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Sammanfattning 
 
I den här rapporten presenteras ett exploateringsförslag av ett markområde i GusjöKläppen. 
Området tillhör Sveriges sydligaste fjällkedja, Sälenfjällen som ligger i Malung-Sälens 
kommun i västra Dalarna. Det ursprungliga exploateringsförslaget redovisar markanvändning 
för 40 fritidshustomter med byggrätt samt två förbindelseliftar. Området som ska detalj-
planeras ligger mellan två redan exploaterade områden “Horrmundberget” och “Mitt i pisten” 
vilka också ska betjänas av den planerade liften. Ursprungsförslaget har behandlats av 
Byggnadsnämnden och Byggnadsnämndens arbetsutskott i Malung-Sälens kommun i maj 
2008. Planberedningen beslutade att avvakta med tillstånd att starta detaljplanearbete och 
begär en mer genomarbetad planskiss där man redovisar en godtagbar trafikmatning, hänsyn 
till bäckar och att en formell tillståndprocess för utbyggnad av reningsverket startas upp. 
Statsarkitekten anser att en förtätning med ca 25 tomter är rimligt.  
 
Med de förutsättningarna har det lokala konsultföretaget Bygg-Teknik i Malung AB fått i 
uppgift att framställa en detaljplaneskiss som kan leda till att man ges tillstånd att starta 
detaljplanearbetet. Den framtagna planskissen ska vara till exploatörens belåtenhet och kunna 
godtas av kommunens beslutade organ. Detaljplanen har utarbetats med hjälp av PBL, 
plansystemets krav och råd, grundkarta samt gällande planer såsom översiktsplan och 
planbestämmelser för närliggande områden. Med handledare Kalle Sigfrids erfarenhet av 
planläggning i fjällmiljö så har arbetet med planens förutsättningar byggts på tidigare 
erfarenheter av problem och möjligheter. En naturvärdesinventering av området har gett en 
objektiv beskrivning av natur och fauna. 
 
Planen som utarbetats kommer att bestå av en stugby med 11 lägenheter och ett område med 
29 fritidhustomter. Etableringen sker inom ett område centralt beläget i förhållande till 
Kläppen Ski Resorts liftanläggningar. Den planerade markanvändningen kommer att redo-
visas som bostäder, stugby och skidlift. Resterande mark kommer att tillfalla Horrmund-
bergets samfällighet och betecknas som allmänplatsmark.  
 
Planskissen som stod klar i april 2009 har behandlats av byggnadsnämndens arbetsutskott 
090520. Yttrandet innehöll ett positivt svar och detaljplanearbetet kan fortsätta med några 
mindre ändringar. Justeringarna i detaljplanen gäller minskning av antalet tomter och stugor. 
Tomterna reducerades från 29 till 26 och stugorna från 11 till 10 stycken. Tillfarten till 
stugbyn föreslås att ansluta direkt från Gusjövägen.  
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Abstract 
 

The report presents an exploitation proposal of a land area of GusjöKläppen. The area belongs 
to Sweden's southernmost mountain chain, Sälen Mountains situated at Malung-Sälen 
municipality in western Dalecarlia. The original exploitation proposal presents land for 40 
holiday cottages plots with building license and two connecting lifts. The area to detail plan 
lies between two already exploited areas "Horrmund mountain" and "Middle of the piste" 
which also will be served by the proposed lift. The originate proposal has been considered by 
the Building Bureau and it’s Committee in Malung-Sälen municipality in May 2008. The 
committee decided to defer the authorization to start the detailed plan work. And they 
requested a more elaborate plan sketch, which presents an acceptable motor traffic flow, 
account of the streams and that a formal permit process is started up for the development of 
sewage treatment works. Government Architect believes that a densification of about 25 sites 
is reasonable.  
 
With these conditions the local consulting firm Bygg-Teknik at Malung AB has been given 
the task to produce a detailed blueprint, which can lead to the authorization to start the 
detailed plan work. The plan sketch must be to the exploiter’s satisfaction and also be 
accepted by the municipality’s decision-making body. The detail plan has been developed 
with the help of PBL, the plan system requirements and advice, basic map and the existing 
plans such as master plan and the rules for adjacent areas. With the experience of coach Kalle 
Sigfrids of planning in the Swedish mountains with its problems and opportunities, the detail 
plan sketch has proceed. A value inventory of the nature of the area has given an objective 
description of the nature and fauna.  
 
The plan developed will consist of a holiday village with 11 apartments and an area of  
29 holiday cottage sites. The establishment is in an area centrally located in relation to ski lift 
facility at Kläppen Ski Resort. The planned land use will be reported as housing, cottages and 
ski lift. The remaining land will accrue to the joint owners of Horrmund Mountain 
Community and be described as general land.  
 
The Plan sketch which was completed in April 2009 will have been treated by the Committee 
of the Building Bureau the 9th of May 2009. The opinion contained a positive response and 
the detailed plan work can continue with some minor modifications. In the detailed plan work 
the adjustments was about to reduce the number of sites and cottages. Sites were reduced 
from 29 to 26 and cottages from 11 to 10 pieces. Access to the holiday village is proposed to 
connect directly from Gusjövägen. 
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1. INLEDNING 
Jag har under min byggingenjörsutbildning vid Karlstads Universitet haft min mentor på 
konsultföretaget Bygg-Teknik i Malung AB. Inför kursen examensarbete efterlyste jag ett 
lämpligt objekt för mitt slutliga arbete i utbildningen. På hösten 2008 fick konsultföretaget ett 
uppdrag att ta fram en detaljplan för ett fritidshusområde i anslutning till skidanläggningen 
Kläppen. Jag tyckte exploateringsuppdraget, som innehåller förhållandevis många detaljer 
och låg bra till tidsmässigt, skulle vara ett intressant ämne att fördjupa sig i. 
 
I Malung-Sälens kommun med 10 500 invånare ligger Sveriges sydligaste fjäll Transtrands-
fjällen, även kallat Sälenfjällen. Fjällområdet omfattas av riksintresse och består av sju stora 
skidanläggningar och den sydligaste av dem är Kläppen Ski Resort. I kommunens Översikts-
plan ser man fjället som en viktig attraktion och möjlighet till vidare expansion av turist-
näringen förutspås. Skidsportanläggningarna bedriver en storskalig verksamhet och hundra-
talet liftar finns i området. Idag finns ca 60 000 turistbäddar i Sälenfjällen och vintertid har 
kommunen en befolkning i storleksordning 50 000 - 90 000 “invånare”. 
 
Denna rapport behandlar en samhällsplaneringsuppgift som utgör en förtätning av fritids-
bostäder i ett vintersportområde. Arbetet grundar sig på att omvandla ett markområde med 
användningssätt allmän plats till kvartersmark. Allmän plats avser ett område som är allmänt 
tillgängligt och avsett för gemensamma behov. Kvartersmark är mark som används för olika 
ändamål och redovisas i en detaljplan. I detaljplanen som upprättas ska kvartersmarken 
användas för enskilt bebyggande av fritidshus och till en förbindelselift för allmänt ändamål. 
Markområde som inte tas i anspråk förblir allmän platsmark. Planområdet som hittills 
betecknats med litternummer Gusjön 4:67 behöver ett egennamn för att inte förväxlas i de 
olika instanser som ska behandla ärendet. Namnförslaget som antagits blir Örebäcken efter 
den bäck som korsar området. Området som ska detaljplaneras kommer härefter att benämnas 
med namnet Örebäcken. Detaljplanen för Örebäcken ska enligt exploatörens ursprungliga 
önskemål innefatta ca 40 fritidshustomter och två förbindelseliftar (se bilaga 1). Planen ska 
göras i anslutning till skidanläggningen och fritidsbyar vid Kläppen. (se figur 1) 
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Figur 1. Det planerade området Örebäcken ligger i den skogbeklädda delen mellan området ”Mitt i pisten” och 
Horrmundberget1. 
 

Området där exploateringsåtgärder föreslås är i den gällande detaljplanen utlagda som 
allmänplats/grönområde. Exploatörens ursprungliga planförslag har i förhandsyttrande av 
arbetsutskottet/byggnadsnämnden 080529 rekommenderats inkomma med en mer 
genomarbetad planskiss. Planskissen är det första steget i det normala planförfarandets 
process. Anses förslaget godkänt så kan man gå vidare i planprocessen. Planskissen ska 
förutom tomter och förbindelselift redovisa en godtagbar trafikmatning och hänsyn till bäckar 
samt att en formell tillståndsprocess för utbyggnad av reningsverket startas upp. Kommunens 
stadsarkitekt har i sitt förslag till förhandsyttrandet i maj 2008 detaljplanerat Örebäcken med 
förslagsvis ca 25 tomter, (se bilaga 2) vilket han anser som en rimlig förtätning. 
Syftet med examensarbetet är att planlägga ett markområde som i gällande detaljplan i 
huvudsak är utlagt som allmän platsmark (grönområde) samt användning av tekniska anlägg-
ningar (luftledning).  
 
Målet med examensarbetet är att utforma en genomarbetad planskiss för Örebäcken där 
exploatörens önskemål tillgodoses och kommunen kan ge ett förhandsyttrande som medger 
att detaljplanearbetet får påbörjas. 
 
Planläggningen av området Örebäcken medför en förtätning kring skidanläggningen Kläppen 
och den redan bebyggda delen av Horrmundberget. För att detaljplanarbete ska kunna 
påbörjas måste kommunen ge sitt godkännande av planskissen. Planskissen ska tillgodose 
exploatörens önskemål och byggnadsnämnden ska kunna ge ett positivt förhandsyttrande 
utifrån planskissen. För att planen ska kunna tillämpas krävs att berörda parter godkänner 

                                                           
1 Kläppen Ski resort 

”Mitt i Pisten” 

Horrmundberget 
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förslaget och naturförhållanden tillåter den tänkta exploateringen. Genom att planera tillfarter 
för att nå den tänkta bebyggelsen får man en grundläggande punkt i planläggningen. Området 
ska planeras så att man uppnår önskat tomtantal och att trafiken tar minsta möjliga yta i 
anspråk av den orörda naturmiljön. Förbindelseliften som ska bidra till ett liftnära boende 
kräver en rak sträckning med inte alltför kuperad terräng. Förtätningen belastar vatten- och 
reningsverk vilka kommer att behöva högre kapacitet.  
 
Med utgångspunkt från dessa kriterier blir frågeställningen – Hur uppnås lämpligt tomtantal 
med hänsyn till trafikförsörjning, bäckar och VA-lösning? 
 
Den planskiss med användnings- och egenskapsbestämmelser som upprättats i april 2009 (se 
bilaga 3) och godkänts av exploatören har gått vidare till byggnadsnämndens arbetsutskott 
090520 för förhandsyttrande. Om beslutet inte är till belåtenhet för exploatören följer 
omarbetning av planskissen. Denna process kommer inte att följas i detta arbete. 
 
Arbetet kommer att ta upp planprocessen och dess gällande regelverk och förutsättningar för 
planområdet vilket är grundläggande för detaljplanen. En planbeskrivning kommer att 
upprättas vilken redovisar förutsättningar och det syfte detaljplanen har. Planbeskrivningen 
underlättar förståelsen av planförslagets innebörd och konsekvenser av dess genomförande. 
Planbeskrivningen redovisas som bilaga 4 i denna rapport. Planskissen som upprättats 
redovisas som bilaga 3 till rapporten samt som en lös inlaga i formatet A1. 
 

2. GENOMFÖRANDE 
 

2.1. Begreppsbeskrivning 

Planskiss 
Planskiss är den första handlingen som presenteras för markområdets användning. Den 
illustrationen tillsammans med motiv och följder av förslaget ger en grundläggande bild av 
vad detaljplanen ska leda till. 
Fördjupad översiktsplan 
En mer detaljerad redovisning av ett begränsat geografiskt område i översiktsplanen, t.ex. en 
kommundel som är utsatt för stora förändringar eller har intressen av olika karaktär2. 
Byggnadsplan 
En föråldrad variant av en detaljerad planering, gäller som detaljplan i PBL-systemet. 
Områdesbestämmelser 
Områdesbestämmelser kan antas om kommunen vill säkerställa ett syfte av ett begränsat 
område i en översiktplan. Områdesbestämmelserna reglerar ett begränsat antal frågor. 
Planprogram 
När planförfarandet är av normal karaktär så föregås skissen av ett planprogram. Detalj-
planeprogram är till för att kommunens beslutsorgan ska breddas med berördas erfarenheter 
och synpunkter. I programmet anges utgångspunkter och mål för planen. Har detaljplanen 
stöd i aktuell översiktsplan och särskilt om den är fördjupad så kan man också ha det enkla 
planförfarandet. Uppfyller planen de formella förutsättningarna för enkelt planförfarande så 
anses program onödigt. 
Planbeskrivning 
Planbeskrivningen redovisar de förutsättningar och syfte planen har. Handlingen ska under-
                                                           
2 Boverket 



5 

lätta förståelsen av planförslagets innebörd och konsekvenser men har ingen egen rättsverkan. 
Planbeskrivningen är ett obligatoriskt dokument till detaljplanen genom hela planprocessen. 
Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen anger vilka aktiviteter som behövs för att genomföra planen. De 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs redovisas 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
 

2.2. Planprocessens olika skeden 

När man har en idé om planläggning för ett specifikt markområde behöver man tydliggöra sin 
illusion. Genom en planskiss får de beslutande organen i kommunen och andra berörda en 
bild av vad planändringen innebär. Planskiss är den handling som presenteras i samrådsskedet 
i planförfarandet. Till planskissen bifogas en planbeskrivning av det markområde som ska 
detaljplaneras. Planbeskrivningen redovisar de förutsättningar och syfte planen har. 
Handlingen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och konsekvenser. Motiv 
och följder av förslaget bör framkomma och eventuella alternativa lösningar bör presenteras. 
 

 
 
 
Figur 2. Det  normala planförfarandes struktur. Förfarande regler gäller när kommunen upprättar ny, ersätter, 
ändrar eller upphäver detaljplaner eller områdesbestämmelser3. 
  

Normalt förfarande (se figur 2) 
Programskede - En detaljplan ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål 
för planen. Ett program handläggs och antas på samma sätt som en detaljplan. Programmet 

                                                           
3 Boverket, ”Boken on detaljplan och områdesbestämmelser” 
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ska bifogas planhandlingarna vid samråd, utställning och antagande av detaljplanen. Om man 
gör avsteg från programmet så måste det förklaras i planbeskrivningen. Har detaljplanen stöd 
i den aktuella översiktsplanen och särskilt om översiktsplanen är fördjupad och detaljerad så 
är program onödigt. 
Samrådsskedet - Kommunen ska samråda med intressenter och redan i tidigt skede låta 
medborgarna vara delaktiga. I samrådsskedet skall kommunen samråda med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle för samråd ska även 
ges till sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs av förslaget. 
Även enskilda i övrigt som har intresse av förslaget samt myndigheter och sammanslutningar 
ska kunna medverka vid samrådstillfället. De berörda ges möjlighet att påverka program-
förslaget och deras erfarenheter och synpunkter skall bredda kommunens beslutunderlag. 
Samrådet bör ses som en process där planen växer fram. Innehåller förslaget en aktivitet som 
innebär att betydande miljöpåverkan uppstår ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Utställningsskedet - Utställningen ska kungöras minst en vecka innan den börjar. Kun-
görelsens innehåll ska delges de som är berörda av förslaget. Efter kungörelse så kan plan-
förslaget ställas ut för granskning i minst tre veckor. Utställningen ska vara lättillgänglig och 
lätt att förstå. Synpunkter som inkommer skriftligt under utställningstiden sammanställs och 
ändras förslaget väsentligt blir det ny utställning. De som inte får sina synpunkter tillgodo-
sedda blir informerade via ett utlåtande. 
Antagande - Antagandet av detaljplan tas av kommunens högsta beslutande organ, kommun-
fullmäktige (KF) eller vid delegation av kommunstyrelsen (KS) eller byggnadsnämnden 
(BN). 
Prövning - Inkommer ett överklagande till Länsstyrelsen inom tre veckor från beslutet tagits 
kan beslutet omprövas. 
Laga kraft - När tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat vinner planen laga 
kraft. Datumet för “lagakraft” ska antecknas på planhandlingarna. 
 
Enkelt förfarande 
Enkelt förfarande används när man anser att förslaget är av begränsad betydelse och saknar 
intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande. I planprocessen för enkelt förfarande krävs ej planprogram och därför inte 
något programsamråd, utställning av förslaget ersättes med underrättelse till berörda parter 
som alltid har rätt till två veckors betänketid. När man kommit till antagandet så ser processen 
likadan ut som vid det normala förfarandet. 
 
Enskilda intressen vägs mot allmänna intressen vid prövningen av detaljplaner/områdes-
bestämmelser, marklov/bygglov eller andra beslut enligt t ex miljöbalken. Två viktiga mål vid 
handläggning är delaktighet och effektivitet. Alla berörda ska ha ett reellt inflytande på plan-
utformningen och ärenden ska behandlas så snabbt och enkelt som möjligt. Detta gäller när 
man upprättar ny, ersätter, ändrar eller upphäver detaljplan. 
 
Handlingar 
Obligatoriska handlingar till en detaljplan är plankarta med bestämmelser, planbeskrivning 
och genomförandebeskrivning. Dessa handlingar ska ge en tydlig bild av hur miljön regleras. 
Man bör också ha grundkarta och fastighetsförteckning samt eventuella inventeringar, 
utredningar, politiska direktiv eller gällande planer om det är av intresse för detaljplane-
arbetet. 
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2.3. Gällande regelverk för planläggning av mark för bebyggelse 

Ända sedan medeltiden har planläggning av mark för bebyggelse förekommit. Vid 
planläggning ser man Boverkets bok “Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”4 som 
en handbok. Boken är uppdelad i tre delar och innehåller bl.a. råd, bestämmelseexempel och 
minneslistor. Fakta till följande text är hämtade ur Boverkets bok “Boken om detaljplan och 
områdesbestämmelser”. 
 

Plan- och bygglagen (PBL) 
I PBL har kommunalt självstyre och närhetsprincipen ett tydligt uttryck i översiktsplanen. 
Byggnader, anläggningar, planer och tillstånd ska stödjas på av lagen bestämda egenskaper. 
Dessa bestämmelser återfinns i 2 och 3 kap. i PBL. 
Kapitel 2 i PBL innehåller bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas vid plan-
läggning och lokalisering av bebyggelse m.m. Vid planläggning ska man beakta natur och 
kulturvärden som främjar en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning. 
Detta gäller bebyggelsen, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. 
Kapitel 3 i PBL innehåller egenskapskrav för enskilda byggnader och andra anläggningar och 
för tomter och allmänna platser. Kraven på byggnaders, anläggningar och tomters placering, 
utformning, utförande och bevarande fastslås i detta kapitel. En god helhetsverkan 
eftersträvas och med byggnaders yttre färg och form kan en estetiskt tilltalande miljö uppnås. 
Mer specifikt och preciserat underlag ges i PBF (plan och byggförordningen), BVF 
(förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk), BBR (Boverkets byggregler), BKR 
(Boverkets konstruktionsregler) och BÄR (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad). 
 

Miljöbalken (MB) 
1999 samlades miljölagstiftningen i en miljöbalk. I detta skede upphävdes naturresurslagen 
och hushållningsbestämmelserna och överfördes till 3 och 4 kap. MB. Bestämmelserna i 
denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling. Hänsynen till naturresurserna, de areella 
näringarna och vissa bevarande- och exploateringsintressen behandlas i 3 och 4 kap. MB. 
 

Översiktsplan 
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan enligt PBL. Man kan se översiktsplanen som 
en överenskommelse mellan stat och kommun där nationella värden beaktas och tas tillvara. 
Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och den är inte absolut styrande när projekt 
eller planer ska genomföras. Översiktsplanen är ett handlingsprogram och anger grunddragen 
i mark och vattenanvändningen. Översiktsplanen ses som ett beslutsunderlag vid kommunens 
bygglovshantering och detaljplanering. Översiktsplanen utgör ett program vid efterföljande 
planering av t.ex. samhällsinvesteringar, bevarande och utveckling av värdefulla tillgångar, 
fördjupning av ÖP och detaljplaner/områdesbestämmelser. Den enskilda kommunens besluts-
fattande påverkas i allt högre grad av regionala, nationella och internationella frågor. 
Kommunen är också beroende av omgivningens ekonomi, miljö och försörjning. 
 

Detaljplan 
I detaljplanen anges hur marken ska användas och hur miljön förändras eller bevaras i en 

                                                           
4 Boverket, ”Boken on detaljplan och områdesbestämmelser” 
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begränsad del av kommunen. Varje kommun får reglera sina förvaltnings- och nämndrutiner 
och man kan se till lokal bebyggelsepolitik. Bestämmelserna om markens och vattnets 
användning, byggrätter m.m. är juridiskt bindande. Både detaljplanen och områdes-
bestämmelserna skall “utformas så att det tydligt framgår hur planen reglerar miljön”. En 
detaljplan ska ha en genomförande tid på minst fem år och högst femton år. Planläggningen 
kan vara av enkelt eller normalt förfarande. 
 

Planbestämmelser 
En detaljplan innehåller vanligtvis så många bestämmelser att de behöver sorteras in under 
rubriker. Detaljeringsgraden i bestämmelserna begränsas av att endast grunddragen i mark- 
och vattenanvändning får anges. Bestämmelsesystemets beteckningar och formuleringar utgår 
från en gemensam stomme. Obligatoriskt i bestämmelserna till en detaljplan är uppgifter om 
användning av allmänna platser, kvartersmark och vattenområde samt genomförandetid. 
Allmänna platser 
Om kommunen är huvudman skall användning och utformning framgå av planen. Nämns 
inget annat så är kommunen huvudman. Om annan är huvudman ska detta anges och då 
behöver inte användning och utformning bestämmas. En allmänplats är vanligen inte avsedd 
för bebyggelse men t.ex. kan skydd vid hållplatser, toaletter och små förråd finnas. Använd-
ningsbestämmelser anger användningen och det är viktigt att beakta syftet och följderna som 
uppstår i form av kostnader och miljö. Det är vanligt att allmänna platser används för trafik av 
alla slag, parkering, parker och torg. 
Kvartersmark 
Kvartersmark är all mark som inte är allmän plats eller vattenområde. Användningen skall 
alltid anges för kvartersmark. Det finns ett antal olika kategorier av huvudändamål för 
användningen av kvartersmark. Man bör välja någon eller några av kategorierna för varje 
markanvändning, för att precisera ytterligare kan man använda index eller romersk siffra. 
Kvartersmark för allmänt ändamål – mark för annat än enskilt bebyggande. Kvartersmark för 
enskilt ändamål – mark som enligt planen skall användas för “enskilt bebyggande”. 
Användningsbestämmlser 
Användningen av mark- och/eller vattenområden redovisas för allmänt eller enskilt ändamål 
som användningsbestämmelser. Bestämmelsen gäller till planområdets gräns eller till 
användningsgränsen. 
Egenskapsbestämmelser 
Egenskaper för bl.a. utformning, placering och utnyttjandegrad inom planområdet går under 
begreppet egenskapsbestämmelser. Bestämmelsen gäller till planområdets gräns, till en 
användningsgräns eller till egenskapsgränsen. Egenskapsbestämmelsen kan få effekter utanför 
planområdet. 
Administrativa bestämmelser 
De administrativa bestämmelserna innefattar genomförandetid för planen, bestämmelser om 
lovplikt, exploateringssamverkan, huvudmannaskap för allmänna platser och verkan på fastig-
hetsplan. De administrativa bestämmelserna är oftast exakta i sin formulering och tolkning. 
Bestämmelsen gäller till planområdets gräns, till en användningsgräns eller till en admini-
strativ gräns. 
 

2.4. Förutsättningar för framtagande av planskiss 
 

Den lokala översiktsplanen ger vägledning i frågor som berör användandet av marken. Med 
detaljplan eller områdesbestämmelser kan man avväga allmänna och enskilda intressen och 
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vad som ska vara bindande för kommande beslut. För att utreda vad som påverkar 
Örebäckens detaljplanering behöver man veta vad Malung-Sälens kommuns översiktsplan ger 
för förutsättningar för området. Genom att ta reda på vilka bestämmelser som gäller i det när-
liggande området Gusjön-Höknäs byggnadsplan kan man ta del av de förutsättningar som 
kommunen angav för området i mitten på 1980-talet. Översiktsplanen5 och byggnadsplanen6 
har legat till grund för följande lokala fakta om planområdet. 
 

Planläge 
Örebäckens fritidshusområde är beläget norr om skidanläggningen Kläppen Ski resort. 
Huvuddelen av bebyggelsen kring Örebäcken är uppförd under de senaste 20 åren och består 
av Horrmundbergets stugby i norr och “Mitt i pisten” i söder. Planområdet är beläget mellan 
redan bebyggda områden i söder och i norr.(se figur 3) I öster gränsar Örebäckens 
planområdet till det randområde som omfattar älvdalgångarna och fjället som inte är 
bebyggda i någon större omfattning. Enligt 4 kap 2§ miljöbalken omfattas randområdet av 
riksintresse för turism och friluftsliv. I den västra delen gränsar Örebäckens område till 
fastighet med allmänmark. 

 
Figur 3. Planområdets geografiska läge med det tänkta markanspråket för byggnader och lift markerade. 
 

Området där exploateringsåtgärder föreslås utgörs i den gällande byggnadsplanen av i 
huvudsak allmän platsmark samt stråk för luftledningar. Örebäckens detaljplanområde inne-
fattas av förtätningsprincipen för Centrala fjällområdet i Översiktsplanen. Begreppet omfattar 
fjällanläggningarna och dess närområde. För Centrala fjällområdet har kommunen principen 
att förtätningar ska ske inom och i omedelbar anslutning till redan ianspråktagna områden. 
Uppför man fritidsbebyggelse nära turistanläggningarnas centra kan en högre exploaterings-
grad beviljas och man ser gärna att bebyggelsen är disponibel för korttidsuthyrning. 
                                                           
5 Malung-Sälens kommun, Översiktsplan för Malung-Sälens kommun 
6 Byggnadsplan för Gusjön 4:66 
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Gällande planer 
Örebäcken är beläget inom det rekommendationsområde (R 17) i den kommunomfattande 
översiktsplanen antagen 1990-12-18 och anges som fördjupad översiktsplan. För Örebäckens 
närområde gäller i huvudsak byggnadsplan för Gusjön 4:66 och Höknäs 7:3 m fl (T 60) fast-
ställd 1987-11-24. De angränsande område Gusjön 4.66 och Höknäs 7:3 m.fl. har sedan 1987 
en fastställd byggnadsplan. Byggnadsplan är enligt tidigare lagstiftning motsvarande dagens 
detaljplan. 
Översiktsplan 
Översiktplanen i Malung-Sälen kommun är under antagande och har angett området där 
Örebäcken ligger som ett område med starka bebyggelseintressen. Som princip anges att 
förtätningar inom tidigare ianspråktagna bebyggelseområden bör kunna tillåtas efter detalj-
planeändring utan att ny fördjupad översiktsplan upprättas under förutsättning att plan-
problematiken är begränsad och bebyggelsetillskottet är måttligt. Av erfarenhet så 
rekommenderas tomtstorlek på 1200 m2 och en byggarea på 10 % (120 m2 ) för fjällets fritids-
husområde. Man kan få bifall till större eller mindre tomter och byggrätter. 
Detaljplan 
I byggnadsplanen för Gusjön 4.66 och Höknäs 7:3 m.fl. har bestämmelser för mark-
användning och byggnadsutformning fastslagits 1987. Bl.a. har följande planbestämmelser 
fastslagits. 
- En tomtplats får icke ges mindre storlek än 1000 m2. 
- En huvudbyggnad och ett uthus får uppföras. 
- Huvudbyggnaden får inrymma två lägenheter. 
- Byggnader i högst en våning får uppföras. 
Härutöver får vind ej inredas, dock får suterrängvåning anordnas där terrängen så medger. I 
uthus får boningsrum eller lägenhet ej anordnas. Källare får inte anordnas under huvud-
byggnad och uthus. 
 
Enligt byggnadsplanen får byggnaderna på varje tomtplats inte uppta större byggnadsarea än 
120 m2. Bebyggelse med sluttningsvåning eller källare får ha en byggnadsarea på max 80 m2. 
Byggnadshöjden för huvudbyggnad är 3,5 meter. Har huvudbyggnaden sluttningsvåning är 
maxhöjden 4 meter. För uthus begränsas byggnadshöjden till max 2,5 meter. Den högsta 
tillåtna taklutningen 14° (eller högre om man inte antas kunna inreda vinden). Fasaderna skall 
utföras i trä och tak skall ges matt mörk färg. 
 

Övriga förutsättningar 
Naturvärden 
Området ligger på berggrund av sandsten med ett underlag av morän och fläckvis torvmark. 
Området omfattar tre delområden och kan sägas utgöra förtätning av befintliga tomtområden. 
Hela området är kraftigt påverkade av skogliga ingrepp. I länsstyrelsens eller skogsstyrelsens 
offentliga register finns inga noteringar om naturvärden. 
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Figur 4. Planområdets olika markbestånd7 
 

Planområdet består av olika markbestånd (se figur 4) och i naturvärdesinventeringen har 
följande observationer gjorts. 
Område 1 - delvis nygallrad medelålders barrskog samt delvis ett dikat kärr stadd i 
igenväxning. 
Område 2 - nygjort hygge med enstaka hänsynsträd. Örebäcken rinner härigenom och kant-
vegetationen är borthuggen.. 
Område 3 - fuktig gleshuggen yngre blandskog 
Riksintressen 
När ett område bedöms ha höga kulturvärden ur ett nationellt perspektiv är det av riksintresse. 
Områden ska skyddas för att så långt som möjligt bevaras opåverkade eller som strategisk 
resurs. Inom kommunen finns 3 områden som är av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 
§ miljöbalken. F7 Transtrandsfjällen utgör ett värdefullt område för rörligt friluftsliv och 
rekreation lokalt, nationellt och internationellt. Därför är Transtrandsfjällen även utpekat som 
område av riksintresse för turism och rekreation enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Området ger 
stora möjligheter till olika aktiviteter som vandring, skidåkning, snöskoteråkning, jakt och 
fiske. Exploateringsintresset benämns i 4 kap. 2 § ”Inom följande områden skall turismens 
ochfriluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: ” Fjällvärlden från Tran-
strandsfjällen i söder till Treriksröset” är då ett av de områden som nämns. 
Strandskydd 
Kommunen vill hävda att det inom detaljplaneområde bör vara möjligt att upphäva 
strandskyddet. Kommunen anser att det kan prövas lämpligt att bygga närmare än 100 meter 
vid små bäckar och diken. Rekreationsintresset anses ej påverkas eftersom dessa vattendrag 
har begränsat intresse för friluftslivet och oftast är endast ett mindre område kring vatten-
                                                           
7 Naturvärdesinventering av Horrmundberget Gusjön 4:67 



12 

draget av intresse. 
Grundkarta 
För att kunna fastställa var man kan anlägga område för bostadsändamål, natur och fritids-
område måste man ha en grundkarta. Grundkartan ger information om den fysiska miljön som 
har betydelse för planen och dess genomförande. Genom att skikta grundkartans olika lager 
kan man tydligare se det man behöver rätta sig efter t.ex. tomtgränser, höjdkurvor eller 
bäckar. Att denna grundkarta stämmer med verkligheten är viktigt ur planeringssynpunkt. 
 

Hållbar utveckling 
Genom att förvalta jordens tillgångar så att framtida generationer kan ta över en värld i balans 
krävs att man tar hänsyn till miljön. Utgångspunkt för hållbar utveckling är helhetssynen på 
människors och samhällets behov, förutsättningar och problem. Översiktsplanen ska redovisa 
kommunens långsiktiga plan för användning av mark- och vattenområden och utveckling av 
bebyggelsen. I Malung - Sälens kommuns översiktsplan ser man följande punkter som 
viktiga: 

•  Skapa god livsmiljö för kommunens innevånare 
•  Skapa förutsättningar för en förstärkning och vidareutveckling av turistnäringen. 
•  Utveckla kommunikationer och infrastrukturen. 

I framtidens miljö ska nuvarande och kommande generationers möjligheter till en god livs-
miljö och välfärd kunna erbjudas. Man ska medvetet och aktivt skydda natur- och kultur-
landskapet, bevara den biologiska mångfalden och ekosystemets långsiktiga produktions-
förmåga samt hålla miljön giftfri och hushålla med naturresurserna. För att begränsa klimat-
förändringarna måste man minska utsläppen av klimatpåverkande gaser till nivåer som är 
långsiktigt hållbara. För den hållbara utvecklingen har samhällsplaneringen en viktig roll vid 
utformande av bebyggelse, vägar, transportsystem och grönområden samt i användningen av 
energi och ny informationsteknik. 
Påverkan på vatten 
Belastningen på vatten- och reningsverk är störst vintertid då flödet är som lägst. Området 
klarar dagens kapacitet och tillgodoser vattenproduktion. Reningsverkskapaciteten finns 
skilda uppgifter om. Man vill komma igång med en reningsverksbyggnation så att man redan 
till säsongen 2009/2010 kan ta den nya anläggningen i bruk. Utsläpp till recipient ökar 
proportionerligt med antalet tillkommande bäddar. När kapaciteten är nådd för gällande till-
stånd måste avloppsvatten ledas ner till Västerdalälven vilket är fördelaktigt för mindre 
vattendrag. 
Påverkan på människors hälsa (buller och luft) 
Trafiken mellan Transtrand och Sälens by kommer att öka, med full utbyggnad av hela Sälen 
regionen ökar trafiken med 1300 fordon/dygn från 3000 till 4300. 
Påverkan på klimatet 
Ökade koldioxidutsläpp och ökad energiförbrukning kan ses som ett problem. Med nya 
utvecklade bränslen så kan utsläppsmängderna sjunka. Att bygga ut kollektivtrafiken med 
järnväg upp till Sälen skulle ge en bättre utsläppsstatistik. Om man på detaljplanenivå ger de 
förnybara källorna förtur till uppvärmning så kan det bli mer miljövänligt. 
Påverkan på naturmiljön 
Detaljplanen kan styra så att naturmiljöer kan undanhållas bebyggelse. Översiktsplan och 
bestämmelser kan också medge att mark kan tas i anspråk för nya bebyggelseområden inom 
värdefulla naturmiljöer. Med en utbyggnad ökar besöksfrekvensen i värdefulla naturmiljöer. 
Det enskilda planförslaget utbyggnad gör inte att slitaget på naturen ökar. Exploatering och 
slitage på “vardagsnatur” ses inte som någon stor miljöpåverkan utan beaktas i detaljplane-
läggning. Slitage kan bero på vattenerosion i anslutning till vandringslederna och inte på 
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besökstryck. Genom planering och utformning av åtgärder för att förhindra negativ miljö-
påverkan kan naturmiljön få en minimerad påverkan. 
Påverkan på friluftslivet 
Sälenfjällen angränsar till stora opåverkade naturområden. Förändringar i markanvändningen 
hänvisar till redan ianspråktagen mark. Med exploatering får man fler bäddar och större 
“publik” till friluftslivet. Sälenfjällen har flera riksintressen som överlagrar varandra i ett stort 
område geografiskt. Förändringen med ett exploaterat område blir marginell. Uppfyller man 
hela översiktsplanens planerade bäddantal motsvarar det en ökning med 33 % under den 15-
års period planen är giltig. Med ökad turistström ökar trafiken och utsläppsnivån höjs. Energi-
användningen är en del i det som påverkar den hållbara utvecklingen, med ökad besöks-
frekvens så ökar också energiförbrukningen. 

2.5 Metod 

Metodval 
För att upprätta en detaljplan krävs kännedom om plansystemet. Litteraturstudier ger en bild 
av vad som gäller i planläggningens olika moment. Boverket har i en bok beskrivit plan-
systemet och dess tillämpning. ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” ger råd om 
hur detaljplaner och områdesbestämmelser kan utformas och hanteras för att uppfylla kraven i 
PBL. I boken klargörs begrepp och dess innebörd. Boken vänder sig till dem som upprättar 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Med bokens övergripande innehåll om detaljplanering 
så framkommer en strukturerad bild av de olika begrepp och benämningar som används inom 
samhällsplaneringen. För att veta vad som gäller lokalt så finns i varje kommun en Översikts-
plan. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning vid planläggning av mark och 
vatten. Det finns tre viktiga funktioner i översiktsplanen: 

• en vision för kommunens framtida utveckling 
• vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och 

vattenanvändningen 
• en dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, 

avgränsning och tillgodoseende. 
Genom att studera tidigare planbestämmelser för angränsande områden så ges en bild av vad 
som gällde vid tidpunkten för den planläggningen. Med ett samhälle i ständig förändring 
gäller det att planer och bestämmelser kan anpassas efter den tid de ska utfärdas i. En tendens 
som pekar på att förändringar sker i snabbare takt är att kortare genomförande tider för detalj-
planer tycks vara generell. Med en giltighetstid på 10 år tycker man sig ha planerat lång-
siktigt. Den tidigare översiktsplanen som har varit gällande i ca 20 år kommer i den nya 
tappningen att vara giltig i 10-15 år. Grundkartan utgör också ett viktigt underlag vid detalj-
planering och man ser naturmiljö och markanvändningens användningsområde illustrerat. 
 

Planläggning 
Med handledare Kalle Sigfrids erfarenhet av detaljplanering i fjällområdet och kännedom om 
kommunens rutiner och tankesätt har planskissen upprättats med utgångspunkt från 
exploatörens önskemål. Som riktlinjer för planeringen har Boverkets litteratur, kommunens 
planer och kartor för området studerats. Med den ”färdiga” planskissen har mätverksamheten 
tagit ut den planerade vägsträckningen i koordinater. Genom att på plats i terrängen staka ut 
planskissens vägsträckning ser man vad som är möjligt respektive omöjligt att genomföra i 
det planerade området. Med siffermarkerade pinnar kan man enkelt härleda ändringar på 
plankartan. Vägsträckningen styr i mycket var tomterna sedan placeras. Planskissen blir då 
det underlag som man utgår från vid sin vandring genom planområdet. Med kamera kan man 
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sedan förstärka sitt minne av naturmiljön och kunna ge planskissen verklighetsförankring. 
Liftspårets placering som måste ha en rak sträckning behöver också verklighetsförankras med 
tanke på nivåskillnader. 
 

3. RESULTAT  

3.1 Trafik 

Det vanligaste kommunikationsmedlet till Sälenfjällen idag är bil. Med de 60 000 bäddar som 
finns i området har man åtskilligt med bilar i trafik mellan de olika stugområden och 
skidanläggningar som finns. Genom att göra boendet liftnära kan man minska på bilåkandet 
och de nackdelar det för med sig. Det liftnära boendet är en bekvämlighet och höjer kvaliteten 
på fjällstugan. I Örebäckens detaljplan har förbindelselift planerats för att betjäna de 
planerade tomterna/stugbyn samt att även Horrmundbergets tomtområde i norr ska kunna ta 
del av systemet. 
 
De planerade tillfarterna till Örebäckens tre delområden kommer att ange strukturen till 
detaljplanens hela utformning. Vägen kommer att ge förutsättningen för var tomterna 
placeras. Trafikmatningen till Örebäckens detaljplaneområde kommer att ske via Gusjövägen 
(se figur 5) som är lokalgata.  
 

 
Figur 5. Trafikmatningen har prickmarkerats till de föreslagna exploateringsområden vilka markerats som 
inringade8.  
 

                                                           
8 Malungs OK Skogmårdarna 



15 

Lokalgata är avsedd för trafik som har sitt mål vid gatan. Det planerade området består av tre 
delar vilka behöver varsin tillfart. Med tanke på att den orörda naturmiljön ska förbli orörd i 
största möjliga mån så planeras vägarna intill redan ianspråktagna områden. Genom att 
använda luckor i bebyggelsen för vägdragning så ses trafikfrågan vara löst ur 
naturmiljösynpunkt. Man måste också se till trafiksäkerheten vid på och avfarter och anpassa 
dessa efter t.ex. krön och kurvor. 
  
 
 
 
Västra området där stugbyn är belägen 
Den västra delen av området har sin tillfart via Gusjövägen.(se figur 6) Den redan befintliga 
trafikmatningen via Danskvägen utnyttjas och förlängs för att nå Örebäckens stugområde. 

 
Figur 6. Stugbyns tänkta tillfart från Danskvägen via Gusjövägen 

 
 

Mellersta områdets fritidshustomter. 
För att nå det mellersta området så får en ny tillfart anläggas från Gusjövägen. (se figur 7) 
Genom att lägga lokalgatan mellan stugorna på Förarvägen och Brunvägen så blir Örebäckens 
fritidshusområde tillgängligt utan att lokalgatan bryter helt orörd terräng. Lokalgatans 
sträckning anpassas efter skidspårets sträckning och utifrån de förutsättningar som de 
befintliga tomterna och naturmiljön ger. 
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Figur 7. Tillfart från Gusjövägen till det mellersta områdets fritidhustomter. 

 
 

Östra området Fritidshustomter 
För att minimera åverkan på naturmiljön så kommer tillfarten till det östra området att vika av 
från Kallsjösätervägen. (se figur 8) För att undvika genomfartstrafik i området kring 
Kallsjösätersvägen kommer avfarten att läggas direkt efter Brunvägens avfart. Trafiken till 
området kommer att ledas genom en smal hals vid liftstråket. Passagens bredd kommer att 
motsvara ett körfält. Någon form av avgränsing mellan skidåkning och biltrafik måste 
upprättas. 

 
Figur 8. Tillfart till östra områdets fritidshustomter via Kallsjösätervägen 
 
 
Planerad anslutningslift 
Kläppens motto är att i Kläppen åker man skidor och låter bilen stå. Den planerade 
anslutningsliften kommer främst att betjäna de boende i det nya området Örebäcken och 
befintliga Horrmundbergets tomtområde. Till området “Mitt i pisten” sträcker sig Kläppens 
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liftsystem och man kan åka skidor mellan stuga och skidanläggning. Vid vistelse i området 
Horrmundberget måste man i dagsläget åka bil ca 4 km för att nå backarna man ser från 
stugfönstret. Med den planerade förbindelseliften uppnår man samma attraktiva läge för stug-
gäster i det norra området. Med detta liftsystem blir man oberoende av bilen som 
fortskaffningsmedel när man vill nå Kläppens skidanläggning. Förbindelseliftens förut-
sättningar är att löpa i rät linje ur investerings- och driftsynpunkt. Terrängen är kuperad och 
liften ska betjäna både till och från stugområdet. Liftens sträckning får inte bjuda på för stora 
höjdskillnader utan terrängen måste jämnas till. Liftspåret planeras till en bredd av 4 meter 
och ska kunna beläggas med konstsnö. Utrustning för snökanonens vattenbehov ska finnas i 
anslutning till spåret. Liftanläggningens uppförande kommer att bekostas av Kläppens skid-
anläggning mot att de får ta marken i anspråk. Pistning och skötsel av liftspår kommer att 
verkställas av Kläppen skidanläggning. 
 
Kompisled/skidspår 
 

Örebäckens tomtområde och stugby kommer att ta mark i anspråk som tidigare haft använd-
ningsområde till skidspår.(se figur 9) I dag är skidspåret en s.k. “kompisled”, ett spår där både 
skoter och skidåkare ska färdas och visa ömsesidig hänsyn. Leden utgör en kvalitet i det 
vintersportområde som Örebäcken ligger i. Spårsystemet har idag tre olika sträckningar och 
startar i planområdets västra del. Genom att planera om ledens sträckning så kan man behålla 
spåret som en slinga. Spåren ska i framtiden också utgöra tillfart för skidtrafiken till 
förbindelse liften. Sommartid är leden en vandringsled. 

 
Figur 9. Den rödmarkarade kompisled/skidspår som går genom bebyggelsen kommer att ersättas av den 
sträckning som prickmarkerats. 

 
 
 
 



18 

3.2 Bebyggelse 

 
Planbestämmelser 
Området som berörs av den nya detaljplanen kommer delvis utgöra kvartersmark med 
ändamål för bostäder (B), friluftsområde (N) samt stugby (K) vilken betecknas som kontor i 
kategorisystemet. Man kommer att benämna delar av allmänplatsmark i delområden med 
NATUR och som LOKALGATA. Vidare så kommer Örebäckens detaljplan att ha 
egenskapsbestämmelser för de områden som ska bebyggas. (se lös inlaga i format A1) I 
detaljplanen för Örebäcken så kommer exploateringen att ske i område med 
användningsbestämmelsen allmän platsmark (park, plantering, grönområde) samt stråk för 
luftledning i gällande detaljplan. Huvudmannaskapet för allmänna området har 
Horrmundbergets samfällighetsförening. Örebäckens planområdets har en total areal om ca 60 
hektar. För område i kategori B, bostäder, kommer 29 tomter med storleken 1100 m2

 och 
byggrätten 140 m2

 att föreslås. Tomternas relativt smala utformning gör att bebyggelsen 
endast tillåts till en huvudbyggnad per tomtplats. För område i kategori K, stugby, anger man 
den totala utnyttjandegraden av området tomtmark vara totalt ca 1000 m2. Den totala 
byggnadsytan ska fördelas på de 11 planerade stugorna. Utformningen av husen kommer att 
följa tidigare direktiv för att vara försvarbart gentemot de redan detaljplanerade områden som 
finns i närheten. Detaljplanens område med fristående fritidshus kommer att ha egenskapen 
av en våning, ingen inredd vind och ingen källare. Taket tillåts ha 14° som största lutning, 
vara matt och i mörk färg. Fasaden ska utföras i trä för att följa den lokala 
byggnadstraditionen. I de administrativa bestämmelserna så anges genomförande tid och det 
enskilda huvudmannaskap som tillämpas i området. När Örebäckens detaljplan träder i kraft 
så har den en genomförande tid på 10 år från det datum den beslutas gälla. Med 
samfällighetsföreningen som huvudman så behöver användning och utformning av marken 
redovisas. 
 
Tomtstorlek och byggrätt 
Med rekommenderad tomtstorlek på ca 1200 m2 och byggrätt på 10 % av ytan så är det enligt 
kommunens uppfattning en väl fungerande regel för byggrätt på fritidstomter. I varje enskild 
planläggning bestäms dock byggrätt och tomtstorlek utifrån exploatörens önskemål, behovet 
av reglering med planbestämmelser och det aktuella områdets förutsättningar. En förhöjd 
byggrätt ges normalt inte för enstaka tomter men gäller förfrågan ett större område så kan 
planändring tas under övervägande. Örebäckens detaljplan har föreslagen tomtstorlek på 
1100 m2 och byggrätt på 140 m2. Med de parametrarna kan man få ut totalt 29 tomter i det 
mellersta och östra området.(se figur 10) Med 29 tomter så uppnås inte exploatörens 
önskemål om 40 byggrätter. Genom att anlägga en stugby i det västra området så tillförs 11 
stugor(se figur 9) på ca 90 m2 vardera. Man utnyttjar då ca 1000 m2av områdets mark till 
byggnader. Med de nu totalt 40 enheterna har exploatören godtagit förslaget. 
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Figur 10. Örebäckens detaljplan. Stugbyn till vänster innefattar 11 stugor och tomtområdet 29 fritdshustomter . 

 

3.3 Naturhänsyn 

Området är beläget i delvis kuperad terräng och består av något sanka partier i sänkorna. 
Örebäcken rinner i öst västlig riktning genom planområdet. Uppgifter från vattenverkets 
elfiskedatabas visar på bestånd av öring, lake och bergsimpa. Den föreslagna planstrukturen 
med närhet till Örebäcken kräver att strandskyddet upphör och en skyddszon sparas på ca 20 
meter. Vid tidigare tillfälle har man vid skogliga ingrepp huggit bort kantvegetationen. 
Befintliga träd bör vid exploateringen sparas i största möjliga utsträckning. Bäcken anses 
hålla höga naturvärden och hydrologin verkar för trakten vara god och högst skyddsvärd. 
Bäckens vatten får ej utsättas för vandringshinder och hänsyn måste tas för att undvika 
närings och partikelläckage till vattnet. Måste överfart anordnas så föredras stabil bro före 
schaktning och halvtrumma. Planförslaget kräver en bro för biltrafik i den östra delen och en 
bro för liftspår i den västra delen. 
Örebäckens planområde omfattar tre delområden: 
Västra området 
I den västra delen så är marken delvis sank i den låglänta delen och kuperad med snårskog. 
Området har tillrinning av vatten från diffus källa. 
Mellersta området 
I det mellersta området är det förhållandevis plan terräng där man planerar för tomter. 
Området är kalavverkat och har enstaka hänsynsträd bevarade. Bäcken har ett högt naturvärde 
för området. 
Östra området 
Det östra området består av nygallrad medelålders barrskog samt delvis ett dikat kärr. 
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3.4 VA-lösning 

I Kläppen finns fyra mindre vattenverk. Horrmundbergets VV försörjer området mellan 
Gusjövägen och Pistvägen. Kapacitetsuppgifter saknas men enligt driftpersonal har man 
under rådande förhållanden inga problem med vattenförsörjning. Kapaciteten på Kläppens 
ARV i dess nuvarande utformning är nästintill uppnådd i dagsläget. Utbyggnad eller 
alternativa lösningar måste till då belastningen kan komma att tredubblas genom expansion 
under planperioden. Med Västerdalälven som recipient är en sådan utbyggnad främst en 
ekonomisk fråga. Kostnaden för en sådan utbyggnad uppskattas till 7–15 mkr. Horrmund-
bergets samfällighetsförening har lämnat in lösningsförslag till kommunens miljö och hälso-
kontoret. Det nya området har delat ägarskap för reningsverket tillsammans med Kläppen, 
fördelningen är 50/50. Det finns EU-direktiv med föreläggande om biologisk rening av 
avloppsvatten. Området har sin högsta belastning vintertid då vattnet är kallt. Den biologiska 
reningen fungerar sämre i kallt vatten och med den ökade energiåtgång som uppstår blir den 
effekten större än reningens effekt. Att utföra biologisk rening ger en högre kostnad än 
kemisk rening. Idre fjäll som har samma problematik driver frågan hos Miljödomstolen. 
Miljödomstolens prövning kommer att blir betydelsefull för framtida utbyggnader av 
reningsverk, främst för kommuner i norra Sverige. Med samfällighetföreningens ansvar för en 
fungerande VA-teknik så anses frågan om en lösning ligga i deras intresse. Renat avlopps-
vatten skall avledas till Västerdalälven och föroreningsinnehållet får inte överskrida angivna 
värden. 

4. DISKUSSION 
 

I Malung-Sälens kommun så är Översiktsplanen formellt antagen i slutet av mars 2009 då den 
också trädde i kraft. I den ”färska” översiktsplanen har kommunen en positiv inställning till 
fjällvärldens exploatering. Profilen för Malung-Sälens kommun som en kommun med 
huvudnäring i turism har inte varit lika tydligt längre tillbaka i tiden. Det nya synsättet utgör 
en fördel för näringsidkare och exploatörer i den norra kommundelen som får stöd i 
översiktsplanen vid exploatering och förtätning. Det är positivt att se att man vill utveckla 
fjället och exploatera turismnäringen. Den planerade ökningen med ca 22 000 bäddar skulle 
tillsammans med dagens ca 60 000 bäddar vid planperiodens slut om ca 15 år uppgå till 82 
000 bäddar. Det tillkommande bäddantalet motsvarar en ökning med 33 % i ett förhållandevis 
geografiskt begränsat område. Metoderna hur man utnyttja Malung-Sälen kommuns starkaste 
näringsgren kan ske på många vis. Exploatering av bebyggelse i närheten av 
skidanläggningarna ses med blida ögon av kommunen. Eftersom det rör sig om turistnäring 
ska fjällområdet vara attraktivt för en bred publik. Med ett varierande utbud av lockande 
boendealternativ kan man nå fler gäster. Kläppen Ski resort ligger söder om högfjället och är 
ett underskattat område av vissa fjällfarare eftersom det inte sitter ihop med högfjällets 
fjällkedja. Kläppen är en fullgod prisvärd familjeanläggning, både för vintersport och 
sommaraktiviteter som cykel och äventyrsbanor. Kläppens område omfattas av stora planer 
inför framtiden och att planera för flera fritidshus ligger i tiden. För Kläppens skidanläggning 
nämns i Översiktsplanen en mängd olika utvecklande åtgärder t.ex. utökad handel- och 
serviceverksamhet, “ski lodge” med hotell, lägenheter, butiker, restauranger, pub, caféer, after 
ski, SPA etc. Ytterligare önskemål om exploatering av boende, aktivitetshus, liftar och 
parkering finns från Kläppen. Hela skidnäringen vill göra fjället attraktivt även under den 
gröna årstiden. I Kläppen har man en bikepark och man vill anlägga en golfbana med 18-hål. 
 
Genom att anlägga en förbindelselift blir området liftnära och mycket attraktivt. Kläppens 
motto att ställa bilen och åka skidor när man är i Kläppen kommer att kunna efterlevas av alla 
boende i både nya och befintliga områden. Kläppens boendealternativ omfattar en rad olika 
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stugbyar och fritidshusområden där de bebyggda tomterna varvas av obebyggda. Alltså finns 
det ledig tomtmark för den hugade spekulanten redan idag.  
Var tomterna blir belägna kommer i detta fall att bero på liftens placering och trafikmatningen 
till det tänkta området, även vattendraget Örebäcken kommer att styra var man kan ta ut 
tomter liksom naturmiljöns höjdkurvor och markkvalitet. Inom tomtplatserna förekommer 
sanka partier och kartering avseende djup till fastmark bör utredas.  Dessa aspekter gör att 
man begränsas rejält och får problem med att få ut förslagets 40 tomter. Detaljplanen föreslår 
därför att 29 tomter och en fritidsby med 11 stugor skulle vara en rimlig lösning. En stugby 
ger fler enheter på en mindre markyta och är ett knep att ta till då det är trångt. I 
översiktsplanen ges rådet att tomter ska vara 1200 m2 och byggrätten 10 % alltså 120 m2. 
Denna storlek har fungerat bra i närområden som tidigare bebyggts. Örebäckens detaljplan 
föreslår tomtstorleken 1100 m2 och byggrätten 140 m2 vilket är ca 13 % byggnadsarea. Det är 
ingen omöjlighet att få högre byggrätt, men för framtida planer så vill kommunen ha en 
jämlik byggrättsarea för områden som uppstår under samma tidsperiod. I ett närliggande 
område har man 135 m2, vilket skulle kunna bli en möjlig byggnadsarea för Örebäckens 
byggrätter när man gått genom kommunens kvarnar. Tomtstorleken är viktigast ur bredd 
och/eller längdperspektiv med tanke på att ett hus ska kunna placeras på ett angenämt sätt.  
 
Detaljplanen fyller exploatörens behov och kan accepteras av kommunen. Vad sedan de 
övriga intressenterna har att säga kommer att dryftas i kommande samråd. Reaktionen som 
uppstår när man får en lift inpå stugknuten kan upplevas på olika sätt av olika personer. Har 
man sitt fritidshus som en rekreationsplats så kan liften bli en belastning, har du däremot ditt 
hus för uthyrning så blir liften en kvalitet. Den lösning av VA-frågan som krävs berör hela 
området inklusive campingen. Även kommunen borde ha sitt intresse i att få så rent avlopp 
som möjligt till recipienten som är Västerdalälven. Kläppen utgör ett idealiskt resmål för den 
som kommer med buss, eller kanske i framtiden tåg, och är helt klart ett hållbart alternativ.  
 

5. SLUTSATS 
De frågor som besvarats i denna rapport uppkom efter att exploatörens ursprungliga planskiss 
behandlats av Kommunfullmäktige i maj 2008. Exploatören uppmanades då ta fram en mer 
genomarbetad planskiss. Kommunens organ krävde en godtagbar trafikmatning och att bättre 
hänsyn till bäckar redovisas samt att en formell tillståndsprocess för reningsverk startades 
upp. Med ursprungliga förslagets 40 tomter så vill jag påstå att exploatören överdimensionerat 
sin plan. Genom att begära mer än man har räknat med har man en prutmån på sitt önskemål. 
I samrådsprocessen kan kommunen dra ner antalet tomter och fortfarande finns marginaler för 
exploatören att spela på ur det ekonomiska perspektivet som mängden av enheter utgör. Varje 
såld tomt genererar ett belopp och i marginalen finns även en beräkning med om eventuellt 
osålda tomter.  
Tomternas storlek är också en tvistefråga där man som exploatör önskar sig högre byggrätt för 
att ha något att pruta på. Jag ser det som möjligt att få Örebäckens område planlagt utan att 
större invändningar från kommunen. Hur de redan etablerade stugägarna kommer att reagera 
beror nog på hur nära man får liften och/eller nya tomtplatser. Kommunen är mycket positiv 
till exploateringsåtgärder och har stöd i Översiktsplanen om hur man ställer sig i till ökad 
bebyggelse i fjällanläggningarnas närmiljö. Liften ger hela området ett lyft med den kvalitet 
som uppkommer med ett liftnära boende. Det är generöst av Kläppen att uppföra och driva 
förbindelseliften men de har vinning i form av att de når en större kundkrets till sin 
anläggning. Den mark som behövs för förbindelseliften upplåts av exploatören till Kläppen. 
Exploatörens generösa erbjudande till Kläppen att få ta del av attraktiv mark genererar mer 
attraktiva lägen för exploatörens tomter och stugby. Den mark som inte är detaljplanerad i 
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området tillfaller Horrmundbergets samfällighet och kan användas på ett av föreningen 
överenskommet sätt. Kan man med den överenskommelsen som stugägare då gardera sig mot 
att i framtiden få bli delaktig i kommande beslut om den mark som omgärdar sin tomt? 
Med tanke på att området tillhör den södra delen av den sydligaste fjällkedjan och med 
hotande klimatförändringar så måste man ha en attraktiv sommarsäsong att locka med. Redan 
i dag finns obebyggda tomter så marknaden upplevs delvis som mättad efter årtionden av 
utveckling och utbyggnad. 

 

6. TACKORD 
 
Tack till - 
� Bygg – Teknik AB som varit uppdragsgivaren till mitt examensarbete. 

� Handledare Kalle Sigfrids som gjorde mig delaktig i detaljplaneringen av Gusjön 4:67. 

� Anna Ädling som lånat ut sin dator och delgivit mig sina kunskaper i auto-CAD. 

� ALLA på hemmaplan och på Karlstads universitet som gjort det möjligt för mig kunna göra 
mitt examensarbete och ta min byggingenjörsexamen.  
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Bilaga 1. Exploatörens planförslag 

 
Exploatörens ursprungliga förslag från 19 mars 2008 



ii 

Bilaga 2. Stadsarkitektens förslag 

 
Stadsarkitektens förslag från 28 mars 2008  



iii 

Bilaga 3. Bygg-Tekniks planförslag 

 
Bygg-Tekniks planförslag från 1 april 2009 
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Bilaga 4 Planbeskrivning 
 

PLANBESKRIVNING 
Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att bygga ca 29 nya fritidshus samt en stugby med ca 11 byggrätter i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Man avser också att anlägga två nya skidliftar, vilka den 
nya bebyggelsen ska utgöra ett underlag för. Den tänkta exploateringen förtätar kring 
skidanläggningen Kläppen och den redan bebyggda delen av Horrmundberget. Tanken är att 
tillkommande tomter ska bebyggas med fritidshus som sak vara disponibla för korttids-
uthyrning. I nuläget är området grönområde. Området ska planeras så att man inte behöver 
använda bilen när man vill nå skidanläggningen utan transporterar sig via liften till backen. 
Detta torde vara ett måste om man ska kunna ta emot de gäster som i framtiden planeras 
komma med tåg på den planerade järnvägen. Liftarna kommer även att betjäna det redan 
bebyggda området Horrmundberget som då kommer att nå Kläppen Ski Resort via liftsystem. 
De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. 
Plandata 
Lägesbestämning 
Området är beläget norr om skidanläggningen Kläppen Ski resort och tillhör den zonen som 
rubriceras Centrala fjällområdet i översiktsplanen. Planområdet ligger mellan de två 
bebyggda områden benämnda i söder som ”Mitt i pisten” och i norr ”Horrmundberget”. I 
öster gränsar planområdet till randområde (D3) I västra delen där stugbyn är planerad utgör 
Gusjövägen en avgränsning 
Areal 
Planområdets areal är ca 60 hektar. 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheten Gusjön 4:67 Ägare av fastigheten framgår av fastighets-
förteckning. 
Tidigare ställningstaganden 
Riksintressen 
Då området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet skall det skyddas mot åtgärder enligt 
MB, 3 kap. 6 §. Området är även känsligt ur ekologisk synpunkt och skall därför skyddas mot 
åtgärder som avses i MB, 3 kap. 3 §. Särskilda hushållningsbestämmelser gäller med hänsyn 
till natur- och kulturvärden och turism/rörligt friluftsliv och området skall skyddas mot 
åtgärder som avses i MB, 4 kap. 1-2 §§. 
Översiktliga planer 
I gällande översiktsplan anges som princip att förtätningar inom tidigare ianspråktagna 
bebyggelseområden bör kunna tillåtas efter detaljplaneändring utan att ny fördjupad 
översiktsplan upprättas under förutsättning att planproblematiken är begränsad och 
bebyggelse-tillskottet är måttligt. Naturinventering visar att området är lämpligt att bebygga. 
Trafikmatningen av området ska ske på godtagbart sätt. Nu föreslagna förändringar bedöms 
vara förenliga med det resonemang om förtätning som redovisas i översiktsplanen.. 
Detaljplaner 
För området gäller fördjupad översiktsplan antagen 1990-12-18 (områdesplan från 
1987-04-28) för Gusjön-Fiskarheden. I planen redovisas markdispositionen i stort och upp-
skattat antal bäddar är 4660. Områdesplanen gränsar i syd mot Kläppens expansionsområde 
(A 5) antagen av KF 2002-05-27. 
Strandskydd 
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Örebäcken löper inom planområdet och kan med en skyddszon på 20 m kunna upphäva 
strandskyddet för markanvändning. 
Program 
Program bedöms onödigt för detta planarbete. Detaljplanen har stöd i den under antagande 
Översiktsplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivnig 
Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning 
beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. Bedömningen redovisas längre fram i denna 
planbeskrivning, under rubriken ”Behovsbedömning”.. Denna görs på detta sätt även till 
föremål för samråd med länsstyrelsen. Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan 
anses medföra betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
därmed inte behöver upprättas. Kommunens ställningstagande till behovsbedömningen 
kommer att göras efter samrådet. 
Kommunala beslut 
Byggnadsnämnden har 2008-05-29 ansett att detaljplanarbete ska avvakta i väntan på plan-
skiss med 
W godtagbar trafikmatning 
W hänsyn till bäckar 
W tillståndsprocess för utbyggnad av reningsverk startas upp. 
Förutsättningar och förändringar 
Natur 
Mark och vegetation 
Området består av delvis kuperad skogsterräng och sanka partier. Vegetationen består av 
huvudsakligen av barrskog. Befintliga träd bör vid exploateringen bibehållas i största möjliga 
utsträckning. De mest värdefulla områdena har försetts med en bestämmelse att träd inte får 
fällas och att ursprunglig markvegetation skall bevaras. 
Naturmiljö 
Inom planområdet finns närhet till bäckar, främst ska hänsyn tas till Örebäcken. För att upp-
hävande av strandskydd ska övervägas måste en skyddszon på uppskattningsvis 20 m sparas. 
Några särskilda naturvårdsintressen har inte bedömts finnas inom planområdet förutom de 
områden som ur landskapsbildssynpunkt utlagts som n1-områden med en särskild hänsyns-
regel. 
Geotekniska förhållanden 
Inom tomtplatserna förekommer sanka partier och kartering avseende djup till fastmark bör i 
samband med detaljplanläggningen utredas. Grundförhållandena förutsätts kontrolleras i 
samband med resp. byggnation för att bestämma lämpligt grundläggningssätt, utförande av 
dränering m.m. 
Fornlämningar 
I norra delen av området finns en så kallad vilsten från tidigare fäboddrift. Stenen utgör en 
fornlämning. Planerade planområdet ligger inte i anslutning till denna plats. 
Bebyggelseområden 
Detaljplanen är uppdelad i tre delområden där användning av kvartersmark . För den västra 
delen föreslås användning bostadändamål fritidsby och den mellersta och östra delen bostads-
ändamål friliggande fritidshus. 
Bostäder 
Enligt den gällande detaljplan är Gusjön 4:67 en grönområdesfastighet. Planförslaget omfattar 
29 fritidstomter á ca 1100 m2vilket ger markanvändning som kvartersmark för enskilt bruk. 
Byggrätten önskas till 140 m2byggnadsarea.. Kvartersmark föreslås till stugby med högst 11 
stycken lägenheter med totalt tillsammans byggnadsarean 1000 m2 vilket ger ca 90 m2per 
stuga. I den gällande planen finns följande restriktioner för tomtens exploatering och 
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byggnadens utformning: 
- En tomtplats får icke ges mindre storlek än 1000 m2 
- En huvudbyggnad och ett uthus får uppföras. Huvudbyggnaden får inrymma två lägenheter. 
- Byggnader i högst en våning får uppföras. Härutöver får vind ej inredas, dock får suterräng-
våning anordnas där terrängen så medger. I uthus får boningsrum eller lägenhet ej anordnas. 
- Enligt gällande detaljplan får byggnaderna på varje tomtplats inte uppta större byggnadsarea 
än 120 m2. 
- Bebyggelse med sluttningsvåning eller källare får ha en byggnadsarea på max 80 m2. 
- Byggnadshöjden för huvudbyggnad är 3,5 meter. Har huvudbyggnaden sluttningsvåning är 
maxhöjden 4 meter. För uthus begränsas byggnadshöjden till max 2,5 meter. Den högsta 
tillåtna taklutningen 14° (eller högre om man inte antas kunna inreda vinden).  
- Fasaderna skall utföras i trä och tak skall ges matt mörk färg. 
Handel och hotell 
Användningssättet i planområdets västra del ändras från Ra (område för fritidsområde) till K 
(handel och hotell). Bebyggelsetillskottet avses användas för logi, i storleksordningen 11 
lägenheter. På område som omfattas av K får enskild byggnadsyta uppta ca 90m2. I området 
kommer byggnaderna att uppta en total yta på ca 1000 m2 Byggnader i högst en våning får 
uppföras. Den högsta tillåtna taklutningen 14° (eller högre om man inte antas kunna inreda 
vinden). 
Fasaderna skall utföras i trä och tak skall ges matt mörk färg. 
Tillgänglighetsfrågor bevakas enligt gällande bygglagstiftning i samband med bygglov och 
bygganmälan/byggsamråd. 
 
Friytor 
Naturmiljö 
Naturmarken i planområdets östra del har placerats med hänsyn för Örebäcken som rinner 
genom området. Detta område har i planförslaget utlagts som naturmark (NATUR). Den 
vandringsled/skidspår som går genom planområdet får en ny sträckning i anslutning till den 
förbindelselift som börjar vid Källsätersvägen. 
Vägar och trafik 
Tillfarten till området kommer att ske via Gusjövägen som är lokalgata. Stugbyns trafik-
matning kommer att gå via avfarten Danskvägen vilken ingår i lokalnätet som redan leder 
fram till tre områden. Den mellersta delen av området nås via en ny avfart från Gusjövägen, 
mellan Förarvägen och Brunvägen. Fritidstomterna längst till öster nås via en ny avfart efter 
Källsjösätervägen och sammanfaller med förbindelseliftens stråk. Utformningen bör vara 
sådan att den leder till låg hastighet och hög säkerhet. Lokala trafikföreskrifter beslutar om 
eventuell användning av parkering. 
Störningar 
Normalt bör följande bullernivåer inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse: 
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
Någon uppenbar risk att gränsvärdena överskrids med anledning av buller från trafik bedöms 
inte föreligga. Bullerriktvärdena får bevakas i samband med bygglov och byggsamråd. 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
I Kläppen finns fyra mindre vattenverk. Horrmundbergets VV försörjer området mellan 
Gusjövägen och Pistvägen. Kapacitetsuppgifter saknas men enligt driftpersonal har man under 
rådande förhållanden inga problem med vattenförsörjning. Kapaciteten på Kläppens ARV i 
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dess nuvarande utformning är nästintill uppnådd i dagsläget. Utbyggnad eller alternativa 
lösningar måste till då belastningen kan komma att tredubblas genom expansion under 
planperioden. Med Västerdalälven som recipient är en sådan utbyggnad främst en ekonomisk 
fråga. Kostnaden för en sådan utbyggnad uppskattas till 7 – 15 mkr. 
Räddningstjänst 
Planområdet är beläget inom 10 minuters insatstid från Transtrands räddningsstation. 
Brandtekniskt utförande bestäms i samband med bygganmälan. 
El/värme 
Tillkommande bebyggelse kommer att anslutas till Malungs Elnät. Några kapacitetsproblem 
vad gäller elförsörjningen föreligger ej. Uppvärmning av bebyggelsen inom planområdet sker 
i dag genom eluppvärmning eller värmepump. Den nya bebyggelsen kommer i huvudsak att 
uppvärmas på liknande sätt. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 
hushålla med energi enligt miljöbalken 2 kap. 5 §. I första hand skall förnybara energikällor 
användas. 
Avfall 
Planen ligger inom område med kommunal sophantering. Utrymme för källsortering av avfall 
ska finnas inom planområdet. Sopuppsamlingshus finns i korsningen Gusjövägen - Pistvägen. 
Närmaste återvinningscentral finns vid Vörderås skola i Transtrand. 
Behovsbedömning 
I samband med handläggning av detaljplaneärenden skall en bedömning göras om de åtgärder 
som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Den nu aktuella planläggningen innebär att en stugby 
med 11 lägenheter och ett fritidshusområde med 29 byggrätter anläggs. Någon nämnvärd 
ökad fordonstrafik till området kan inte förväntas. Det synes uppenbart att någon betydande 
miljöpåverkan ej bör föreligga. Förbindelseliften främjar en minskad biltrafik. Kommunens 
definitiva ställningstagande till behovsbedömningen görs efter samrådet. 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 10 år fr.o.m. planens antagande. Kommunen är inte huvudman för 
allmän platsmark. Den allmänna platsmarken har Horrmundbergets Samfällighetsföreningen 
som huvudman. 
Konsekvenser av planens genomförande 
Planen kommer att innebära att en stugby med 11 lägenheter och 29 fritidhustomter kommer 
att kunna etableras inom ett område centralt beläget i förhållande till Kläppen Ski Resorts 
liftanläggningar. Planbestämmelserna anger en förhöjd byggrätt på de föreslagna tomterna. 
Med stugetableringen bildas ett underlag för att upprätta två förbindelseliftar mellan 
Horrmundbergets stugby och det nyetablerade området Örebäcken med fritidhustomter. 
Påverkan på naturmiljö och landskapbild är marginella och tekniska lösningar som liftar, 
vägar, vatten- och avlopp, elförsörjning m.m. kan lösas till relativt låga kostnader. 
 




