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Områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden 

Tillägg till översiktsplan för Vansbro kommun 

Strandskydd enligt miljöbalken 

I Sverige är stränderna intill 100 meter vid insjöar och vattendrag skyddade genom 
strandskyddsbestämmelser inskrivna i miljöbalkens 7 kapitel, 13-18§§. 

Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Inom ett strandskyddsområde får inte:  
1. nya byggnader uppföras. 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt. 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar. 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

 
Som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet, får man beakta endast om området 
som dispensen avser:  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen. 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området. 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området. 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 
Som särskilda skäl vid prövningen av en dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en 
dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och 
andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett 
befintligt bostadshus.  
 
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses för Vansbro kommuns del ett område 

som:  
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden. 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter. 

 
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs 
för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan 
användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas 
eller anläggningarnas funktion. 
 
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars 
användas för det avsedda ändamålet. 
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Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) 
Ett nytt och mer geografiskt differentierat strandskydd trädde i kraft den 1 juli 2009. Kommuner med 
liten befolkningsmängd och långa obebyggda stränder får peka ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-områden) i sin översiktsplan, Förutsättningen är att åtgärderna gynnar en allmän 
ekonomisk landsbygdsutveckling i ett regionalt eller lokalt perspektiv genom positiva långsiktiga 
sysselsättningseffekter och/eller upprätthåller serviceunderlaget. Härigenom kan den konkurrensfördel 
som strandnära lägen kan ha för turism och boende utnyttjas. Samtidigt får områdena sammantaget 
inte omfatta mer än en begränsad del av strandområdena inom en kommun och strändernas natur- och 
friluftsvärden får inte äventyras. 
 
Exempel på tillåtna åtgärder kan vara etablering av turism- och fritidsanläggningar och bostäder för 
uthyrning i strandnära lägen för att öka besöksnäringen. Möjligheterna för enskilda näringsidkare att 
kunna komplettera sin huvudverksamhet med en mindre sidoinkomst kan vara avgörande när 
lönsamheten för huvudverksamheten står och väger.  
 
Även bostäder för hel- och delårsboende bidrar till kommuners ekonomi genom ökat underlag för 
service.  
 
I och med utpekande av landsbygdsutvecklingsområden är inte strandskyddet upphävt. Det har till och 
med skärpts i och med att det alltid ska lämnas en tillräckligt bred byggfri zon närmast stranden för att 
säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Men inom 
ett LIS-område får kommunen ge dispens för bebyggelse i anslutning till ett befintligt bostadshus. Vad 
som menas med ”i anslutning till” är oklart och får avgöras från fall till fall. Ofta nämns siffran 200 
meter. För andra lägen runt sjön måste i regel detaljplan upprättas. 
 
Det är inte tillåtet att göra undantag från strandskyddet genom att ange som särskilt skäl att ett område 
saknar särskilda värden, att området aldrig utnyttjas av friluftslivsidkare eller att terrängen är oländig 
och svårtillgänglig på platsen. Inte heller personliga skäl får anges som särskilt skäl, som t.ex. 
sjukdom eller personlig anknytning till platsen. Åtgärden ska också vara av allmänt ekonomiskt 
intresse och ej enbart för enskild person. 

Kommunens principer för utpekande av strandnära 
landsbygdsutvecklingsområden 
Vansbro är en typisk glesbygdskommun. Även om det finns mindre tätorter måste hela kommunen 
anses utgöra landsbygd.  
 
Kommunen har en vikande befolkningsutveckling. Varje åtgärd som kan bidra till att öka 
befolkningsantalet i kommunen är viktig. Att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen i strandnära lägen är att aktivt dra nytta av de möjligheter till utveckling som finns för 
boende och verksamheter. 
 
Vansbro kommun är en sjörik kommun med ca 1 200 sjöar. Av dessa är 1 041 mindre än 5 ha. 24 är 
större än 100 ha. 43 är mellan 20 och 100 ha och 52 är mellan 10 och 20 ha. Den sammanlagda 
strandlängden är 1 119 km. Endast en bråkdel av dessa stränder är idag bebyggda. 
 
Kommunen vill gärna tillåta ny bebyggelse i lämpliga strandnära lägen för att göra det mer attraktivt 
att besöka Vansbro, att bo kvar eller att flytta hit. Underlaget för service skulle därigenom också öka 
och arbetstillfällena bli fler. Samtidigt ska strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras.  
Hänsyn ska tas till andra värden och lämpliga avvägningar måste göras. 
 
Kommunen har bestämt att följande bedömningsgrunder ska gälla vid utpekning av strandnära 
landsbygdsutvecklingsområden: 

1. Varje sjö måste behandlas utifrån sina speciella förutsättningar. 
2. Sjöar med obebyggda stränder ska sparas. 
3. Sjöar med utpekade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden ska sparas. 
4. Sjöar där lämplig mark enligt nedan saknas ska sparas. 
5. Områden med översvämningsrisk kan inte bebyggas. 
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6. Sjöar inom vindkraftsområden får ej bebyggas. 
7. Sjöar inom större orörda områden ska sparas. 
8. Sjöar med långa avstånd till tätorterna ska inte prioriteras. 

 
Vid varje sjö som föreslås utredas för strandnära utvecklingsprojekt, gäller att endast en begränsad del 
av stränderna får tas i anspråk. En närmare undersökning måste göras i varje enskilt fall för att 
utvärdera om den föreslagna tomtplatsen är lämplig för tillkommande bebyggelse. Den bedömningen 
ska göras i handläggningen av det enskilda projektet utifrån lämpligt kompletterande underlag som ska 
tillhandahållas av sökanden. 
 
Kommunen har bestämt att följande bedömningsgrunder ska gälla:  

1. Möjligheter till passage längs stranden ska finnas. 
2. Ej bebyggda uddar, näs, sund, öar och holmar ska som regel undantas. 
3. Sträckor med sandstrand ska undantas. 
4. Områden kring inlopp och utlopp ska som regel undantas. 
5. Utsiktspunkter och gångstråk både inom och utanför strandskyddat område bör skyddas. 
6. Hänsyn ska tas till de miljöer som finns utpekade i kommunens kulturmiljöinventering. 
7. Utpekade områden med biologiska eller geologiska värden ska undantas.(t.ex. ängs- och 

hagmarker, nyckelbiotoper, sumpskogar, naturvårdsområden, rullstensåsar, sanddyner). 
8. Områden med rödlistade arter ska skyddas. 
9. Områden med radonrisk bör undvikas eller undersökas närmare. 
10. Områden med översvämningsrisk (100-årslinje) får ej bebyggas. 
11. Skyddsområden för vattentäkt får ej bebyggas. 
12. Möjligheter till godtagbar avloppslösning måste föreligga. 
13. Markbeskaffenheten ska vara lämplig för bebyggelse. (T.ex. ej sankmark eller storblockig 

terräng) 
 
Ur fastighetsägarens synvinkel ska LIS-områden ses som en möjlighet att utveckla markanvändningen, 
inte som ett krav. Det är fastighetsägarna själva som bedömer om möjligheterna ska utnyttjas eller 
inte. 

Arbetsmetod 
För att se vilka sjöar och stränder som uppfyller dessa kriterier har en genomgång gjorts. GIS-kartor 
har tagits fram där alla tänkbara restriktioner lagts in utifrån det RUM-material som Länsstyrelsen 
samlat in. Dessutom har kunskaper om olika sjöars kvaliteter inhämtats. Slutligen har alla sjöar och 
stränder besökts för att ta fram ytterligare fakta på marken. Sammanlagda värderingar har gjorts 
utifrån markbeskaffenhet, kända natur-, fritids- och kulturvärden, geologiska värden, 
vindkraftsområden, radonhaltig mark, kraftledningar, befintliga vägar, befintliga stigar, 
översvämningsrisker, befintlig bebyggelse, befintliga vattenskyddsområden, reningsverk m.m. för att 
se vilka sjöar som skulle kunna lämpa sig för en utbyggnad. 

Utvalda sjöar 
Utifrån ovanstående urvalskriterier har kommunen kommit fram till att i första hand följande sjöar bör 
komma ifråga för landsbygdsutveckling:  

1. Busjön. 2. Halsjön, Älgsjön, Idsjön, Djupsjön, Södra Hällsjön, Vassgalen. 3.Säxen. 4 Hulen, 
Kvarnsjön, Marsjön, Skramsen, Gänsen. 5. Storsjön. 6. Mellansjön, Kvarnsjön. 7. Stor-Nåsen. 8. 
Bysjön. Orsalen. 9. Långsjön. 10. Närsen. 11. Flatsjön. 12. Brindsjön. 13. Gransjön. 14. 
Vakernsjöarna 
 

Dessutom har två områden längs Västerdalälven medtagits. 
A. Västerdalälven vid Sännbäcken. B. Västerdalälven vid Skifsforsen. 
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1. Busjön. 2. Halsjön, Älgsjön, Idsjön, Djupsjön, Södra Hällsjön, Vassgalen. 3.Säxen. 4 Hulen, Kvarnsjön, Marsjön, 
Skramsen, Gänsen. 5. Storsjön. 6. Mellansjön, Kvarnsjön. 7. Stor-Nåsen. 8. Bysjön. Orsalen. 9. Långsjön. 10. Närsen. 11. 
Flatsjön. 12. Brindsjön. 13. Gransjön. 14. Vakernsjöarna.  A. Västerdalälven vid Sännbäcken. B. Västerdalälven vid 
Skifsforsen. 
 

 
 

Övriga områden 
För övriga områden gäller normalt strandskydd med byggnadsförbud upp till 100 meter från strand 
eller vattendrag. Byggnation är endast tillåten efter dispens grundad på särskilda skäl. Observera att 
det nya kravet på möjlighet till passage längs stranden alltid gäller. 
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Enligt Regeringens proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden kan det 
vara möjligt att, även om det inte finns någon redovisning i översiktsplanen, i det enskilda 
fallet avgöra om den sökta åtgärden avser en plats som ligger inom ett sådant område där 
vissa lättnader i strandskyddet gäller. 
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1. Busjön 
Busjön ligger strax nordväst om Äppelbo. På grund av närheten till huvudbygden har sjön länge varit 
av intresse för byggandet av fritidshus. Delar har redan bebyggts väldigt tätt.  
Naturen runt sjön är varierad med både granskog, tallskog och sumpmarker. På flera ställen finns 
sandstränder, bla. den populära badplatsen vid Ticknäsviken på östra sidan. 
 Busjöåsen har bitvis en vacker landskapsbild och ett attraktivt läge vid sjön, något som lockade 
människor redan under stenåldern. Området är upptaget i länsstyrelsens naturvårdsprogram som 
område av klass II. Busjöåsen är en bred och kullig ås med tre långsmala s.k. åsgravtjärnar. Den löper 
ut i Busjön vid Haren, fortsätter under vattnet och dyker upp i sjöns södra ände i form av Lämåsens 
naturreservat. Lämåsen når upp 14 m över Busjön och har ganska branta sidor. På åsen växer en gles 
tallskog. Några grundstenar påminner om den länsmansgård som stod här på 1800-talet. I området 
finns ett antal byggnader som används varje år under en helg för bygdespelet Trollbröllopet. Här ligger 
också Äppelbo vattenverk.  
 Udden i norr vid Haren utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. På åsspetsen vid Haren ligger 
ett gravfält med tio stensättningar från järnåldern. Fornlämningen vid Södra Skålltjärnen består av en 
rektangulär slaggvall, daterad till 700-800-talet. På Haren har också spår av en boplats från stenåldern 
hittats. I övrigt finns fornlämningar i form av boplatser och slagglämningar på flera ställen runt sjön. 
 Norr om sjön ligger den gamla fäboden Larsmoheden som är av intresse för kulturmiljövården.  
 Söder om sjön ligger en mosse med kantzon av tallrismosse. Viken utanför har vattenvegetation.  
Den tillhör klass III i länsstyrelsens våtmarksinventering. 

Restriktioner 

Byggnation kan inte tillåtas:  
• Inom riksintresset för kulturmiljön i norra delen av sjön.  
• I omedelbar anslutning till Larsmohedens gamla fäbod norr om sjön. 
• Inom naturvårdsområdet i norra delen av sjön, inklusive rullstensåsen. 
• På sankmarker och i sumpskogar. 
• Obebyggda uddar. 
• Inom redan alltför tätt bebyggda områden. 
• Inom skyddsområdet för vattentäkten vid Lämåsen. 
• På Torsnäset och Långnäset. 

Möjlig utbyggnad 

• Utbyggnad av fritidshus är möjliga vid inloppet till sjön, längs sjöns västra sida samt nedanför 
vägen på sjöns östra sida.  
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2. Idsjön, Djupsjön, Halsjön, Vassgalen, Älgsjön, Södra Hällsjön 
Området ligger strax norr om riksvägen mellan Äppelbo och Vansbro. Sjöarna har varit populära att 
bygga fritidshus vid på grund av sin närhet till tätorterna.  
 Runt Blanktjärnen mellan Idsjön och Halsjön finns ett område som medtagits i länsstyrelsens  
naturvårdsprogram som klass III. Naturvärdet består i ansamlingen av relativt opåverkade småvatten 
och i biotopvariationen i området. 
 Vid Djupsjön utgör öar och en udde i sydväst nyckelbiotoper.  
 Runt Vassgalen finns ett antal myrar som bedömt vara av klass II i länsstyrelsens 
våtmarksinventering. Söder om Vassgalen finns det ett flertal hotade lavar som växer på asp. Särskild 
hänsyn bör tas till aspar inom detta område. 
 Sydost om Skamrisberget ner mot N och S Hällsjön ligger ett myrområde vars centrala delar 
utgörs av en halvö i sjön. Enligt länsstyrelsens våtmarksinventering är området av klass III. 
 Runt sjöarna finns bitvis sankmarker och mindre sumpskogsområden. 

Restriktioner 

Byggnation kan inte tillåtas:  
• Inom naturvårdsområdet mellan Idsjön och Halsjön.  
• På sankmarker och i sumpskogar. 
• Vid värdefulla våtmarker. 
• På uddar. 

Möjlig utbyggnad 

• Sydvästra delen av Vassgalen. 
• Sydväst om Halsjön. 
• Sydväst och nordöst om Idsjön. 
• Sydväst och nordöst om Älgsjön. 
• Sydväst om Södra Hällsjön. 
• Områden väster om Djupsjön och väster om Idsjön skulle kunna vara lämpliga för utbyggnad 

av byar med uthyrningsstugor. 
 
Byggnation som inte ligger i anslutning till befintlig bebyggelse bör föregås av planläggning. 



2012-01-12 9

 
 
Vassgalen och Halsjön 
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Idsjön, Djupsjön, Älgsjön, Södra Hällsjön 
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3. Stora Säxen 
Stora Säxen ligger öster om riksväg 26 ca 1 mil norr om Vansbro. Bebyggelse finns spridd längs Östra 
stranden. Udden i norr ingår i Lill-Gnupens urskogsområde. Även nordväst om sjön finns ett 
skogsområde med stora värden. Längs västra sidan går en högspänningskabel. 

Restriktioner 

För Stora Säxen måste hänsyn tas till: 
• Högspänningsledning längs västra sidan. 
• Urskogsområden i norr och nordväst. 

Möjlig utbyggnad 

Utbyggnad av fritidsbebyggelse är möjlig längs stranden i nordost samt nedanför kraftledningen på 
den västra sidan.  
 

 



2012-01-12 12

4. Hulen, Kvarnsjön, Marsjön, Skramsen, Gänsen 
Området ligger ett par kilometer norr om Järna. På grund av närheten till huvudbygden har ett stort 
antal fritidshus byggts runt sjöarna.  
 I Gänsen sticker Vifarnäsudden ut, en halv km lång och endast några tiotal meter bred åsbildning. 
Udden ger ett nästan parkartat intryck där tallarna visserligen inte är grova men säkert över hundra år 
gamla. Frapperande i markvegetationen är de kortvuxna kråkrismattorna. 
 Vid Gänsens norra strand finns rester av en järnframställningsplats med mycket slagg. 
 Fynd av gamla stockbåtar har gjorts vid flera av sjöarna. 
 Söder om Marsjön finns en biotopskyddad äldre naturskogsartad tallskog.  
 Gänsflotten söder om Gänsen bedöms vara av klass III i länsstyrelsens inventering av våtmarker.  
 Vid södra Gänsen ligger en badplats. 
 Sydväst om Hulen innebär berggrunden risk för radon. 

Restriktioner 

• Byggnation kan inte tillåtas på öar och uddar i sjöarna.  
• För Hulen måste hänsyn tas till radonriskområde i sydväst. 
• För Marsjön måste hänsyn tas till biotopskydd vid södra stranden. 

Möjlig utbyggnad 

• Vid Hulen skulle fritidshus eller uthyrningsstugor kunna byggas ovanför vägarna i väster och 
norr. 

• Runt Skamsen skulle kompletterande fritidshusbebyggelse kunna uppföras i anslutning till 
befintliga byggnader runt västra delen av sjön. 

• Vid Marsjön är utbyggnad av fritidshus är möjlig ovanför vägen i norr.  
• Söder om den nordligaste viken skulle en fritidsby kunna byggas. 
• Runt Gänsen är utbyggnadsområden möjliga vid västra och östra stranden. 
• Vid Kvarnsjön skulle utbyggnad kunna ske längs sjöns nordöstra sida.  
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Hulen 
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Skramsen, Marsjön 
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Gänsen 
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5. Storsjön 
Storsjön ligger ovanför Snöå bruk. Runt sjön finns ett 30-tal fritidshus. Den västra stranden är ganska 
sank. Där finns myrar vid Gasstjärnen som bedömts som klass III i länsstyrelsens 
våtmarksinventering.  
 Snöå bruk är av stort kulturhistorisk intresse och det finns lämningar av en stångjärnssmedja, 
sågverk, kvarn dammar och en herrgårdsanläggning. Här har kommunen byggt ett fritidscentrum med 
vandrarhem, golfbana, skidskyttebana och skogsarbetarby. Byggnation runt sjön skulle kunna 
förstärka Snöåns status som fritidscentrum. 
 På norra sidan låg de gamla fäbodarna Sörbergsbodarna och Pålsbodarna. De utgör idag 
fornminnen. 
 Området kring Snöå är planlagt och delar av det utpekade LIS-området har redovisats som mark 
för friluftsändamål. 

Restriktioner 

Byggnation kan inte tillåtas:  
• I anslutning till Snöå bruk. 
• På öar och uddar. 

Möjlig utbyggnad 

• Utbyggnad är möjlig vid Sörbergsbodarna i norr samt ovanför vägen i söder.  En utbyggnad 
inom planlagd mark vid Snöå kräver planändring. 

 

 



2012-01-12 17

6. Kvarnsjön, Mellansjön 
Kvarnsjön och Mellansjön ligger ett par kilometer nordöst om Vansbro. Vid Mellansjön finns fem 
fritidshus och vid Kvarnsjön tre. Sjöarna korsas av Västerdalsbanan. 
 Partier runt sjöarna utgörs av sankmark. 
  

Restriktioner 

Byggnation kan inte tillåtas:  
• Intill järnvägen. 
• På öar och uddar. 

Området runt Kvarnsjön är redovisat som friluftsområde i översiktsplanen och hänsyn till detta ska tas. 
•  

Möjlig utbyggnad 

• Intill redan uppförda fritidsbostäder skulle ett antal nya fritidshus kunna uppföras.  
• Större utbyggnadsområden för fritidshus eller uthyrningsstugor är möjliga sydväst om 

Kvarnsjön och väster och norr om Mellansjön. 
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7. Stor-Nåsen 
Stor-Nåsen ligger strax nordväst om Nås. Ett 30-tal fritidshus och några hus för permanentboende är 
byggda runt den sydöstra delen av sjön.  
 Vid östra ändan finns en badplats. 

Restriktioner 

• Byggnation kan inte tillåtas vid badplatsen. 

Möjlig utbyggnad 

• Vid Stor-Nåsen är utbyggnadsområden möjliga ovanför vägen längs den nordöstra stranden, 
vid den sydligaste viken samt väster om udden vid Rudhålet. 

•  
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8. Bysjön och Orsalen 
Sjöarna ligger mellan Nås och Lindesnäs med Bysjön öster om länsvägen och Orsalen väster därom. 
 Sjöarna står i direkt förbindelse med Västerdalälven och följer dess vattennivå. Detta medför en 
naturlig variation i vattenståndet på flera meter. Detta ger sjöarna ett mycket stort värde och de har 
därför klassats som riksintresse för naturvården. Området rymmer värdefulla stränder, skogar och 
myrar, samt en rik flora och fauna. Området är även intressant ur geomorfologisk synpunkt. De grunda 
och tidvis torrlagda gyttjestränderna hyser en exklusiv kortskottsflora samt utgör en god miljö för 
bland annat vadare och änder. Rikt fågelliv förekommer även på de blöta myrmarkerna. Området 
erbjuder goda förutsättningar för en krävande insektsfauna. Det är viktigt att sjöarna bevaras i 
oreglerat tillstånd, omgivande marker bibehålls i nuvarande skick. Värdet kan påverkas negativt av 
vattenreglering, dikningar, ej naturanpassat skogsbruk, torv- eller grustäkt. 
 En tall, objektnr 2004054, är avsatt som naturminne på en ö i Bysjöns norra del med stöd av MB 7 
kap 10§. 
 På Storön växer anmärkningsvärt högvuxna blandskogar som sannolikt uppkommit efter 
betesbränning. Spår efter upp till sex bränder har här påträffats på tallöverståndare. 
 I Bysjöns södra ände mynnar den starkt meandrande ån Äskan i ett vidsträckt delta. Här passerar 
även den rullstensås som sträcker sig längs ån söderut. 
 Områdets norra del utgörs av stora, tidvis översvämmade myrmarker av högmossetyp. Myren är 
dock påverkad av dikningar samt berörs av en väg. Deltaplanet vid sjöns sydsida domineras av 
blöta kärr som bitvis kan karaktäriseras som alluvialkärr. 
 Runt Bysjöns norra delar finns ett flertal fornlämningar bl.a. järnframställningsplatser och 
gravhögar. 
 Runt Bysjön har ett stort antal fritidshus uppförts. 
 Söder om Orslalen ligger det gamla fäbodstället Brobodarna 
 På flera ställen runt Bysjön finns fina sandstränder lämpade för bad. 

Restriktioner 

• Riksintresset för naturvården ska prioriteras. En utbyggnad av ett antal fritidshus torde dock 
inte skada naturvårdsintressena. 

Möjlig utbyggnad 

• Ett antal fritidshus skulle kunna uppföras längs stranden innanför Storön.  
• Ett antal fritidshus skulle kunna uppföras på höjden ovanför den östra stranden. Dessa skulle 

hamna utanför strandskyddet. 
• Ett antal fritidshus skulle kunna uppföras vid Orsalens sydvästra strand nedanför Brobodarna. 
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9. Långsjön 
 
Långsjön ligger en dryg mil söder om Nås och delvis inom det stora riksintresseområdet för friluftsliv 
i den södra delen av kommunen.  
 Vid Långsjön finns två fritidshus. Dessutom finns en uthyrningsstuga vid badplatsen i västra 
ändan av sjön. Där passerar också en vandringsled. 
 Norr om den östra delen av sjön genomfördes för några år sedan en stor hyggesbränning och där 
saknas skog helt idag. 

Restriktioner 

• Riksintresset för friluftsliv ska prioriteras. 

Möjlig utbyggnad 

• Fritidshus eller uthyrningsstugor skulle kunna byggas norr om sjön. 
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10. Närsen 
Närsen är en av länets större sjöar. Den är omskriven sedan länge för sin skönhet. Det beror säkerligen 
på den säregna utformningen med mängder av öar, holmar, uddar och vikar. Dessutom har man fina 
vyer ut över sjön från de omgivande höjderna och från Närsens finnby. Sjön är endast sparsamt 
bebyggd. 
 Sjön har ett stort värde för friluftslivet genom möjligheterna till fiske och båtturer i en omväxlande 
miljö och utgör viktig del av det omgivande riksintresseområdet för friluftsliv i södra delen av 
kommunen.  
 Runt Närsen är en vandringsled anordnad med övernattningsstugor och slogbodar. 
 Sjön är reglerad och utgör magasin för kraftverket i Närsälven. 
  
 Vid Bångstugan utgör ett barrnaturskogområde med jätteträd en nyckelbiotop. 
 Nergårdsmossen är ett litet myrkomplex och ligger omedelbart norr om sjön och i anslutning 
till gården Lindan. Den tillhör klass III i länsstyrelsens våtmarksinventering. 
 Mossarna runt Tjäderåsen är medtagna i länsstyrelsens våtmarksinventering och har klassats i 
grupp II. Stora delar av udden utgör också en nyckelbiotop. 
 Runt sjön finns också flera områden med sumpskogar och sankmarker. 

Restriktioner 

• Riksintresset för friluftsliv prioriteras. 
• Byggnation av enskilda fritidshus kan inte tillåtas. 
• Åspartier bör ej bebyggas. 

Möjlig utbyggnad 

• Att utveckla naturturismen är högt prioriterat för Vansbro kommun. Byggnation av grupper av 
uthyrningsstugor eller någon annan typ av turistanläggning skulle kunna främja friluftslivets 
intressen. Närmare lokalisering får undersökas i samband med en eventuell exploatering.  
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11 Flatsjön 
Flatsjön ligger ca 2 mil söder om Vansbro inom riksintresseområdet för friluftsliv i den södra delen av 
kommunen. Väster om sjön ligger den kulturhistoriskt intressanta finnbyn Flatberget. Norr om 
Flatberget ligger en bergtäkt. 

Restriktioner 

• Riksintresset för friluftsliv prioriteras. 
• Hänsyn måste tas till kulturmiljön runt Flatberget. 
• Hänsyn måste tas till verksamheten vid bergtäkten.  

Möjlig utbyggnad 

• Utbyggnadsområden är möjliga på västra sidan om den sydligaste delen både nedanför och 
ovanför vägen  
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12. Brindsjön 
Brindsjön ligger inom riksintresseområdet för friluftslivet i södra delen av kommunen strax norr om 
det gamla stationssamhället Sågen. Den nedlagda Inlandsbanan passerar väster om sjön. Nordväst om 
sjön ligger våtmarken Brindåsflötten med högt naturvärde. Området väster om sjön runt 
finnbosättningarna Brindsjön, Taberget, Brindåsen och Roten är av kulturhistoriskt intresse, Ett antal 
hus är byggda vid sjön i Brindsjön samt en gård norr om sjön. 

Restriktioner 

• Riksintresset för friluftsliv prioriteras. 
• Hänsyn ska tas till kulturmiljöns intressen. 

 

Möjlig utbyggnad 

• Öster om den norra delen av sjön skulle antal stugor byggas. 
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13. Gransjön 
Gransjön ligger i södra delen av Äppelbo socken ca 16 km söder om tätorten. Sjön är ca 2 km lång och 
som bredast 500 m. Nordöst om sjön ligger Sjömyran med ett visst naturvärde. 

Restriktioner 

• Sanka områden går inte att bebygga.  

Möjlig utbyggnad 

• Utbyggnad av fritidshus är möjliga öster och väster om den norra delen av sjön i anslutning till 
befintlig bebyggelse. 
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14. Vakernsjöarna 
Västervakern, Mellanvakern och Östervakern ligger ca 15 km sydväst om Vansbro. Vid Östervakerns 
södra ända ligger det gamla stationssamhället Vakern och den nedlagda Inlandsbanan passerar öster 
om sjön. Vid norra ändan på östra sidan låg Andersfors bruk som är av kulturhistoriskt intresse. Längs 
vägen på västra sidan går en kraftledning. Runt om sjön finns ett antal hus, främst vid Vakern. Även 
vid Västervakern och Mellanvakern finns ett antal hus. 

Restriktioner 

• Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid Andersfors. 

Möjlig utbyggnad 

• Ett antal tomter skulle kunna anordnas vid Östervakerns södra del på västra stranden samt på 
Mörtbäckudden i norr i anslutning till befintlig bebyggelse. 

• Vid Mellanvakern skulle ett antal hus kunna byggas vid nordöstra stranden nedanför byn 
Mellanvakern. 
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A. Söder om Sännbäcken och B. Norr om Skifsforsen 
Att erbjuda attraktiva tomter i strandnära lägen nära Vansbro skulle kunna vara ett sätt att locka fler att 
bosätta sig i kommunen. Söder om Vansbro vid Sännbäcken samt norr om Skifsforsen finns områden 
där ett antal hus för helårsboende skulle kunna uppföras.  

Restriktioner 

• Områdena bör reserveras för permanentboende. 
• Områden som riskerar att översvämmas inom 100-årsgränsen får inte bebyggas. 
• Mosippa finns i närheten av område A. Exploatering ska undvikas i närheten av lokalen. 

Möjlig utbyggnad 

• En utbyggnad av områdena kräver planläggning. I samband med denna får en mer preciserad 
avgränsning göras. 

 

 
 


