeglar sig 
detta med ett levande jordbruk. Successivt har 
dock denna mosaik av åker, hagar och blandad 
bebyggelse naggats i kanten. Det är till del 
naturligt och försvarligt, men det finns idag 
starka skäl för att inte ytterligare tränga undan 
jordbruket i området, dels för att det riskerar att 
reducera Borgärdet till ett ordinärt 
bostadsområde utan det liv och karaktär som det 
har idag, dels för att den mark man nu avser att 
exploatera för bostadsbebyggelse hotar att ta för 
bygden väsentlig jordbruksmark i anspråk. 
 
Jordbruksmark är enligt 3 kap. 4 § miljöbalken 
av nationell betydelse och ska så långt möjligt 
skyddas mot exploatering för annat syfte. I detta 
fall kan syftet med att peka ut Bergslagsängarna, 
markerat med B på plankartan, som tätort, inte 
vara annat än att tillgodose ett påstått behov av 
bostäder. Jordbruksmarken brukas idag av en av 
Svärdsjös yngre bönder. Marken är av god 
bördighet och det måste då finnas mycket starka 
skäl för att ta den ur bruk och därmed också 
påtagligt försvåra arrendatorn att driva och 
utveckla sitt jordbruk. Utan tillgång till 
konkurrenskraftigt grovfoder kommer vi inte att 
ha några bönder i denna del av landet med 
påföljande igenväxning av annan ängs- och 
åkermark. Är det så vi vill ha det. I Svärdsjö vill 
vi det inte. 
 
Skälen för att ta god jordbruksmark ur drift till 
förmån för bostäder måste förutsätta att det finns 
ett mycket starkt behov av mark för bostäder i 
området och att det inte kan tillgodoses på annat 
sätt. 
 
Frågan är då hur stort behovet av fler bostäder 
Borgärdet är idag. Att det råder bostadsbrist i 
centrala Falun betyder inte att det finns en lika 
stark marknad för nybyggda hus även på de 
mindre orterna. Det är dyrt att bygga hus och det 
torde för överskådlig tid vara svårt att räkna hem 
ett nybygge i Borgärdet utan att det finns några 
extra positiva faktorer som närhet till vatten eller 
dylikt. I det material som finns att tillgå kring 
den fördjupade översiktsplanen finns det ingen 
analys att tillgå kring behovet av bostäder i 
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området. På fråga vid samrådsmötet uppgav 
kommunens representant att man inte ens utrett 
frågan om det finns en brist på bostäder/tomter i 
Svärdsjö. Att utan ett mycket gott underlag ens 
överväga att ta brukad jordbruksmark anspråk 
för annat intresse bör inte ske och skulle 
innebära att riksintresset inte alls tillmäts något 
intresse. Detta anser vi är fel. 
 
Vi är dock inte emot att Borgärdet som by 
utvecklas och växer. Det bör dock inte ske 
genom att brukad jordbruksmark tas i anspråk 
och det bör inte heller ske genom utläggning av 
större bostadsområden, som påtagligt förändrar 
byns karaktär. Det är därför något förvånande att 
det vd samrådsmötet i Borgärdet framkom att 
kommunen redan lämnat planbesked för 
detaljplan av bostäder avseende det nu aktuella 
området. En faktor som, i vart fall på 
tjänstemannanivå, tillmättes stor betydelse för 
områdets lämplighet av att kommunen redan 
ägde marken vid sidan av att det var 
lättexploaterat, vilket torde hänga samman med 
att det just är jordbruksmark. Det sistnämnda har 
vi redan berört och där anser vi att det inte skett 
någon reell behovsavvägning. Det förstnämnda 
argumentet är egentligen inget argument i annat 
avseende än att det skulle kunna bli en lönsam 
affär för kommunen. Det är dock inget som ska 
styra planläggningen eller prövningen mot 
riksintresset. 
 
Vi som bor och lever i Borgärdet är mycket 
angelägna om att byns karaktär inte utplånas. 
Karaktären med sin blandning av kvarvarande 
jordbruksmark, vatten, bostäder, affärer och 
andra arbetsplatser är det som gör Borgärdet och 
hela Svärdsjö så unikt och attraktivt både för 
boende året runt och för turism. En fortsatt 
utveckling bör därför primärt ske genom att 
utveckla befintliga bostadsområden med mindre 
antal hus som kan smälta in i miljön. Såvitt vi vet 
finns det idag lediga tomter i Borgärdet och det 
borde även vara möjligt att överväga 
exploatering av den tidigare hagmarken vid 
Björkvägen/Aspvägen. Det kan också finnas 
andra lite större ytor som inte ligger så påtagligt i 
byn att de förändrar dess karaktär som kan 
exploateras. Ett sådant är den ängsmark av 
mindre värde för jordbruket som ligger snett 
bakom idrottsplatsen, som nu är helt avsatt som 
rekreationsområde. Det skulle inte skada miljön 
på det påtagliga sätt som nu påtänkt 
detaljplaneområde skulle göra. Det ligger 
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närmare skolan och centrum samt är inte är inte 
särskilt trafikerat. Det torde också vara möjligt 
att förvärva. 
 
Sammantaget anser vi att det krävs mer 
eftertanke bland ansvariga politiker innan beslut 
fattas om en större exploatering i centrala 
Borgärdet. Det bör noga övervägas hur 
omfattande behovet är av att exploatera ny mark 
för bostäder och anpassa utbyggnaden efter de 
behov som finns lokalt. En sådan utbyggnad 
måste då också värna den miljö som gör 
Borgärdet attraktivt samtidigt som det inte 
försvårar för lantbruket i bygden. Vi vill 
nämligen ha våra lantbruk kvar och att dessa 
också ska kunna gå i arv till nästa generation. På 
Borgärdet 16:4 håller det för närvarande på att 
ske generationsväxling. En ny generation vill ta 
över och hålla djur på marken ovanför det nu 
som B utpekade exploateringsområdet. Med nu 
aktuellt förslag känner man sig hotade. Förslaget 
innebär således ett hot dels mot ett större 
jordbruksföretag som brukar det utpekade 
området, men som blivit uppsagd av kommunen, 
dels en ny generation på Borgärdet 16:4 som vill 
bedriva djurhållning på fastigheten. Att inte 
kunna göra det kommer påtagligt att minska 
deras intresse att stanna och verka i Borgärdet. 
Det är inte så här vi hade förväntat oss att Falu 
kommun skulle se på utvecklingen av 
landsbygden. Att reducera Borgärdet till att 
ordinärt bostadsområde 2,5 mil utanför Falu 
tätort är inte framsynt, lika lite som 
rivningsraseriet i centrala Falun var det. Låt 
gärna Borgärdet växa, men gör det med varsam 
hand och med respekt för de som redan bor och 
verkar här. 
 
CK & AÄ 
Undertecknad är ägare till Fastighet X:X/X:X 
(Smedsbo, förvaltningens beskrivning) 
Fastighet X:X gränsar till det område som av 
kommunen ingår i den planerade förtätningen. 
 
Undertecknad är inte intresseras av den tänkta 
förtätningen och kommer inte att sälja någon del 
av fastigheten för detta ändamål ej heller 
godkänna bebyggelse närmare än lagstiftningen 
tillåter. 
 
Bortsett från en önskan att ha grannar på något 
avstånd finns oro för att egen brunn och avlopp 
påverkas negativt av nybyggnation. 
 

 
 
 
 
 
 
Tack för informationen. En lämplighetsprövning 
ska alltid göras vid nybyggnation exempelvis i 
förhandsbesked/bygglov. 
 
 
 
Lämplighetsprövningen omfattar även påverkan 
på brunn och avlopp. 
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Vägen genom Smedsbo ansluter till väg 293 har 
från vårt håll en utfart som i dagsläget medför 
stora risker då korsningen har skymd sikt åt både 
Falun och Borlänge. 
 
 
Förtätning av området medför en ökad trafik och 
belastning av området. 
 
Kartor och information visade ingen förbättring 
av vägar, korsning eller social service. 
 

Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket som 
ansvarar för både väg 293 och anslutande väg. 
Den föreslagna förtätningen är av så begränsad 
omfattning att trafiken endast bedöms öka 
marginellt. 
 
Se tidigare svar om synpunkt på korsning med 
skymd sikt. 
 
Förtätningen som föreslås är av så begränsad 
omfattning att förändringar av väg, korsning och 
service inte är motiverat. 
 

AL & EL3 
Som ägare till Fastighet X:X (Ljusdal, 
förvaltningens beskrivning) vill vi meddela att vi 
inom överskådlig framtid inte har några planer 
på att låta exploatera marken inom vår fastighet. 
Vi bedömer att vi fortsatt är ägare i minst 20 år 
till. 
 
Vi betraktar vår släktgård med omgivande mark 
som ett kulturarv, som vi i den utsträckning det 
är möjligt försöker bevara så långt det går, för 
egen del och för kommande generationer, utan 
att sälja av mark. Den omgivande 
landskapsbilden har stor betydelse för 
inramningen av gården. I denna ingår skogen 
liksom de öppna åkrarna, som för närvarande 
utarrenderas. I egenskap av släktens femte 
generation på gården lägger vi ned mycket 
resurser, ekonomiskt och tidsmässigt, på att hålla 
gården intakt. Vi har än så länge främst hunnit 
ägna oss åt löpande skötsel och underhåll av 
gårdens byggnader. Dock har vi även långsiktiga 
planer på att restaurera trädgården, vars 
utveckling och bortrationaliserade delar vi 
försökt kartlägga. 
 
Avseende skogsmarken, som kommunen bedömt 
möjlig för byggnation, så har den sedan länge 
passerat den optimala tidpunkten för 
slutavverkning ur ett rent ekonomiskt perspektiv. 
De funderingar vi har för denna mark just nu går 
ut på att utreda vilka åtgärder som krävs för att 
fortsatt kunna bevara skogen på ett hållbart sätt.  
 
Givet ovan nämnda målbild för gården och 
omgivande mark känns exploatering alltså inte 
alls aktuell för vår del. Med undantag av någon 
enstaka markägare så har vi inte uppfattat att 
trycket att bygga ut Ljusdal är så stort som 
kommunen beskriver. Dock fick vi själva vårt 
dricksvatten förstört i samband med att ett av 

 
Tack för informationen. 
Ändring: Ditt ställningstagande om din fastighet 
har påverkat inställningen till området. Även 
andra förutsättningar har påverkat ändringar i 
Ljusdal. Det utpekade området för nya bostäder 
har tagits bort helt på grund av osäkerheten som 
råder kring den framtida utbyggnaden av det 
allmänna VA-nätet. 
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grannhusen byggdes ovan oss för ungefär 20 år 
sedan, så utbyggnaden av kommunalt VA för 
anslutning av eventuella nya fastigheter, som 
kanske tillkommer på andras mark, känns väldigt 
angelägen. 
 
CB 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Byarna mellan Falun och Borlänge 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Varpan, Dammsjön (Olsbacka), Liljan och Runn, 
Kåres väg och Gammelskogen nedanför 
Kniptjärnsberget 
 
Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
säkra gång och cykelvägar, attraktiva 
grönområden 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närheten till skog och mark, grannsämjan, 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
mitt närområde, i första hand byarna Olsbacka, 
Vassbo och Aspeboda 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
säker gång och cykelväg mellan Falun - 
Borlänge 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
samma som fråga 11 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Många av de uppräknade platserna 
ligger inte inom planområdet. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Gång- och cykelväg mellan Falun och Borlänge 
via Olsbacka är utpekad och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
 
Noteras. 
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Önskar ingen etablering av ytterligare industrier 
eller utbyggnad av befintliga på 
Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 1: Aspeboda 
naturområden, sjöar och vattendrag. 
kollektivtrafik, gång och cykelbanor 
Fråga 6: Aspeboda 
ingen etablering eller utbyggnad av någon 
industri som innebär miljöpåverkan från process 
eller transport, ej heller något som innebär mer 
buller eller damm för boende i Aspeboda eller 
angränsande byar som Olsbacka och Vassbo mfl. 
 

Området Öster om Aspeboda i anslutning till 
Kniptjärnsberget innehåller idag flera typer av 
potentiellt störningsframkallande verksamheter. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort och området runt Varpan som antogs 2018 
så ska en fördjupad översiktsplan tas fram för 
området vid Kniptjärnsberget. Inriktningen än så 
länge är att området även fortsättningsvis kommer 
att innehålla störande verksamheter. Yttrandet 
diarieförs även för kännedom i ärendet för 
fördjupad översiktsplan för området 
Kniptjärnsberget. Uppdraget är ännu inte 
påbörjat. 
Falu kommun hade vid tillfället för samrådet ännu 
inte tagit ställning i frågan om anläggning för 
hantering av farligt avfall. Fortum har inte längre 
några planer på att etablera sådan verksamhet i 
området. 
 
 
Noteras. 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 

CJ M 
Inledningen av yttrandet innehåller personliga 
beskrivningar som inte bedömts vara relevanta 
att redovisa för att svara på yttrandet. 
 
Det här är stället på jorden för oss (Smedsbo, 
förvaltningens beskrivning). När jag fick höra 
planerna om en förtätning av landsbygden så 
isade det i kroppen och jag fick en stor klump i 
magen. Naturligtvis när vi fick veta mer 
ingående om vart, så gällde det såklart området 
där vi bor. Vi bor precis mitt i! Jag vill inte ha 
fler hus här. Jag och vi alla andra som bor här, vi 
bor här just för att det ser ut som det gör. 
Naturen, hagar, lummiga dungar, bra grannar 
som inte är för många och en alldeles underbart 
gemytlig gemenskap som bara den glesa 
landsbygden kan erbjuda. Vi vill inte ha fler hus 
här, Vi vill inte ha ett nytt Lilla Källviken här, 
där splitternya hus står uppradade efter varandra. 
För det är precis så som det här projektet 
kommer att sluta i på sikt om det börjar byggas 
här. Vi vill inte bo i en stad utan på landsbygden 
som det kallas. En protestlista har gått runt här 
och den är underskriven av samtliga boende 

 
 
 
 
 
Noteras. Området runt Smedsbo, även områden 
för ändrad markanvändning, är utpekat som 
landsbygd. Användningen innebär att karaktären i 
området ska behållas och vara glesare än i 
tätorter även om förtätningar kan göras. Den 
föreslagna förtätningen är alltså inte av liknande 
karaktär eller täthet som byggnationen som sker i 
Lilla Källviken. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
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inom området (även ägaren av marken) som är 
berört och väldigt många av de som bor utanför. 
Folk vill inte det här och det hoppas jag att ni 
kommer att ha i åtanke när ni ser över 
situationen. 
 
Sista delen av yttrandet har utelämnats på grund 
av grovt språkbruk då det inte heller bedömts 
vara relevant att redovisa för att svara på 
yttrandet 
 
 
ER 
Vill här med lämna en kommentar/synpunkt till 
samrådsversionen av den  
fördjupade översiktsplanen i Bjursås. 
 
Gäller området som är planerat för bygge i 
Kvarntäkt. Vi vill tyvärr INTE se någon 
bebyggelse i det området då det ligger i direkt 
anslutning till vår mark och gård då vi är 
närmaste granne till området, från korsningen till 
Bodarna räknat. Vi har jordbruksfastighet och 
har hästar på gården. Alltför många gånger har 
man läst om allt som nybyggen kan klaga på när 
det är djur i närheten, såsom ev flugor och lukter. 
Därav anledningen, så det inte slutar med att vi 
måste flytta på hästarna. 
 
Finns ju också sällsynta växter i området, såsom 
en guckusko! Finns inte många sådana vilt 
växande i dessa trakter. Denna har jag i alla  
fall varit och tittat på nästan årligen när den 
blommat, funnits på platsen i alla fall i 40 år! 
Vill inte se att den försvinner. 
 

 
 
 
 
 
Noteras. Området är schematiskt utpekat och 
hänsynsavstånd hanteras i en eventuell framtida 
planläggning. Vid en eventuell framtida 
planläggning av det utpekade området kommer 
utformningen av området ta hänsyn till både 
naturvärdena och risken för störningar med tanke 
på närhet till djurhållning, samt andra relevanta 
förutsättningar. 
Ändring: Beskrivningen av området förtydligas så 
att det tydligare framgår att utformningen av 
området ska ta hänsyn till förutsättningarna. 
 
 
 
 
 

Familjerna AN, A och W 
Synpunkter på grönområde i Sörskog. 
 
Vi undertecknade markägare anser att det inte 
ska vara något grönområde väster om 
Ingelsvägen i Sörskog, se karta. Vi har tidigare 
varit i kontakt med miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och framfört 
våra åsikter. 
 

 
 
 
Ändring: Området justeras så att användningen 
Natur och friluftsliv (i samrådsversionen 
Grönområde, innebörden är samma) endast 
omfattar den del av området som är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 

JH 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Stora Aspan 
 
 

 
 
 
 
 
Ändring: Utvecklingskartan justeras så att fler 
sjöar och vattendrag pekas ut som viktiga, Stora 
Aspan är en av dem. 
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Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Tillgången till avskild bebyggelse, stora tomter, 
närheten till naturen 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Jag tycker att sjöar och stränder ska få nyttjas av 
samtliga och motsätter mig därför byggnationer i 
strandnära lägen. 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Jag tycker att vi ska värna våran jordbruksmark 
och så långt det är möjligt sträva efter öppna 
landskap med åkrar och hagar, i Falu kommun 
finns tillräckligt med skog och annan mark som 
är möjlig att bygga på, därför ska vi ha kvar vår 
jordbruksmark obebyggd. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
tätare bussturer 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Bevara jordbruksmark och avskildhet mellan 
bebyggelse 
 
Fråga 2: Aspeboda 
Bebyggelseutvecklingen anser jag vara direkt 
olämplig. I erat förslag blir bebyggelsen för 
koncentrerad. Ytorna som föreslås är alldeles för 
små med tanke på hur många fastigheter som är 
föreslagna att byggas. Jag anser att det största 
värdet med att bo på landsbygden är de stora 
tomterna med avskildhet och möjlighet till lugn 
och ro utan insyn av grannar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 6: Aspeboda 
Bebyggelseutvecklingen anser jag vara direkt 
olämplig. I erat förslag blir bebyggelsen för 
koncentrerad. Ytorna som föreslås är alldeles för 
små med tanke på hur många fastigheter som är 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Lagstiftningen styr att det även i LIS-
områden normalt ska lämnas en fri passage 
närmast vattnet så att allmänheten fortsatt har 
tillgång till strandområdet. 
 
 
 
 
 
Noteras. I enstaka orter har det bedömts saknas 
rimliga alternativa lokaliseringar för nya 
områden för bostäder. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Området runt Aspeboda, även områden för 
ändrad markanvändning, är utpekade som 
landsbygd. Användningen innebär att karaktären i 
området ska behållas och vara glesare än i 
tätorter även om förtätningar kan göras. Ny 
bebyggelse i anslutning till jordbruksmark ska 
även följa planeringsinriktningarna i avsnittet 
”Att anpassa bebyggelse” i syfte att bevara 
områdets karaktär. 
Ändring: Två utpekade områden för nya bostäder 
i Aspeboda kommundel har tagits bort på grund 
av osäkerheten som råder kring den framtida 
utbyggnaden av det allmänna VA-nätet. 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall.  
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
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föreslagna att byggas. Jag anser att det största 
värdet med att bo på landsbygden är de stora 
tomterna med avskildhet och möjlighet till lugn 
och ro utan insyn av grannar. 
 
EH 2 
Yttrande 1 
Det sista samrådsmötet som hålls i Aspeboda 
gården den 15/5 2018 tycker inte jag var något 
möte i samförstånd det var endast upplysning 
från kommunen. Tjänstemännen gjorde inga 
anteckningar om vad enskilda sa t,ex. det var 
bara ett enda surr inga fler såna möten. Det ska 
ske mer insamling av åsikter även då som 
antecknas och sparas. 
Varför kan jag inte spara det jag har skrivit i ert 
formulär eller skriva ut? 
Hur återkopplar ni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttrande 2 
Fråga 1: Titta på utvecklingskartan. Vilka orter, 
områden och stråk inom planområdet tycker du 
att vi i första hand ska utveckla? 
Det ska vara spritt och ske i samråd 
 
Fråga 2: Vilken eller vilka sjöar, vattendrag 
eller grönområden tycker du är särskilt viktigt 
att vi ska bevara eller ta särskild hänsyn till för 
landsbygdens utveckling? 
Alla är lika viktiga utveckling ska ske öppet och 
i samråd 
 
 

 
 
Samrådsmöten kan ordnas i olika former. Vi är 
medvetna om att de olika former som finns inte 
passar alla. Vi har gjort bedömningen att formen 
”öppet hus” är den mest fördelaktiga generellt 
sett, främst eftersom var och en får möjlighet att 
prata med kommunens representanter om den del 
som intresserar dem själva. 
 
Syftet med samrådsmötena var i första hand att nå 
ut med det samrådsförslag som tagits fram och ge 
de som kommer på mötet möjlighet att ställa 
frågor. Detta för att var och en sedan ska kunna 
sätta sig in i samrådsförslaget och formulera sina 
synpunkter i lugn och ro. Kommunens 
representanter på mötet har försökt att vara 
tydliga med att man även måste lämna in sina 
synpunkter skriftligen. Detta just för att vi på ett 
bra sätt ska kunna återkoppla på det sätt som 
plan- och bygglagen kräver: en 
samrådsredogörelse där samtliga yttranden 
besvaras. Samrådsredogörelsen ligger till grund 
för de förändringar som görs i planförslaget efter 
samrådet och finnas tillgänglig tillsammans med 
planförslaget i nästa skede av processen som är 
utställning. 
 
Tyvärr har inte en kopia av formuläret med 
synpunkter skickats till den som skickat in 
synpunkten under samrådet. 
Ändring: Formuläret för att skicka in synpunkter i 
utställningen justeras så att en kopia skickas till 
den e-postadress som anges. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Fråga 3: Falu landsbygd och tätort är på många 
sätt beroende av varandra. Vad tycker du är 
viktigast? 
Samförstånd och Att lagar och förordningar är 
anpassade för en levande landsbygd 
 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Det är att t.ex. bebyggelsen är spridd på stora 
områden. Ingen förtätningsbebyggelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 5: Titta på användningskartan. Finns det 
något område som du tycker borde användas på 
annat sätt än det som föreslås i kartan? 
Det ska inte hänvisas till specifika områden. 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Det ska tas stor hänsyn ock i samråd om det ska 
göras förändringar i strandnära områden. Tyvärr 
kan plånboken styra där. 
 
 
Fråga 7: Vi har gjort ett förtydligande av Falu 
kommuns syn på när det är möjligt att bygga på 
jordbruksmark. Vad tycker du om 
förtydligandet? 
Det ska undvikas och underlättas att kunna 
tillverka livsmedel på landsbygden 
 
Fråga 8: Vilket eller vilka 
grönområden/naturområden på landsbygden är 
viktigast för dig? 
Alla områden är viktiga för mej det är därför jag 
bor här 
 
Fråga 9: Läs hur vi föreslår att bebyggelse ska 
anpassas inom de områden som redovisas som 
landsbygd i användningskartan. Vad tycker du? 
Det ska inte vara förtätningsbebyggelse på 
landsbygden. 
 
Fråga 10: Hur tycker du att landsbygdens 
kulturmiljöer ska tas tillvara på bästa sätt? 
 

 
 
 
Noteras. Lagar och förordningar hanteras på 
nationell nivå och kommunen måste följa dessa. 
 
 
 
Noteras. Möjligheten till enstaka förtätningar 
bedöms i varje enskilt fall. 
Ändring: Avsnittet ”Att anpassa bebyggelse” har 
kunnat uppfattas som att tät bebyggelse 
förespråkas. Avsnittet har justerats så att det 
framgår att förtätningar som resulterar i tät 
bebyggelse förespråkas i anslutning till tät 
bebyggelse och att förtätningar som resulterar i 
gles bebyggelse förespråkas i områden med gles 
bebyggelse. 
 
 
 
 
Noteras. Det bedöms vara viktigt att visa var och 
att det finns lämpliga områden för byggnation.  
 
 
 
Prövning av strandskyddsdispenser sker enligt 
miljöbalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar 
tillsyn över alla beslut om dispens från 
strandskyddet. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om förtätning av 
bebyggelsen. 
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Upplysas om var dessa finns. Absolut ingen 
förtätningsbebyggelse. 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Har hela tiden behov av den när man bor på 
landet sluta peta hela tiden på bilen. 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Ska jag bära matkassen från Falun. Givetvis ska 
det vara cykelvägar där det finns en bilväg även 
på landsbygden. 
Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Nä, men vägkorsningen i Smedsbo måste 
åtgärdas mycket farligt att korsa V293 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
Har ingen sikt från Rexbo -Valsan vägen ut på 
V293. 
 
14b: Vad behöver finnas på en pendelparkering 
för att du ska använda den? 
Tät busstrafik som anpassas efter arbetstider. 
 
Fråga 15: Anser du att planförslaget kan få 
betydande konsekvenser som varken redovisas 
under kommunala mål eller under nationella 
mål? 
Planförslaget ska inte betyda att det blir en 
förtätning av bebygelse 
 
Övriga och allmänna synpunkter på förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden 
Det ska var enskild bebyggelse, avlopp och 
vatten löses med ny teknisk utveckling inom 
dessa områden sker ständigt. Inga 
förtätningsområden på landsbygden. 
 
Fråga 1: Aspeboda 
Värdet är att det är avstånd mellan bebyggelsen 
öppna landskap. Ingen förtätning av bebyggelse. 
 
Fråga 3: Aspeboda 
Det tycker jag mycket illa. Jag vill inte ha någon 
förtätning av bostäder. 
 
 
 
 
 

Noteras, se även tidigare svar på synpunkten om 
förtätning av bebyggelsen. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket som är 
ansvarig för väg 293. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om förtätning av 
bebyggelse. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om förtätning av 
bebyggelse. Lämplig lösning för vatten och avlopp 
hanteras i prövningen av ny bebyggelse. 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om förtätning av 
bebyggelse. 
 
 
Två utpekade områden för nya bostäder i 
Aspeboda kommundel har tagits bort på grund av 
osäkerheten som råder kring den framtida 
utbyggnaden av det allmänna VA-nätet. 
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Fråga 6: Aspeboda 
Alla förändringar som kan tänkas ske ska hela 
tiden ske i samråd med oss på landet, att bra 
kanaler upparbetas så att alla kan ta del av 
förändringar. 
 

 
Möjligheten till enstaka förtätningar får bedömas i 
varje enskilt fall och hanteras i enligt plan- och 
bygglagen. 
 
 

CS 2 
Yttrande 1 
Fråga 4: Vad tycker du gör landsbygden 
attraktiv? 
Närhet till natur kombinerat med en tillräcklig 
servicenivå. 
 
 
 
Fråga 6: Vi föreslår landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. 
Har du synpunkter på detta? 
Detta ska inte tillåtas - eftersom det leder till 
höjda försäkringspremier för alla då dessa 
strandnära bostäder ständigt översvämmas av 
den ökade nederbörd som kommer av 
klimatförändringen. 100 meter från vattnet är en 
utmärkt gräns - varför ska man bo i vattnet. Har 
man det behovet kan man skaffa en husbåt. 
 
 
 
 
Fråga 11: Vad skulle få dig att använda bilen 
mindre? 
Ett kollektivtrafiksystem som är till för 
resenärernas behov och inte av den för året 
föreliggande budgeten. Sällan har planeringen 
för kollektivtrafiken varit så ryckig som nu. 
Dalatrafik och Region Dalarna är inte situationen 
vuxen att kunna möta det behov som finns - detta 
eftersom man inte förstår resandet innersta väsen 
och hur man rätt ska planera kollektivtrafik. 
 
Fråga 12: Vad skulle göra det lättare eller mer 
attraktivt för dig att gå och cykla? 
Trafiksäkerhetskunskap! Falu kommun har en vit 
fläck inom detta område - vilket tyvärr bevisas 
till fullo av resecentrum och Södra genomfarten-
ombyggnaden där trafiksäkerheten helt fått 
stryka på foten. Anpassad hastighet, säkra 
övergångsställen, trottoarer, säkra busshållplatser 
med säkra tillfartsgångvägar och möjlighet att 
korsa vägen säkert är viktiga ingredienser när 
man ska skapa en attraktiv miljö för gående och 
cyklister. 
 
 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Inga LIS-områden har pekats ut i 
områden där det enligt befintliga 
översvämningskarteringar är risk för 
översvämning. För vissa områden saknas dock 
underlagsmaterial och för dessa måste 
lämpligheten prövas i nästa skede. 
Ändring: Sidan ”Klimatanpassning kompletteras 
med information om hur bedömningen av 
lämpligheten för byggnation kan ske i områden 
där det saknas översvämningskartering. 
 
 
 
Noteras. Synpunkten skickas till Region Dalarna 
som ansvarar för kollektivtrafiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. De nämnda platserna ingår inte i 
planområdet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar 
kontinuerligt med trafiksäkerhet, gång- och 
cykelvägar och säkra passager. 
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Fråga 13a: Finns det någon ort där du ser ett 
behov av en planskild korsning?  
Grycksbo 
 
 
 
 
 
Fråga 13b: Varför behövs en planskild korsning 
just där? 
Nya handelsområdet + busshållplatsen 
 
Fråga 1: Grycksbo 
Närheten till naturen och närheten till Falun 
(kollektivtrafik) 
Fråga 2: Grycksbo 
OK men placeringen kan verkligen diskuteras. 
Handelsområdet borde med i planeringen 
(ovanför riksvägen) 
 
Fråga 3: Grycksbo 
Se svar på fråga 2 
 
Fråga 4: Grycksbo 
Området vid herrgården och vid Folkets park 
 
Yttrande 2 
Fråga 1–4 har identiska svar som yttrande 1. 
 
Fråga 5a: Grycksbo 
Ja vid vägen ned till samhället 
 
 
Fråga 5b: Grycksbo 
Busshållplatsen och handelsområdet ovanför 
riksvägen 
 
Fråga 6: Grycksbo 
Ja. Med tanke på framtiden och att vi inte vet vad 
som kommer att ske med transporter framöver så 
känns det mycket viktigt att järnvägen mellan 
Grycksbo och Falun bevaras för både framtida 
gods- och persontrafik. 
 
Biblioteket måste tillbaka - det är en stor skam 
att denna kulturella förpost har fått stryka på 
foten och det bara för att ansvarig tjänsteman och 
politiker inte ville gå i klinch med 
kommunledningen och äska mer pengar för att 
driva verksamheten vidare. I tider av falsk 
information och påhittade ”news” så är 
biblioteket en oas av kunskap och massor av 
olika människors åsikter, tankar och tyckanden 
samlade på ett och samma ställe! Det är 

 
 
Ändring: Trafikverket har sedan samrådet 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 69 En 
sammanfattning av resultatet och vad det innebär 
för fortsatt arbete läggs till 
områdesrekommendationen för Grycksbo. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
Nordost om väg 69 i Grycksbo, i höjd med 
korsningen med Drottningsvägen redovisas ett 
föreslaget område för handel och annan service. 
 
 
Noteras. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om planskild 
korsning. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket som 
ansvarar för järnvägen. 
 
 
 
 
Den fördjupade översiktsplanen styr inte hur 
kommunal service organiseras. 
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förvånande att inte ansvariga tjänstemän och 
politiker ser vilken fantastisk resurs ett 
kommunbibliotek kan vara i demokratins tjänst 
och skulle kunna fungera som en kommunal 
utpost i vårt lilla samhälle med remiss, samråd, 
utställningar etc. Närdemokrati i dess sannaste 
bemärkelse. Demokratiprojekt bedrivs inte i 
jippo-betonade event med laxsnittar och 
champagne utan det är det vardagliga mötet med 
alla invånare på lokal nivå som för demokratin 
framåt! 
 
 
 
 
Envikens Hembygdsförening och Envikens 
Intresseförening 
Vi har följande synpunkter på förslaget: 
 
Vi efterlyser ordentliga vägrenar mellan byarna 
då många använder cykeln som transportsätt 
 
En gång- och cykelbro byggs vid 
Rönndalsdammen längs rv 50 bredvid nuvarande 
smala farliga vägbro 
 
 
 
Bättre bussförbindelser 
 
Upprustning av vägen Rönndalen - Marnäs. 
Denna väg trafikeras med många tunga fordon 
och är i mycket dåligt skick 
 
Hastighetsövervakning längs rv 50 vid korsvägen 
med tex fartkamera då hastigheten efter 
ombyggnationen av korsvägen ej sänkts utan 
snarare tvärt om 
 
 
I samband med planerad nybebyggelse bör 
byarnas karaktär beaktas samt att även mindre 
lägenheter byggs dit äldre kan flytta och frigöra 
fastigheter för nyinflyttning 
 

 
 
 
 
I Falu kommuns cykelplan från 2014 redovisas 
flera sträckor i och i anslutning till Enviksbyn som 
önskade åtgärder, dock inte bron över ån. 
Vägarna är Trafikverkets och det är därför de som 
har ansvar för att bygga en eventuell cykelväg. 
Region Dalarna finansierar cykelvägen via 
länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
Noteras. 
 
Yttrandet skickas till Trafikverket som har ansvar 
för vägen. 
 
 
Väg 50 och den ombyggda korsningen är 
Trafikverkets. Falu kommun och Region Dalarna 
för diskussioner med Trafikverket för att försöka 
hitta en lösning för korsningen. Yttrandet skickas 
till Trafikverket. 
 
I avsnittet ”Att anpassa bebyggelse” redovisas 
hur ny bebyggelse ska anpassas till landsbygdens 
och områdets karaktär. 
 
Den fördjupade översiktsplanens 
rekommendationer gör inte skillnad på olika 
boendeformer. Kommunen bygger endast olika 
typer av särskilda boenden i egen regi. 
 

IA 
Första delen av yttrandet innehåller personliga 
beskrivningar som inte bedöms behöva redovisas 
för at kunna svara på yttrandet. 
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Varför vill ni bygga på en åker som brukas? 
(Hedvägen, Svärdsjö, förvaltningens 
beskrivning) Ska inte ni som kommun värna om 
våra bönder och deras vilja att arbeta ekologiskt?  
Det finns mycket annan mark i närområdet som 
näst intill är igenväxt, det vore väl ett mer 
lämpligt område att bygga på? 
 
Dessutom vet jag att Falu kommun historiskt sett 
har tvingat bönderna i exakt samma område att 
näst intill skänka mark till er. Jag vet att detta 
skedde för länge sedan men beteende är 
skamligt. Ska ni än en gång förstöra för de som 
värnar om landsbygden och dess åkermark? Jag 
hoppas verkligen ni tänker till tre extra gånger i 
denna fråga. 
 

Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 

TG, EG, KL, BL 
Hänvisar till formuleringar från Falu Kommuns 
hemsida (Fördjupad översiktsplan delar av 
landsbygden…) där det bl.a. står skrivet att citat 
”Den fördjupade översiktsplanen för delar av 
landsbygden ska svara på hur dessa delar av 
landsbygden ska utvecklas för att de ska fortsätta 
vara attraktiva att bo och verka i. Vi vill inte bara 
locka fler att bosätta sig på landsbygden, vi vill 
att du som redan bor på landsbygden ska kunna 
fortsätta att vara stolt över den plats där du lever” 
Med detta citat som utgångspunkt vill vi 
framföra följande gällande området som gäller 
delar av Aspeboda kommundel och området 
kring Karlsvik och Olsbacka med omnejd. 
 
Plangräns  
• Plangränsen mellan Aspeboda och Falu tätort 
kan ifrågasättas där dragningen tagit bort 
Karlsviksberget och Kniptjärnsberget från 
Aspeboda och därmed flyttat över 
”industriområdena” till översiktsplanen för Falu 
tätort - Varpan. 
• Karlsviksberget och Kniptjärnsberget borde 
tillhöra Aspeboda kommundel och översiktsplan, 
för som det är för tillfället, med en bergtäkt på 
respektive berg, så är det vi som bor i nära dessa 
i bl.a. Karlsvik och Olsbacka, som påverkas av 
verksamheterna och inte de som bor i Falu tätort. 
• Att det funnits en fördjupad översiktsplan med 
namnet ”Falu tätort och området runt Varpan” är 
inte något man naturligt kopplar Karlsviksberget 
och Kniptjärnsberget till, och därför har nog 
många boende i Olsbacka och Karlsvik med 
omnejd missat detta för att tidigare ha kunnat 
reagera och lämnat synpunkter på framtida 
planer kring detta område.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den geografiska avgränsningen av planen beror 
på att de tunga verksamheter som redan finns i 
området bedöms ha en tydlig koppling till 
verksamheterna vid Tallen. Oavsett var gränsen 
går ska konsekvenser utanför 
planområdesgränsen hanteras när det blir aktuellt 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för området 
vid Kniptjärnsberget. 
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Karlsviksberget och Kniptjärnsberget 
• Relaterar till inledande stycket och 
formuleringen” …vi vill att du som redan bor på 
landsbygden skall fortsätta vara stolt över den 
plats där du lever.” 
• Det pågår en verksamhet på fastigheten 
Fastighet X:X m.fl. där man idag spränger 
sönder Karlsviksberget för att bereda plats för en 
eventuell avfallsanläggning och detta gör oss just 
nu mindre stolta över den plats/område vi bor i. 
• Detta borde snarast stoppas och området borde 
återställas och istället prioriteras till andra 
framtida möjligheter som inte är 
industrirelaterade och miljöförstörande. 
• Området passar mycket bättre för friluftsliv och 
rekreation i kombination med möjligheter till ett 
bostadsområde som skulle kunna bli Falun-
Borlänges ”gräddhylla”, för det finns ingen plats 
mellan städerna som han ett så fantastiskt läge 
och sådan fin utsikt som i detta område. 
• Förslagsvis skall man sträva efter att behålla 
den bykänsla och karaktär vad gäller kulturmiljö 
och bebyggelse som redan finns i Olsbacka-
området och succesivt ge plats för nya bostäder 
utan att förtäta bostadsområdena alltför mycket.  
• På sikt skulle även Kniptjärnsberget kunna ha 
en stor potential som rekreationsområde/ 
bostadsområde med sin vidsträckta utsikt och 
ljusa fina läge. Från toppen av Kniptjärnsberget 
har man en vidsträckt utsikt i alla väderstreck. 
• Kniptjärnsberget ligger heller inte långt från 
service i form av köpcentret Tallen och skulle 
den planerade vägen mellan Tallen och 
Ängesgårdarna bli verklighet så blir området mer 
lättillgängligt. 
• Sammanfattning: Området kring Olsbacka med 
omnejd skulle med sitt centrala läge mellan 
städerna är och kan bli än mer attraktivt för såväl 
för nuvarande invånare som för framtida 
inflyttare och det krävs därför ett målmedvetet 
arbete med att skapa goda levnadsmiljöer och 
inte förstöra detta område med miljöförstörande 
industrier. 
 
Cykelväg Falun-Borlänge 
• Med tanke på folkhälsa och miljöaspekter bör 
det finnas flera bra cykelleder mellan städerna 
och ett förslag på dragning skulle kunna vara 
enligt den blå markeringen på kartan nedan. 
• Den går då i varierat landskap bl.a. förbi pärlor 
som Sanders gammelskogs naturreservat och 
Dammsjön och är även ett snabbt och kort 
alternativ från-/till städernas centrala delar. 
• Sträckningen ligger även nära det planerade 

 
Den pågående verksamheten på de aktuella 
fastigheterna i fråga är en bergtäkt. Falu kommun 
hade vid tillfället för samrådet ännu inte tagit 
ställning i frågan om anläggning för hantering av 
farligt avfall. Fortum har inte längre några planer 
på att etablera sådan verksamhet i området. 
 
 
 
 
 
 
 
Området Öster om Aspeboda i anslutning till 
Kniptjärnsberget innehåller idag flera typer av 
potentiellt störningsframkallande verksamheter. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort och området runt Varpan som antogs 2018 
så ska en fördjupad översiktsplan tas fram för 
området vid Kniptjärnsberget. Inriktningen än så 
länge är att området även fortsättningsvis kommer 
att innehålla störande verksamheter. Yttrandet 
diarieförs även för kännedom i ärendet för 
fördjupad översiktsplan för området 
Kniptjärnsberget. Uppdraget är ännu inte 
påbörjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gång- och cykelväg från Falun till Borlänge via 
Olsbacka är utpekad och placerad i 
prioriteringsordning i Falu kommuns cykelplan 
från 2014. Vägen är Trafikverkets och det är 
därför de som har ansvar för att bygga en 
eventuell cykelväg. Region Dalarna finansierar 
cykelvägen via länstransportplanen. Falu kommun 
driver i det löpande arbetet denna typ av frågor. 
 



154 (169) 
 

 

bostadsområdet kring Södra Vällan. 
• Skulle även vara en bra förbindelse till ett 
framtida bostadsområde på 
Karlsviksberget/Olsbacka. 
 
• För att slippa trafiken av tunga fordon på 
cykelvägen så bör industriverksamheterna på sikt 
fasas ut från området kring Karlsviksberget och 
Kniptjärnsberget. 
• Givetvis passar det då mycket bättre med en 
omgivning som består av natur och vackra 
kulturmiljöer/bostadsområden än 
industriverksamheter. 
 
 
 
Järnvägsreservat för framtida utbyggnad 
• En utbyggnad av järnvägen enligt föreslagen 
dragning skulle innebära mycket negativa 
effekter på Aspeboda kommundel hela vägen 
från Trädgårdstorp till Karlsvik och även 
fortsatt via Norsbodalen och till Lilla/Stora 
Källviken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturresurser 
• En utbyggnad av järnvägen innebär negativa 
konsekvenser genom att stora skogs- och 
jordbruksmarker tas i anspråk och detta strider 
mot det som står i Översiktsplan FalunBorlänge 
(Antagen av kommunfullmäktige i Falun 2014-
06-12 och i Borlänge 2014-06-17) i vilken det 
bl.a. står citat: 
- Ett hållbart brukande av jordbruksområden och 
skogsmark är en fundamental förutsättning för 
framtiden. 
- Det är viktigt att jordbruks- och 
skogsbruksmarkens produktionsförmåga behålls 
för framtiden. 
Slut på citat. 
 
• Citat från Regionkommitténs 
områdesbeskrivning för R8 Olsbacka-Västra 
Liljan (96-10-01) 
- Jordbruksmark skall bevaras och utnyttjas så att 
dess långsiktiga biologiska produktionsförmåga 
inte äventyras. 

 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkt om omvandling av 
området vid Kniptjärnsberget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järnvägsreservatets sträckning har tagits fram av 
Trafikverket i en järnvägsutredning. Utredningen 
visar att den nya sträckningen sammantaget är 
bättre de andra alternativen, exempelvis 
utbyggnad i nuvarande sträckning, när för- och 
nackdelar med de olika alternativen jämförs. 
Sträckningen är riksintresse för kommunikation 
och Falu kommun motsätter sig inte sträckningen. 
Ändring: Nya möjligheter att redovisa vissa typer 
av markanvändningar i markanvändningskartan 
innebär att området för järnvägsreservatet 
justeras så att ytan redovisas i 
markanvändningskartan som användningen 
transportinfrastruktur. 
 
 
 
Mark som används för skogsbruk får tas i anspråk 
för andra markanvändningar om dessa bedöms 
vara lämpligare på marken än skogsbruk. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
om den nya markanvändningen är ett väsentligt 
samhällsintresse och det saknas alternativa 
lokaliseringar. Dubbelspår anses vara ett 
väsentligt samhällsintresse och Trafikverkets 
utredning av sträckan visar att det saknas andra 
alternativ som är rimliga ur allmän synvinkel. 
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Slut på citat. 
 
• Den föreslagna dragningen av järnvägen 
innebär alltför stora ingrepp och talar helt emot 
de ovanstående citaten och ambitionerna om en 
”grön zon” mellan städerna. 
Odlingsmarken och skogen måste bevaras för att 
möjliggöra ett framtida ekologiskt samhälle där 
man så långt som möjligt utnyttjar de 
regionala/lokala resurserna 
 
 
Landskapsbild/Miljö 
• Den föreslagna dragningen av järnvägen 
kommer att innebära mycket stora förändringar i 
landskapsbilden. Ett brett dike kommer att skära 
genom landskapet över odlingsmark, skogar och 
även genom bebyggelse. Diket kommer att ge 
s.k. barriäreffekter i form av minskad 
rörelsefrihet för människor och djur samt 
svårigheter att nå skogs- och jordbruksområden. 
• Nödvändiga kontaktledningar och stolpar samt 
staket kring spåren kommer att bidra till en 
”förfulad” landskapsbild vilket kan liknas vid ett 
vidsträckt industriområde. 
• Vissa delar föreslås gå i tunnlar vilket innebär 
stora ingrepp i samband med byggandet med risk 
för skador på miljö och vattenflöden. 
• Ett motiv till ny dragning av järnvägen är de 
miljömässiga, men man kan verkligen ifrågasätta  
miljövänligheten i detta ”projekt” som innebär 
mycket stor miljöpåverkan på orörd mark, och 
jordbruksmark. 
• Förutom att nya stora ytor tas i anspråk där 
själva järnvägen skall ligga så kommer man 
under själva byggtiden även att behöva tillgång 
till stora ytor för att lastbilar och 
anläggningsmaskiner skall kunna arbeta på ett 
effektivt sätt. Områden för överskottsmassor 
behöver även anläggas. Ny tillfälliga vägar måste 
byggas. 
• Dieselförbrukning samt utsläpp från alla 
nödvändiga anläggningsmaskiner och lastbilar 
som behövs under byggtiden ger också negativa 
miljöeffekter. 
• Stor risk för negativ påverkan på känsliga 
vattendrag såsom Faxen, Björsbobäcken, 
Norsbobäcken och i förlängningen Liljan, Ösjön 
och Runn. 
 
•Ett motiv till ny järnvägssträckning är att 
frilägga Runns stränder men vad kan de frilagda 
ytorna användas till då den marken som 
järnvägen ligger på idag är förorenad med 

 
 
Se tidigare svar på synpunkten om 
järnvägsreservatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om 
järnvägsreservatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risker, konsekvenser för miljön, behovet av 
eventuella störningsskydd och liknande frågor 
kopplade till att bygga ut dubbelspår i reservatet 
hanteras i framtida fortsatt planering som 
genomförs av Trafikverket. Yttrandet skickas till 
Trafikverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om 
järnvägsreservatet. 
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kreosot, diesel, olja mm efter 130 års industriellt 
brukande. Kräver dyra saneringsåtgärder och risk 
för att gifter frigörs och påverkar Runn i 
samband med ev. saneringar. 
 
Boendemiljö 
• Området kring Karlsvik, Åkern och Olsbacka 
störs redan idag av buller från E16 och att även 
belasta området med ytterligare buller från en 
järnväg kommer självklart att påverka den totala 
bullernivån ytterligare. 
•Eventuella bullerdämpande åtgärder i form av 
bullervallar och plank kommer att störa 
landskapsbilden och utsikten mot exempelvis 
Liljan. Många fastigheter har i dag vacker 
sjöutsikt mot Liljan. 
• Vibrationer från tunga godståg påverkar också 
boendemiljön negativt. 
• Många fastigheter har egna brunnar och det 
finns naturligtvis risk för att grundvatten och 
brunnar kan påverkas av både ingreppen vid ev. 
byggnation samt av vibrationer på lång sikt. 
• Fastigheternas värde kommer att påverkas rejält 
för de fastigheter som ligger längs den tänkta 
sträckningen och vissa måste lösas in och rivas. 
 
• Vår handlingsfrihet att utveckla våra fastigheter 
begränsas, möjligheten att flytta från området 
påverkas negativt och det är även påfrestande att 
behöva leva under ”hotet” av denna framtida 
järnväg. 
 
Synpunkter/Förslag 
• Vi är väl införstådda med att det är svårt att riva 
upp sådana stora beslut om den tänkta 
järnvägsdragningen men vi vill ändå framföra 
våra åsikter. 
 
• Vi anser även att det mest kostnadseffektiva 
och miljömässigt acceptabla alternativet till att 
förbättra framkomligheten för tågen är att bygga 
partiella dubbelspår närmast städerna längs 
befintliga spår och behålla befintlig järnväg 
mellan Ornäs och Källviken. Bygg även 
mötesplatser på skogen mellan Falun och Hofors 
längs befintlig järnväg om det kan avlasta och 
gynna godstrafiken. 
 
• Mycket av det som skrivits ovan är redan 
framfört i tidigare samråd och hundratals 
människor har stått bakom skrivelser till 
dåvarande Banverket och kommunerna men 
känslan är att samråd bara är ett ”spel för 
gallerierna” och något som enligt reglerna skall 

 
 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om störningar från 
en framtida järnväg. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Se tidigare svar på synpunkten om 
järnvägsreservatet. Utbyggnad i befintlig 
sträckning har utretts men inte bedömts vara mest 
fördelaktig när för- och nackdelar med de olika 
förslagen vägs samman. 
 
 
 
 
 
Noteras. Samråd i olika frågor är en möjlighet att 
komma till tals. Hänsyn måste sedan tas både till 
de som väljer att göra sin röst hörda och andra 
som också blir påverkade av ett förslag. 
Därutöver finns det ofta många andra 
förutsättningar som påverkar möjligheten att 
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genomföras men i slutändan inte betyder nåt utan 
tjänstemän, politiker och storfinansen styr och 
bestämmer. Ett exempel då samråd inte fungerar 
speciellt bra. 
 
• Med förhoppningar att ni som tar emot denna 
skrivelse tar fasta på åsikter och synpunkter även 
om vissa av dessa berör Trafikverket.  
Långt många fler än oss som står för denna 
skrivelse delar våra åsikter och synpunkter. 
 
Trafikplats Karlsvik 
Historik 
• Trafikplatsen Karlsvik som tillhör E16 och 
fyrfältsvägen mellan Falun-Borlänge 
färdigställdes 2005. 
• Fyrfältsvägen och trafikplatsen byggdes med 
främsta anledningen till att öka trafiksäkerheten. 
• När vägen projekterades och det som även 
sades i de samråd vi var bjuda till med dåvarande 
Vägverket, var att vägen skulle bli en s.k. 
”Miljöväg” med en hastighetsbegränsning på 90 
km/h. Karlsviks trafikplats är därmed utformad 
utifrån dessa förutsättningar med dess korta och 
snäva av och påfarter. 
• I samband med samrådet med Vägverket innan 
projektplanen fastställdes så föreslog en 
delegation av boende från Olsbacka/Karlsvik/ 
Liljan att trafikplatsen inte skulle ligga så nära 
bostäderna och byn Karlsvik utan vårt förslag var 
att den skulle placeras uppe på toppen av 
Karlsviksbacken, där utfarten mot Falun ligger 
idag. 
• Ingen hänsyn togs dock till vårt förslag som 
kasserades av Vägverket. 
Ett exempel på där samråd inte fungerar. 
• När vägen väl invigdes kom 
hastighetsbegränsningen att i alla fall bli 110 
km/h och det visade sig även att den tänkta 
påfarten mot Falun blev mycket olämpligt 
utformad med skymd sikt mot Borlänge och att 
vid påfart mot Falun accelerera i uppförsbacke 
för att komma in i trafikrytmen var en stor 
utmaning. 
• Efter stora protester från framför allt boende 
som nyttjade vägen stängdes påfarten mot Falun 
och byggdes i nuvarande sträckning på den 
”gamla” vägen med utfart på toppen av 
Karlsviksbacken. 
• Vi som idag nyttjar denna trafikplats märker 
hur svårt det kan vara att exempelvis komma ut 
på E16 mot Borlänge när trafiken kommer i 110 
km/h och att från stillastående accelerera och 
komma in i samma tempo som övriga trafiken. 

genomföra olika alternativ. 
 
 
 
 
Noteras. Då stora delar av yttrandet rör 
Trafikverkets ansvarsområde skickas yttrandet till 
dem. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket. 
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Många gånger får man vänta länge för att våga 
köra ut på vägen. Det är även problematisk att 
från en trafikrytm på 110 km/h och i 
nedförsbacke svänga in mot Olsbacka på den 
korta avfartsrampen. Det kräver häftiga 
inbromsningar och risk för att inte klara den 
snäva kurvan i avfarten, speciellt vid halt väglag. 
 
• I samband med bygget av fyrfältsvägen drogs 
en ny väg till Kniptjärnsberget från trafikplats 
Karlsvik och i detta sammanhang kom även att 
vattenflödena från Kniptjärnsberget och 
Karlsviksberget att ändra riktning. Det uppstod 
översvämningar på bostadstomter vid 
fastigheterna Fastighet X:X, Fastighet X:X och 
Fastighet X:X och skador uppstod på 
Karlsviksvägen. Detta påtalades till dåvarande 
Vägverket av representanter från Åkern-Liljans 
vägsamfällighet som sköter Karlsviksvägen. Se 
även kapitlet ”Vattenflöden” 
 
Synpunkter/Förslag 
• Eftersom det redan nu är en trång och snäv 
trafikplats så finns det inte så mycket utrymme 
för ombyggnad för att förbättra trafiksäkerheten, 
så ett förslag skulle då vara att sänka 
hastighetsbegränsningen till 90 km/h vid 
trafikplatsen Karlsvik, alltså till den 
hastighetsbegränsning den var planerad för. 
• För att öka säkerheten för de som nyttjar 
busshållplatserna i Nedre Karlsvik så borde även 
hastighetsbegränsningen till 90 km/h även gälla 
där.  
 
• Det är dock viktigt att dessa busshållplatser 
finns kvar för de boende i området. 
 
 
• Med förhoppningar att ni som tar emot denna 
skrivelse tar fasta på åsikter och synpunkter även 
om vissa av dessa berör Trafikverket. Långt 
många fler än oss som står för denna skrivelse 
delar våra åsikter och synpunkter. 
 
Vattenflöden 
Nuläge 
•Ytvattnet från Kniptjärnsberget/Karlsviksberget 
rinner vidare mot Karlsvik och letar sig sedan 
under jord under E16 och genom trafikplatsen 
och vattnet kommer ut i Karlsvik vid Fastighet 
X:X, X:X och X:X. 
 
• Vattnet går idag enligt rödgula markeringen 
men borde gå enligt blå markeringen. Det 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket och till 
Region Dalarna som ansvarar för 
kollektivtrafiken. 
 
Se tidigare svar på denna formulering. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket. 
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ursprungliga vattenflödet från 
Kniptjärnsberget/Karlsviksberget, innan 
ombyggnationen av vägen, följde vägdikena 
längs gamla Kniptjärnsvägen och under 
nuvarande E16 för att sedan nå vattendragen mot 
Norsbo. 
• Trumman som skulle leda vattnet mot Norsbo-
Liljan är nästan torr. Bilden är tagen under 
snösmältningen 2018. Vad fyller denna ambitiöst 
dimensionerade trumma och dike för funktion? 
 
• Översvämmad tomt Gatunamn X. (foto) 
Vattnet går via diken/dräneringar ut på 
jordbruksmark och även så småningom ut i 
sjöarna Liljan och Runn. 
• Karlsviksvägen blir skadad/underminerad av 
vattenmassorna. 
 
 
 
 
 
 
• Eftersom ytvattnet från industrianläggningen på 
Fastighet X:X (Bergtäkten, förvaltningens 
beskrivning) bevisligen når fastigheterna i 
Karlsvik enligt det gulmarkerade flödet i bild 10 
och att flödet i viss mån går under jord så finns 
det uppenbara risker med att även grundvattnet 
för dessa fastigheter kan påverkas. 
 
• Vi som bor i Fastighet X:X, X:X och X:X har 
en gemensamhetsanläggning avseende vattentäkt 
enligt den blåa markeringen som inte verkar vara 
utmärkt på SGU:s karta. Denna anläggning har 
funnits sedan 2010. 
 
Synpunkter/Åtgärder 
•Vi anser att vattenflödena från 
Kniptjärnsberget/Karlsviksberget skall ledas om 
till sitt enligt sitt ursprungliga flöde innan 
fyrfältsvägen byggdes. 
 
•Vem som ansvarar för detta har vi svårt att 
avgöra men vi har förhoppningar om att ni som 
tar emot denna skrivelse och samråd hantera 
detta och föra det vidare till rätt instans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid problem med vatten från andra anläggningar, 
exempelvis en statlig väg, som skadar eller 
riskerar att skada en fastighet så behöver kontakt 
tas med ägaren för den fastighet eller 
verksamhetsutövaren för den anläggning som 
vattnet kommer från när själva problemet är 
aktuellt och kan utredas på plats. Om detta inte 
löser problemet beror det på varifrån vattnet 
kommer hur frågan tas vidare, i vissa fall är 
länsstyrelsen tillsynsmyndighet i andra fall kan det 
vara en civilrättslig fråga. 
 
Om verksamheten genererar förorenat vatten 
måste det renas innan det släpps ut till recipienten 
(diket). Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens miljöavdelning bedriver tillsyn på 
verksamheten. 
 
 
 
Brunnar har tidigare registrerats i Brunnsarkivet 
av brunnsborrare. Sedan 2019 kan även 
privatpersoner själva registrera sin vattenbrunn. 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Trafikverket. 
 
 
 
 
Då stora delar av yttrandet rör Trafikverkets 
ansvarsområde skickas yttrandet till dem. 
 
 

LJ 
Mina synpunkter på förslaget att bygga bostäder 
i Svärdsjö på brukningsbar jordbruksmark. 
Jag motsätter mig förslaget av följande skäl: 
Man bygger inte på brukningsbar jordbruksmark.  
Har egna planer på att starta bärodling på marken 

 
Ändring: Efter dialog med skolan i Svärdsjö om 
deras nuvarande och framtida behov av 
skolnaturområden justeras föreslagna nya 
områden för bostäder i Svärdsjö så att området 
vid Västeräng redovisas som 
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intill där jag bor. Håller nu på att träda del av 
marken för att slippa fleråriga ogräs i odlingen. 
Resten brukar en bonde åt oss. Kommer kunna 
plantera i höst el våren 2019. Kommer starta m 
ca 1 h för självplock o ev utöka senare på 
resterande h. Detta kommer naturligtvis vara 
omöjligt om det byggs bostäder här. Finns i 
nuläget ingen annan bärodlare i området. 
 

förstahandsalternativ. Området vid Hedvägen blir 
kvar då det finns väldigt få alternativ för 
nybyggnation som inte är jordbruksmark. 
Beskrivningen av området vid Hedvägen justeras 
så att det blir tydligt att området ska vägas mot 
utpekat område vid Lumshedsvägen om eller när 
det blir aktuellt att bygga ut fler områden än 
Västeräng. 
 
Det område vid Västeräng som kommer att 
redovisas som förstahandsalternativ är också 
jordbruksmark, men av lägre brukningsvärde än 
jordbruksmarken vid Hedvägen. Båda områdena 
har bedömts utifrån bestämmelserna i 
miljöbalken. Bedömningen visar att det rör sig om 
ett angeläget allmänt intresse och att rimliga 
alternativa platser saknas i Svärdsjö. 
Konsekvenserna av att ta jordbruksmark i anspråk 
för bostadsbyggande redovisas i avsnittet 
”Konsekvenser”. 
 

JH, MD 
Ni hävdar att den fördjupade översiktsplanen ska 
”ta vara på den attraktivitet som finns på 
landsbygden idag och föreslå en utveckling som 
stärker det som landsbygdens innevånare ser som 
attraktivt.” Det beskrivs att det som framkommit 
vid era dialogmöten som attraktivt med att bo på 
landsbygden är närhet till naturen och ”att kunna 
njuta av vackert landskap och känna stolthet över 
odlingslandskapet och det aktiva jordbruket.”I 
och med ert förslag om att upprätta upp till tio 
fastigheter på den mycket begränsade föreslagna 
ytan i Smedsbo anser vi att ni gör det motsatta. 
Dessutom noterar vi att mycket av ert planlagda 
område är just jordbruksmark. En förtätning 
enligt ert förslag skulle förta byns charm och 
attraktivitet. En stor del av glädjen i att bo på 
landsbygden återfinns i glesheten mellan 
fastigheterna och möjligheterna till stora öppna 
ytor. 
 
Under ert avsnitt om områdesrekommendationer 
hävdar ni att varje ort har ”sina unika 
förutsättningar och sin egen identitet” och att det 
platsspecifika rekommendationerna utgår ifrån 
utveckling i serviceorterna med tanke på 
kommunal service. Eftersom Smedsbo inte är 
någon serviceort anser vi att 
områdesrekommendationer inte bör tillämpas i 
detta område. Därför är nybyggnationer genom 
spridda tillskott en förutsättning för att bibehålla 
byns identitet. 
 

 
Noteras. Området runt Smedsbo, även områden 
för ändrad markanvändning, är utpekat som 
landsbygd. Användningen innebär att karaktären i 
området ska behållas och vara glesare än i 
tätorter även om förtätningar kan göras. 
Ändring: Området justeras så att det blir tydligare 
att jordbruksmark inte är aktuell att bebygga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreslagen utveckling inom planområdet utgår 
från redovisningen av utvecklingsområden på 
sidan ”Utvecklingskarta”. Utvecklingsområden 
redovisas i serviceorterna, i stråket mellan 
Svärdsjö och Falun samt i området mellan Falun 
och Borlänge. Smedsbo ingår i det senare. 
Förslaget innebär nybyggnation genom ett mindre 
antal nytillskott i det utpekade området. 
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Vi uppfattar att ni hänvisar till befintligt 
reningsverk som avgörande anledning till att 
bebygga just de utpekade områdena i Smedsbo 
och Stråtenbo. Ett reningsverk som upprättats på 
byinvånarnas eget initiativ och finansiering trots 
kommunens ovilja till support. Ert förslag på 
byggnation i dessa områden är avhängigt av 
tillgänglighet till reningsverket. Något som av er 
ej är förankrat hos avloppsföreningen. 
 

Kontakt har tagits med föreningen som driver 
reningsverket. Reningsverket har ytterligare 
kapacitet och området som pekas ut ligger i direkt 
anslutning till gemensamhetsanläggningen, 
beroende på placering är dock kapaciteten i nätet 
på den aktuella platsen en viktig fråga. 
Föreningen måste själv ta ställning till i varje 
enskilt fall om den anser att ny bebyggelse är 
lämplig att ansluta till 
gemensamhetsanläggningen. 
 

Sundborns Sockenråd 
Styrelsen för Sundborns sockenråd har tagit del 
av förslaget FÖP-Delar av landsbygden och då 
särskilt Danholn, som är en del av Sundborns 
socken. 
Positivt att det utpekas utvecklingsområden 
avseende bostäder och verksamhet. Särskilt 
möjliga områden för bostadsbyggande i och med 
att Danholn har så förnämlig närhet till skola och 
natur och samtidigt närhet till Falu centrum. Den 
barnvänliga byn. Danholn har också relativt bra 
bussförbindelser än så länge. 
 
Vad som behöver åtgärdas för att uppnå den 
barnvänliga miljön som beskrivs i FÖP, måste 
bla lekparker och utrustning verkligen förbättras. 
Det finns utrustning som borde ha ersatts för 
länge sedan. 
 

 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Lekplatsen har rustats upp efter att samrådet 
genomförts. 

Vallbyns Fritidsområdes 
Samfällighetsförening 
Delar av Vallbyns Fritidsområdes 
Samfällighetsförening är angivet som LIS-
område. 
 
Föreningen menar att strandskydd inte skall 
upphävas inom planområdet. 
 

 
 
Ett LIS-område innebär att strandskyddet ligger 
kvar till dess att det upphävs eller tills en dispens 
ges. Området är detaljplanelagt och om 
strandskyddet ska upphävas med stöd av LIS krävs 
en ny detaljplan. LIS-området är en möjlighet för 
föreningen att utveckla området på annat sätt än 
idag, men innebär inget krav på ändrad 
användning utan föreningen har rådighet över 
utvecklingen inom gemensamhetsanläggningen. 
 

TI 
Vår fastighet är liksom många av fastigheterna i 
byarna Mossbo och Björsberg brukad jord och 
skogsmark och det är tanken att så skall vara nu 
och i framtiden. Fastigheten har gått i arv i 
många generationer och vår tanke är att det skall 
fortgå. Vi bedriver jordbruk på våra små åkrar 
för att hålla landskapet öppet. Idag går det helt 
och hållet till foder för djur. Skogen, som inte 
heller är stor sköts i samråd med Mellanskog.  
Fastigheten gränsar till Bjursås skicenters 
camping. Vi har inget problem med 

 
Ändring: Områdets avgränsning ändras i enlighet 
med önskemålen i synpunkten. 
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verksamheten som bedrivs på campingen idag. 
Dock är det vår absoluta önskan att ni ej ritar in 
vår fastighet, som det ser ut på förslagskartan 
idag, till friluftsområde som kan komma att 
bebyggas med stugor och hotell. Varken ritat 
som 0–10 år eller som 11–20 år. Vi vill alltså att 
vår fastighet skall planeras som skogs-
/jordbruksmark likt angränsande byar. 
 
Grycksbo byaråd 
Grycksbo byaråd har lämnat in två kartor med 
alternativa trafiklösningar för den föreslagna 
handelsetableringen nordost om Grycksbo i höjd 
med Drottningvägen. 
 
 

 
Informationen i kartorna noteras. Den fördjupade 
översiktsplanen hanterar inte området på så 
detaljerad nivå som kartorna redovisar. 

LF 
Den synpunkt jag vill framföra är att fastigheten 
Fastighet X:X ska bli eller ligga i ett LIS-
område, syftet med att konvertera denna fastighet 
som LIS-område är att kunna möjliggöra en 
framtida byggnation av bostadshusändamål på 
denna fastighet. Då fastigheten idag har 2 
stycken ekonomibyggnader på sig och även 
ligger ca 70 meter från strandlinjen så har man 
inte speciellt syfte för att kunna få 
strandskyddsdispens. Om denna fastighet skulle 
kunna bli eller ingå i ett LIS-område skulle det 
möjliggöra en bra möjlighet att bebygga en 
bostad på denna mark. 
 
Till yttrandet hör även kartor över fastighetens 
placering. 
 

 
LIS-områden pekas ut enligt vissa principer redan 
i översiktsplan FalunBorlänge från 2014. 
Utpekandet av eventuella nya LIS-områden följer 
samma principer. Hela den aktuella fastigheten 
riskerar att översvämmas vid högsta beräknade 
flöde och stora delar riskerar att översvämmas 
redan vid 200-årsregn. Fastigheten bedöms därför 
inte vara lämplig att peka ut som LIS-område. 

Bjursås sockenråd och Bjursås 
hembygdsförening 
Byggande och bostäder Tillgänglighet till 
byggnadsmark  
Bjursås Sockenråd och Hembygdsförening har 
samverkat i granskning av förslaget för att ge 
gemensam återkoppling som vi tror främjar 
bygden och kommunen.   
Våra utgångspunkter är följande: 
 
a) Bjursås har stora kultur- och naturvärden som 
vi är måna bevaras men som även kan bidra till 
utveckling och livskraft. Vi arbetar för att 
Bjursås varsamt ska utvecklas utifrån dessa 
värden med betoning på utveckling, bygden får 
inte enbart bli ett ’museum’ där det var bättre 
förr. 
b) Vi har en genuin och vacker bykärna vars 
livskraft ska bejakas. 
c) Bjursås ska bidra till inflyttning till 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
Noteras. 
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kommunen och vara en uppskattad besöksplats 
för falubor. 
 
Med ledning av ovanstående tycker vi att 
följande ska läggas till/justeras i planen: 
Nedanstående punkter hänvisar till och beskriver 
med ljusgrönt markerade områden på 
samrådsplanen se bilaga 1 
 
• Område 1 med benämning B 
Mellan Backgården och fram till Storgårdsvägen 
bör man kunna utöka bostadsområdet i hela 
skogsområdet detta berör Fastighet X:X, 
Fastighet X:X. Detta centrala läge kommer att 
kunna bli ett mycket attraktivt tomtområde, 
centralt till affärer, bank och skola. Vackert läge. 
 
• Område 2 med benämning B 
Ett mycket attraktivt läge med sjöutsikt över 
Rogsjön kommer att kunna erbjuda ett av Bjursås 
finaste lägen. Detta område begränsas till 
skogsmark. Här får man göra undantag från 
strandskydds LIS läge pga befintliga bäckar. 
Naturhänsyn ska tas i detaljplan med möjligheten 
att kunna bygga mellan 20 och 40 villor i 
området (uppräkning av vilka fastigheter som 
berörs redovisas ej). 
 
• Område 3 med benämning B 
Ett av Bjursås bästa lägen med en fantastisk 
utsikt är detta område.  Ligger i anslutning till 
friluftsområdet mot Bjursberget men här är i dag 
en igenväxt yta som öppnas upp och med fördel 
kan även den underbara utsikt från det fina 
berget bli ännu mera öppet. Detta är ett attraktivt 
läge utan att man stör friluftslivet i området. 
Däremot skall leder och spår integreras i området 
(uppräkning av vilka fastigheter som berörs 
redovisas ej). 
 
• Område 4 med benämning B 
Området mellan Baggarvet och Fram till och 
med Bjursås Ski-Center. Är ett idealiskt område 
för exploatering för fritidsboende. Här skall 
området utvecklas med Ski in-Ski out. Ett 
område som kan öppna upp för boende både 
fritids och fastboende. Ett sjönära läge med 
möjlighet till att ha egen båt vid bryggplats. 
Bondholmen utnyttjas för bad och brygg plats 
och rekreation med gemensam grillplats. Genom 
detta läge finns en möjlighet för invandring från 
exempelvis. Mälardalens gäster att flytta till 
Bjursås. Målgruppen: Skid, cykel, rid 
intresserade osv. för denna målgrupp ligger detta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områdets bedöms inte vara lämpligt för bostäder 
då det är mycket brant. 
 
 
 
 
 
 
Områdets bedöms inte vara lämpligt för bostäder 
då det bitvis är mycket brant och det bedöms vara 
svårt att nå de flackare partierna på vägar med 
godtagbar lutning. 
 
 
 
 
 
 
 
Området bedöms inte vara lämpligt för utbyggnad 
av nya områden av bostäder då det ligger i det 
område vid Baggarvet som pekas ut som särskilt 
värdefullt. Ett utpekande är också olämpligt då 
vägen bitvis är mycket brant. Möjligheten till 
enstaka förtätningar får prövas i varje enskilt fall. 
 
 
 
 
 
 
Området bedöms inte vara lämpligt då Bjursås 
och området vid skidanläggningen inte ska växa 
ihop. 
Ändring: Beskrivningen av 
bebyggelseutvecklingen i Bjursås förtydligas så att 
det framgår att Bjursås och området vid skid- och 
friluftslivsanläggningen inte ska växa ihop. 
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läge helt perfekt, nära skola och fritid. Här säljs 
tomterna med uthyrningsrätt. (uppräkning av 
vilka fastigheter som berörs redovisas ej). 
 
• Område 5 med benämning B 
Ett område nedanför Borisa med utsikt över 
Rogsjön Ett lugnt läge nära skola och service 
(uppräkning av vilka fastigheter som berörs 
redovisas ej). 
 
• Område 90 med benämning SK, Ss, H 
Området vid Dössbergets Hembygdsgård 
utvecklas och utökas (uppräkning av vilka 
fastigheter som berörs redovisas ej). Detta kan 
nyttjas till hembygdsgårdens utveckling, se 
masterplan, Bjursås Hembygdsförening. Samt att 
föreslaget Vård och omsorgsboendet Nya 
Bjursåsgården, byggs i en anläggning som 
segmenteras, en avdelning för Demensboende, 
Högomvårdnad och Hospis. Ca 60 rum. I en 
egen huskropp som är sammanbyggd byggs ett 
turisthotell med 40–60 rum som kommer att ha 
samma kök och vissa gemensamma 
servicefunktioner som Nya Bjursåsgården. Dock 
skall dessa två verksamheter hållas isär med 
respektive entréer och parkeringsytor. 
Allt detta i ett nytt läge med panoramautsikt ut 
över de blånande bergen. 
 
• Områdena V10 och V11 
Tillägg till Verksamhetsområdet mellan 
Storvägen och efter Sågmyravägen. Här skall 
iordningsställas ett handels och Industriområde 
för att Bjursås skall kunna erbjuda ett 
industriområde i sin kommundel. Här finns 
möjligheten att kunna erbjuda nya verksamheter 
att etablera sig i Bjursås. 
 
• Områdena LIS 100 och LIS 101 med 
benämning B 
I dessa områden runt Rappsmälingen finns 
underbara lägen runt sjön som skulle kunna 
bebyggas med Bostäder på längre sikt 
 
Sågmyra 
Område 16 och 18 i kartbild ovan  
Ett tomtområde för fritidsboende efter Gopen 
(18) föreslås, samt efter Årbosjöns strand (16).  
Område 17 i kartbild ovan  
Byggbar mark har identifierats vid Hällgårdarna 
(17) samt i ett område vid Sågmyra 
byggnadsvård. 
 
 

 
 
 
 
Området har studerats inför samrådsförslaget 
men inte bedömts vara tillräckligt attraktivt att 
peka ut då ett nytt bostadsområde inte bör 
placeras synligt från jordbruksmarken vid 
Bodarna. 
 
Kommunal service som vård- och omsorgsboende 
bedöms inte vara lämpligt i anslutning till 
Dössberget då vägen dit är mycket brant vilket 
kan ge problem med trafiksäkerhet samt 
framkomlighet vintertid för exempelvis 
varutransporter, sjukvårdstransporter och 
oskyddade trafikanter. 
 
Hotell och andra åtgärder som kan kopplas till 
den befintliga verksamheten på Dössberget kan 
prövas. 
Ändring: Beskrivningen av utvecklingen i området 
vid Dössberget förtydligas i den information som 
är kopplad till kartan så att det framgår att 
utveckling av den befintliga verksamheten kan 
vara möjlig. 
 
 
 
 
Ändring: Området utökas något söder om vägen 
mot Sågmyra, på skogsmark fram till befintlig 
skogsväg. Kommunen är inte markägare. 
 
 
 
 
 
Område 100 bedöms inte vara lämpligt då det är 
fuktigt. Område 101 bedöms inte vara lämpligt då 
det skulle innebära ökad trafik på en utfart som 
ansluter till väg 69. 
 
 
 
I Sågmyra bedöms utvecklingen kunna hanteras 
genom de rekommendationer som anges i 
områdesrekommendationen. Delar av område 16 
är utpekat som LIS-område i planförslaget. 
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Företagsetablering/mark 
Mark för företagsetablering finns anvisad kring 
Sågmyravägen. Information om detta samt 
kontakt med entreprenörer behövs. Etableringar 
kring industrimiljön i Sågmyra ska möjliggöras.  
 
Turism 
Bjursås har med sina naturvärden en stor 
potential att locka besökare. Berg och sjö är en 
viktig aktör i detta. Berg och sjö har möjligheter 
att bli ett lok för turismen. Detta förutsätter att 
frågor kring byggnadsmark samt infrastruktur 
snabbt löses. 
 
Kulturmiljöer 
Intressanta kulturmiljöer finns, allt från 
fäbodbruk, lämningar av vattenkraftsbruk och 
kolning till textil- och skoindustri. Dössbergets 
miljö och samlingar lockar många besökare. De 
planer som Bjursås hembygdsförening har kring 
Dössberget är viktiga för attraktionskraften för 
socknen. Ett strategiskt mål är att, i samarbete 
med andra aktörer, arbeta mot fler aktiviteter där 
besökarna är delaktiga. Även andra kulturmiljöer 
bör uppmärksammas, exempelvis 
skogsarbetarkasernen kring vid Flymyrskojan 
och lämningarna kring Lurån. 
 
Falun/Borlänge omland 
Den lokala kollektivtrafiken ska samordnas med 
rikstrafik så att längre resor, exempelvis till 
Stockholm, kan ske via kollektiva färdmedel. I 
närområde/region ska fungerande trafik finnas 
till omgivande orter. Det finns behov av en 
cykelled Bjursås-Sågmyra. Lokalt efterfrågas en 
gång/cykelväg ”genom byn”, inte minst vintertid 
då många barn och ungdomar vistas efter 
vägarna på väg till och från skolan. 
 
 
 
 
Jordbruksmark 
Ett levande jordbruk är en förutsättning för att 
hålla landskapet öppet. Hänsyn ska även tas till 
befintlig näringsverksamhet inom 
jordbrukssektorn. 
 
Lämpliga platser för nya bostäder 
I planen bedöms ”utvecklingen vara något 
starkare” i Bjursås än i övriga delar. För att 
bibehålla detta, se ”byggande och bostäder” 
ovan. 
 

 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. För området vid skid- och 
friluftslivsanläggningen har nyligen ett 
planprogram tagits fram. Vid önskemål om 
utveckling behöver planprogrammet följas av 
detaljplaneläggning. 
 
 
 
Noteras. Flymyrskojan och Lurån ligger utanför 
planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Yttrandet skickas till Region Dalarna 
som ansvarar för kollektivtrafiken. 
 
Gång- och cykelväg längs vissa sträckor i centrala 
Bjusås samt sträckan mellan Bjursås och Sågmyra 
är utpekade och placerade i prioriteringsordning i 
Falu kommuns cykelplan från 2014. Vägarna är 
Trafikverkets och det är därför de som har ansvar 
för att bygga en eventuell cykelväg. Region 
Dalarna finansierar cykelvägen via 
länstransportplanen. Falu kommun driver i det 
löpande arbetet denna typ av frågor. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Lokal service 
Det är viktigt att bibehålla och stärka den service 
som finns idag. Bjursås roll som serviceort ska 
tydliggöras. 
 
Den attraktiva landsbygden 
I planen skrivs att målet är ”en trygg plats för 
barn och unga att växa upp på”. Vi instämmer i 
detta, men trygghetsmålet ska gälla alla 
generationer. Bjursås ska vara en trygg plats för 
barn och unga att växa upp på, och en trygg plats 
att åldras. Vi ska även säkerställa att Bjursås ses 
som ett välkomnande samhälle för alla, oavsett 
bakgrund. Bjursås ska upplevas som en del av 
världen, där det lokala och globala möts. 
 
 
Det i FÖP samrådsplanen föreslagna området 
med benämning N K mellan Baggarvet 
Storgården och Hanses hällar 
I samråds texten till FÖP-2018 anges under 
rubriken ”Övergripande utvecklingsstrategier” 
att det är viktigt att Falun och Faluns landsbygd 
kan växa med iakttagande av flera viktiga 
aspekter såsom kulturmiljö, hållbarhet mfl. Se 
illustration och citat nedan: 
 
Citat ” Den fördjupade översiktsplanen för delar 
av landsbygden bidrar till att uppfylla visionens 
framtidsbild. I den fördjupade översiktsplanen 
visar vi hur tätorter och byar kan växa de 
kommande 20 åren och hur landsbygden därför 
kan bidra till att Falu kommun fortsätter växa.” 
 
Vidare i samma text skriver man att i 
Översiktsplan Falun Borlänge sägs om 
kulturmiljöerna att de ska användas och 
uppfattas som resurser i samhällsutvecklingen. 
Vi delar den värderingen att det är viktigt att de 
värden såsom kulturmiljövärden, naturvärden 
mfl identifieras och tas tillvara som en resurs för 
en positiv utveckling av Bjursås. Detta måste 
dock ske i en balans mellan möjlighet till 
nyexploatering i attraktiva lägen och samtidigt 
bevara lagom stor del av de värden som finns. I 
Bjursås med sina byar har historiskt 
odlingslandskap skapats av människor i 
sydsluttningar för bästa odlingsbarhet. De mest 
attraktiva lägena för bostadsbyggande ligger 
också i Sydsluttning för att få solen i söderläge. I 
Bjursås har det varit väldigt lite för att inte säga 
ingen ny exploatering för områden med bostäder 
de senaste decennierna. 
 

 
Noteras. 
 
 
 
 
Den text som refereras till kommer från 
sammanfattningen av de dialogmöten som hölls 
2016. 
Ändring: Sidan ”övergripande 
utvecklingsstrategier utvecklas under rubriken 
”Hållbar utveckling” för att tydliggöra de 
intentioner som ligger till grund för planförslaget, 
exempelvis att det ska vara möjligt att bo på 
landsbygden i olika skeden i livet. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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I slutet på 90-talet fastställdes ”Falu bygden 
berättar” i Kommunfullmäktige och vi tror att bl 
a denna skrift lagt en våt filt över utvecklingen 
av bostäder i Bjursås. Vi anser att det är dags att 
se över och lätta upp tolkningen av denna över 
20 år gamla skrift för att underlätta och 
möjliggöra utvecklingen av bostäder i Bjursås. I 
FÖP delen för Bjursås har man tvärtom lagt in ett 
stort område markerat som NK (N= område av 
riksintresse för naturvården, K= område som 
utpekats i Falubygden berättar) mitt i Bjursås. 
Detta område är större än det som nämnts i 
skriften Falubygden berättar och det finns inte 
alls med i Länsstyrelsens utpekade områden för 
riksintresse se utdrag nedan. På 
naturvårdsverkets kartfunktion kan man se all 
skyddsvärd natur se utdrag nedan och här finns 
inte detta område med. Uttaget 2021-01-22. 
 
Yttrandet redovisar här flera bilder över 
information från olika hemsidor gällande de 
värden som finns i området. 
 
I utdraget ovan från Länsstyrelsens GIS tjänst 
”LstW Värdefulla odlingslandskap” under 
benämningen ”Kulturhistorisk miljöanalys:” 
framgår att Linnévägen är riksintresse men att 
Bjursås byar är av ”lokalt A intresse” dvs ej 
riksintresse. 
 
Vi anser att det utpekade NK-området i FÖP-
2018 mitt i Bjursås är alldeles för stort och 
ifrågasätter om det ens ska tas upp som ”N” dvs 
Riksintresse för Miljövård. Vi håller, som vi 
tidigare nämnt, med om att det är viktigt att 
identifiera, skydda och använda de värdefulla 
områdena som resurs men anser att området ska 
vara betydligt mindre i omfattning. 
Det område vi anser är lämpligt att skydda är 
följande: Området vid Hanses hällar och söderut 
ned till Dössberget och omedelbart söder om 
Dössberget ned till Holsgatan.   
Se skiss här nedan området markerat med Gult. 
 
Inom ovanstående område ligger 
Hembygdsgården Dössberget och de har planer 
på att utveckla sin verksamhet på sikt med fler 
aktiviteter. De har tagit fram en masterplan för 
långsiktig utveckling med möjlighet till hotell 
och eller äldreboende. Det är viktigt att FÖP:en 
tillåter denna utvecklingsmöjlighet. Det är 
Hembygdsföreningen som driver denna fråga. 
Det berörda området är i huvudsak i 
skogsområdet N-NÖ om nuvarande 

Falubygden berättar är kommunens 
kulturmiljöprogram. Avvägningar ska alltid göras 
mellan olika intressen. Motivet till utpekandet av 
området kring Baggarvet redovisas i 
informationen som hör till den specifika ytan i 
kartan. Beteckningen har dock blivit fel i 
samrådsversionen. Avgränsningarna av områden 
är schematiska/översiktliga i både den fördjupade 
översiktsplanen och i Falubygden berättar. En 
bedömning måste alltid göras i varje enskilt fall. 
Ändring: Beteckningen N ändras till (n) med 
betydelsen ”områden som bedöms ha stora 
naturvärden men saknar formellt skydd”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
Ställningstagandena för det aktuella området 
kvarstår. Ställningstagandena innebär inget 
absolut stopp mot nybyggnation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändring: Beskrivningen av utvecklingen i området 
vid Dössberget förtydligas i den information som 
är kopplad till kartan så att det framgår att 
utveckling av den befintliga verksamheten kan 
vara möjlig. Området vid Hembygdsgården 
omfattas av en detaljplan och ändringar i enlighet 
med detaljplanen är möjliga. 
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fordonsmuseet. 
 
Samrådstexten för Bjursås 
Under rubriken Principer för 
bebyggelseutveckling anges att det saknas en 
säker passage för skolbarn över riksväg 69 och 
därför bör ingen nybyggnation ske väster om 
riksvägen. Det finns redan idag ett antal skolbarn 
som bor väster om vägen. Istället för att avråda 
byggnation väster om vägen bör anges i planen 
att för att möjliggöra ytterligare bostäder väster 
om RV 69 ska frågan om planskild gångpassage 
drivas på mot Trafikverket. 
 
Här anges också att det finns stora flackare 
partier som är blöta och inte lämpliga för 
bebyggelse. Förvisso finns det mindre områden 
som är blöta men hela Bjursås har relativt brant 
topografi och därigenom är de flacka partierna 
som är blöta endast i riktigt låglänta partier. Det 
finns ett flertal flacka partier som inte är blöta 
utan snarare har bra avrinning då det sluttar 
utför. SGUs jordartskarta visar att den 
dominerande jordarten är morän på Berg. 
 
Under Rubriken Kulturmiljö 
I sista stycket nämns odlingsmarken vid 
Baggarvet och att inga nya tomtplatser får 
anläggas i lägen som syns från odlingsmarken, 
vägar, Dössberget och Proselins. Denna 
formulering skulle lägga ett stopp på allt 
byggande i centrala Bjursås då Hela centrala 
Bjursås syns från ovanstående platser. Ta bort 
denna text helt! 
 
LIS områden 
Mitt i Bjursås är ett LIS område angett på 
planen. Om syftet med denna markering är att 
kunna förtäta i närheten av Sandbäcken och 
dammen så är området alldeles för litet. Då 
tolkningarna historiskt sett varit att ingen 
nybyggnation får ske inom 50m från ett på 
kartan markerat vattendrag så blir de obyggbara 
arealerna i Bjursås enorma. Förslagsvis markeras 
marken inom 50m från alla vattendrag genom 
Bjursås tätort med LIS markering om denna 
strikta tolkning av strandskyddet består. 
 
Avslutningsvis vill vi betona vår tro på Bjursås 
som en viktig besöksdestination för kommunen. 
Det finns en hög potential med vackra miljöer, 
stort aktivitetsutbud och intressanta besöksmål. I 
förlängningen tror vi också att socken kan bli ett 
intressant alternativ till de traditionella 

 
 
 
Trafikverket har sedan samrådet genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för väg 69 där kommunen varit 
delaktig i processen. Någon planskild passage har 
inte presenterats bland åtgärderna och det 
bedöms inte vara troligt att en nybyggnation kan 
bekosta en planskild passage. Inriktningen att det 
ska finnas en säker skolväg gäller nya 
bostadsområden, inte enstaka förtätningar. 
 
 
 
Beskrivningens syfte är att förklara 
förutsättningarna i Bjursås på en översiktlig nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrivningen ”I anslutning till den…” syftar 
tillbaka på odlingsmarken vid Baggarvet. 
Skrivningen syftar alltså endast till restriktioner 
på nybyggnation i det särskilt utpekade området 
vid Baggarvet, inte i hela Bjursås. 
 
 
 
 
 
Syftet med LIS-området är att säkra möjlighet till 
förtätning i centrala Bjursås så 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen numera 
bedöms vara ett säkrare särskilt skäl att använda 
än ”angeläget allmänt intresse” som tidigare 
hänvisades till. LIS-området omfattar lämpliga 
ytor inom 100 m från vattendragen genom 
centrala Bjursås. 
 
 
 
 
Noteras. 
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Siljansorterna när det gäller inflyttning, både 
som fritidsboende, och permanentboende. 
 
Yttrandet innehåller även kartor över de angivna 
områdena. 
 

Behovsbedömning enligt 6 § Förordningen om miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, att planen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver göras. 
 
 
 
 
Anna Tosteby    Frida Petersson 
miljö- och samhällsbyggnadschef  planarkitekt 
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