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Inledning 

Vad är en översiktsplan? 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar 
hela kommunens yta. Den kan fördjupas för delområden och kallas då precis som detta dokument för 
en fördjupad översiktsplan (FÖP). 

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressen enligt 2 kap PBL som bör beaktas vid beslut om 
användning av mark- och vattenområden. Av översiktsplanen skall också framgå hur kommunen avser 
att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer. Översiktsplanens 
innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet. 

Översiktsplanen är: 

• Ett samlat vägledande beslutsunderlag som belyser allmänna intressen. 

• Ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och 
bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar. 

• Vägledande för efterföljande beslut både inom kommunen, men även för andra myndigheter. 
Den är inte juridiskt bindande men har en tyngd som beslutsunderlag då planen är väl 
förankrad hos allmänhet och politiker. 

• En överenskommelse mellan stat och kommun om hur statliga intressen kan beaktas och tas 
tillvara i kommunernas planering. 

Eftersom översiktsplanen är ett beslutsunderlag, en handlingsplan och en vägledning är det nödvändigt 
att den hålls aktuell. Nya förutsättningar uppstår eftersom omvärlden ständigt förändras. Kunskapen 
om miljön ökar, bostadsbyggandet och näringslivet ställs inför ändrade villkor och kommuninvånarnas 
värderingar förändras. Kommunfullmäktige ska därför minst en gång varje mandatperiod ta ställning 
till om översiktsplanen är aktuell. Om kommunfullmäktige anser att planen inte är aktuell, kan beslut 
tas om en översyn av planen. 

Syfte 
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vatten-
områden samt om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Därmed kan behov av 
planeringsinsatser inom den närmaste framtiden klarläggas och redovisas.  

Medborgarinflytande 
Allmänheten och medborgarna skall ges tillfälle att yttra sig under planprocessen. Ett ökat medborgar-
inflytande kan bidra till att fler befolkningsgrupper engagerar sig för Filipstads tätort och väljer att 
verka för ett attraktivt och levande centrum eller delta med att åtgärda problem som kan ha med 
bevarande av kulturmiljö eller den s k särskilda Filipstadsmiljön att göra. 

Att ta tillvara medborgarnas engagemang ökar också möjligheterna för att tätorten utvecklas mot en 
god hållbar livsmiljö som ger skönhetsupplevelser och trevnad (jmf PBL 2 kap 2 §). 
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Fördjupad översiktsplan Filipstads tätort 
Översiktsplanen för Filipstads kommun och den fördjupade översiktsplanen för tätorten Filipstad har 
inte uppdaterats sedan 1990. I takt med att förutsättningarna förändras har planerna blivit inaktuella. 
För att kunna möta och tillgodose dagens krav inleddes 2006 arbetet med en ny översiktsplan. 
Kommunen har valt att inleda planarbetet med en fördjupning för Filipstads stadsområde.  

Filipstads stad är kommunens viktigaste tätort och dess utveckling är avgörande för en hållbar 
utveckling i kommunen som helhet.  

Man upplever ett stort behov att skapa nya attraktiva bostadsområden i stadsområdet. De ska fungera 
som magneter för att attrahera människor till Filipstad och skapa nya incitament för folk att bo kvar. 

Delar av den gamla fördjupningen har inarbetats i den nya versionen. Planområdet omfattar Filipstads 
tätort med angränsande omgivningar. Dessa utgör naturliga influensområden med avseende på expan-
sion, serviceförsörjning och friluftsliv. Även sjöarna och riksvägarna har bidragit till planområdets 
avgränsningar. 

Den fördjupade översiktsplanen ersätter den kommunomfattande översiktsplanen inom avgränsat 
område och är ett vägledande dokument som syftar till att: 

• Klarlägga kommunens syn på och riktlinjer för den framtida utvecklingen av mark- och 
vattenområden samt bebyggelsemiljön inom Filipstads tätort. 

• Redovisa allmänna intressen och riksintressen samt hur de beaktas.  

• Klarlägga behov av planeringsinsatser och bidra till säkrare och effektivare ärendegenom-
gångar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild: Karta som visar 
 fördjupningsområdets 
 omfattning 
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Planprocessens viktigaste faser 

Program och målbeskrivning 

Programfasen är frivillig och inte lagstadgad men har som syfte att överväga 
motiven till fördjupningen samt ange riktlinje för arbetet i samarbete med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, näringslivet samt 
medarbetare. 

Planeringsunderlag 

Efter programfasen påbörjas insamlande av planeringsunderlag, bearbetning 
av material och planarbete. En begynnande miljöbedömning skapas. 

Samråd 

Syftet med samrådet är att förbättra kommunens beslutsunderlag, ge berörda 
insyn i planarbetet samt ge möjlighet för kommunen att förankra planerings-
åtgärder. 

Under samrådet bör redovisas motiven till förslaget, planeringsunderlag av 
betydelse och förslagets innebörd och konsekvenser. 

Medverkan från allmänheten är nödvändig för att garantera ett så fullständigt 
underlagsmaterial som möjligt. Lokala intresseorganisationer har ofta bra 
lokalkännedom och viktig kunskap. Samråd skall även ske med berörda 
myndigheter: länsstyrelsen, regionplaneorgan och angränsande kommuner. 

Samrådsredogörelse 

De synpunkter som inkommit under samrådet skall redovisas liksom de förslag de gett upphov till. 

Utställning 

Efter ändringar och kompletteringar gjorda med anledning av de synpunkter som inkommit, ska 
kommunen ställa ut förslaget till översiktsplan under minst 2 månader för att säkerställa att det finns 
tid för informationsmöte och överläggningar. 

Planförslaget skall åtföljas av: 

• planbeskrivning med förutsättningar, skälen till utformning, åtgärder, konsekvenser, 
miljöbedömning, 

• samrådsredogörelse, 

• gällande översiktsplan eller fördjupning och 

• planeringsunderlag av betydelse för bedömning av förslaget. 

Länsstyrelsen skall avge ett granskningsyttrande och kommunen skall sammanställa synpunkterna. 
Vid omfattande revideringar kan planen behöva ställas ut igen. 

Antagande av den fördjupade översiktsplanen 

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändringar av ÖP/fördjupning. Beslutet gäller först 
efter det vunnit laga kraft, tre veckor efter antagande. Detta bör sedan kungöras på det sättet 
kommunen anser är lämpligt – vanligtvis på hemsidan, i lokalpressen och på kommunens anslagstavla.
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Hur den fördjupade översiktsplanen är upplagd 

Del 1 – Mål och möjligheter 

Den första delen består av en kort presentation av Filipstads tätort samt en beskrivning av över-
gripande intentioner med planarbetet som målsättningar och visioner. Därefter anges och beskrivs 
utvecklingsmöjligheter och rekommendationer för översiktlig markanvändning inom tätorten. 

Del 2 – Planeringsförutsättningar 

I del 2 informeras om formella planeringsförutsättningar. Här redovisas bestämmelser och regleringar 
som tillkommit genom kommunala och statliga beslut. 

Del 3 – Stadsdelsredovisningar 

Den fördjupade översiktsplanen föreslår lämpliga markområden för utbyggnad inom Filipstads tätort. 
Tätorten delas upp i mindre delområden och för vart och ett redovisas förslag på aktuell framtida 
användning av mark- och vattenområden samt bebyggelsemiljö. 

Varje delområdes markanvändning och planeringsförutsättningar beskrivs. Sedan följer en beskrivning 
av områdets utvecklingsmöjligheter och utvecklingsområden. Här ges förslag till ny markanvändning 
med rekommendationer för planeringsinsatser utifrån de behov som konstaterats. 

Del 4 – Miljökonsekvenser 

Vid upprättande av översiktsplanen skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§ miljöbalken 
tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken, 
(PBL 4 kap 2 a §). 

Miljökonsekvensbeskrivningen ger en samlad bedömning av den miljöpåverkan som översiktsplanen 
kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt på hushållningen med material, 
råvaror och energi. 
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Presentation av Filipstads stad 

Filipstads historia 
I århundraden var Filipstad marknadsplats i bergslagsbygden och här har även skett en betydande 
industriell produktion. Staden var länge ett viktigt centrum i Bergslagens gruvhantering. Staden fick 
sina stadsprivilegier 1611 av kung Karl IX som döpte staden efter sin son Karl Filip. Traditionen inom 
järn- och gruvhanteringen går tillbaka till 1300-talet och tack vare denna näring befolkades östra 
Värmland. Under 1700-talet rådde högkonjunktur inom gruvbrytningen. Sprängteknik och vattenkraft 
hade blivit tillgänglig och möjliggjorde denna produktionsutveckling. Filipstad blev ett av dåtidens 
marknadscentra i Bergslagen tack vare sitt strategiska läge intill vattendragen och dess sjösystem i de 
milsvida skogrika omgivningarna där rikedomar av mineralfyndigheter fanns att tillgå. Vid mitten av 
1800-talet hade Filipstad utvecklats till en av det svenska inlandets mera betydande städer och här på 
följde etableringar av mekaniska verkstäder, vagnfabrik, tobaksfabrik, bläcktillverkning och så vår tids 
dominerande industri – knäckebrödstillverkning. 

Filipstads kulturhistoriska miljöer vittnar om traktens tidigare storhetstid och sätter staden på kartan. 
Filipstad har t ex en viktig roll i järnframställningens historia. Innerstaden är byggd över 
fornlämningar och stora historiskt intressanta bebyggelsemiljöer finns bevarade i stans centrala delar.  
I utkanterna finns ytterligare kulturhistoriskt intressanta miljöer i form av fornlämningar, fornminnen, 
byggnadsminnen och ett naturminne. 

Bild: Karta från 1770 över de tre städerna Filipstad, Karlstad och Kristinehamn 
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Filipstad idag 
Filipstads kommun är en av 16 värmländska kommuner, belägen i östra delen av landskapet och är en 
del av Värmlands bergslag. Filipstad är kommunens enda stad och största tätort. Här finns två större 
industrier samt en rad mindre verksamheter med service- och handelsutbud. Filipstad ingår i en 
arbetsmarknad bestående av flera kommuner, där Karlstad är den viktigaste. Pendlingen till och från 
Karlstad är stor. Filipstad konkurrerar med andra kommuner om att vara en attraktiv boplats med ett 
levande och expansivt näringsliv. Det leder till ökad efterfrågan på kommunal service, handelsutbud 
samt rekreations- och friluftsområden. 

Staden omgärdas av tre sjöar som 
bidrar till att skapa natursköna och 
vackra omgivningar. Vatten, grönska 
och den rika tillgången till kultur-
historiska miljöer är inslag som bidrar 
till att ge Filipstad dess karaktär. I 
innerstaden finns sammanhängande 
vatten- och grönområden längs 
Skillerälven från Lersjön till sjön 
Daglösen.  

Bebyggelsemiljön är rikt varierad och 
innerstadens utvecklingshistoria finns 
representerad från småskalig kultur-
historisk bebyggelsemiljö i närheten 
av vattendragen till mer modernistisk 
och storskalig stadsmiljö i närheten 
av riksvägarna. Service och handel är 
koncentrerad till centrum och längs 
kommunikationslederna. 

Inom staden finns natur- och kultur-
miljöer av allmänt intresse och av 
särskilt riksintresse. Dessa miljöer 
skyddas till stor del av lagar, förord-
ningar och bestämmelser. Exempel på 
områden som omfattas av skydd är 
stränder, kulturhistorisk bebyggelse-
miljö, natursköna eller på annat sätt 
unika landskap samt fornminnen.  
 
 
 

Bild: Filipstad med de tre sjöarna som omgärdar staden 
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Visioner och mål 

Övergripande målsättningar 
Nyckelfrågorna i planen är det attraktiva boendet, hur centrum ska bibehålla och utveckla sin 
attraktivitet samt hur den kulturmiljö som finns i staden ska bevaras.  

Den fördjupade översiktplanen har som mål att skapa förutsättningar för: 

• nya attraktiva bostadsområden och fritidshusområden som kan locka fler att bosätta sig i 
Filipstad. 

• ett attraktivt och levande centrum. Planera för en mer enhetlig stadsbild, en samman-
hållen struktur med utgångspunkt i Filipstads lokala tradition. 

• bevarande och vitalisering av stadens historiska bebyggelsemiljöer med särskilt avseende på 

den historiska kärnan. 

• utnyttjandet av förtätningsmöjligheter på lämpliga platser. 

• att stadens gång- och cykelstråk ska bli lättillgängliga och väl fungerande. 

• goda utvecklingsmöjligheter för näringsliv, turism, handel, service och 
kommunala tjänster; - tillgodose behovet av utbyggnadsområden genom god planberedskap. 
Hålla god planberedskap för lokalisering av verksamheter och för handeln i innerstaden. 

• kommunikationer; pendlingsförutsättningar, skolskjutsar, vägar och annan 
infrastruktur. 

• nätverksbildande för samverkan med andra kommuner i liknande planeringssituation 
t ex inom problemområden som bevarandefrågor och byggnadsvård, regional trafikplanering 
etc. 

• ett rikt och växande utbud för idrott och friluftsliv. 

 

Planen ger rekommendationer för framtida användning av mark- och vattenområden samt riktlinjer för 
befintlig och blivande bebyggelse och bebyggelsemiljö - för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.  

De förslag som redovisas syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
kommande generationer, enligt PBL 2 kap 1 §. 

Innan markområden planläggs för expansion måste en avvägning ske mot allmänna intressen och 
riksintressen. Etablering av ny bebyggelse ska planeras så att negativa konsekvenser på natur- och 
kulturvärden minimeras.  

Stadens attraktivitet ska planeras med en lämplig avvägning mellan privata och allmänna intressen där 
frågor som tillgänglighet, landskapsbild och arkitektoniska karaktärer får stor betydelse. 
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Exempel på utvecklingsmöjligheter 
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Förslag och rekommendationer 

Attraktivt boende 
Ett viktigt inslag i planeringen av Filipstads utveckling är att skapa förutsättningar för attraktivt 
boende. I den fördjupade översiktsplanen ges en översikt över lämpliga utvecklings- och förtätnings-
områden för detta ändamål. 

Filipstads tätort har bra förutsättningar för att förverkliga sin vision att erbjuda en variation av attrak-
tiva boendemiljöer med närhet till service, handel och kommunikationer för att på sikt locka fler att 
bosätta sig i Filipstad. 

Exempel på kvalitéer i boendet som vi vill uppnå är: 

• Bredd i utbudet av attraktiva boendeformer i olika kostnadslägen,  
- centralt i attraktiv småstadsidyll,  
- naturnära och/eller sjönära 

• Bra utbud av service och handel 

• God kommunal service, bra skola och vård 

• Stort utbud av idrotts- fritids-, natur- och kulturaktiviteter 

• En bra arbetsmarknad med brett utbud av arbetstillfällen 

• Goda kommunikationer, vägar och kollektivtrafik 

Filipstad har goda förutsättningar att utveckla ett spektrum av attraktiva boenden – allt från centralt 
boende i innerstadsmiljö till naturnära boende. Både i stadens centrala delar och i dess utkanter finns 
närheten till vattendrag och gröna rum, kring sjöarna i de natursköna omgivningarna.  

Utbyggnad ska ske i samklang med natur-, rekreations- och kulturvärden utan att attraktionskraften 
kring Filipstads tätort försämras.  

Välja att bo på landet? 
Kommunens syn på att människor väljer att bo på landet har förändrats över tid. Tidigare fanns en 
restriktiv hållning med avseende på de krav som kan komma att ställas på kommunen av de 
landsbygdsboende, allt ifrån sophämtning, hemtjänst och skolskjuts till anläggande av teknisk 
försörjning. Det fanns också en mer restriktiv syn på etablering i sjönära lägen. Idag ser kommunen 
positivt på att många människor vill bo på landet. Det finns nya lösningar på många av de logistiska 
problemen. Sjönära boende har en hög dragningskraft och kan ge kommunen ett bättre 
befolkningsunderlag och en mer uthållig utveckling. 

Ett attraktivt och levande centrum 
Tidigare rivningar och brist på en samlad strategi för utvecklingen i centrum har lett till en delvis 
splittrad och trasig stadsbild, även om mycket fortfarande finns kvar. Planen syftar till att förstärka ett 
levande, trevligt och vackert centrum med ett brett utbud av service och aktiviteter. Bilden av ett 
långsiktigt fungerande och attraktivt centrum är mycket viktig för Filipstad som stad, i synnerhet som 
boendeplats och pendlingsort. En attraktiv boendemiljö förutsätter att handel, service och rekreations-
områden finns tillgängliga inom rimliga avstånd. Ett välbesökt attraktivt centrum stärker i sin tur 
handeln och ger den möjligheter att klara av den ökade konkurrensen från intilliggande kommuner.  
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Förtäta staden och utnyttja befintlig infrastruktur 
En successiv förtätning av staden medför att bebyggelsestrukturen blir mer sammanhållen med kortare 
avstånd mellan olika funktioner. För en god och långsiktigt hållbar livsmiljö är det mer ekonomiskt 
hållbart att utnyttja redan gjorda investeringar i infrastrukturen. Med fungerande gång- och cykelstråk 
kommer en växande del av persontransporterna inom tätorten att kunna ske till fots eller via cykel.  

I innerstaden finns möjligheter till förtätning t ex nybyggnation på rivningstomter varvid olika 
boendeformer kan erbjudas som attraktivt boende, exempelvis med närhet till service, handel, 
kommunikationer samt kulturmiljö och stadens gröna och blå stråk.  

Attraktivt boende i strandnära lägen 
Ett nytt och mer geografiskt differentierat strandskydd trädde i kraft den 1 juli 2009. Glesbygds-
kommuner kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) i sin 
översiktsplan. I dessa områden minskas strandskyddet, för att möjliggöra en starkare lokal utveckling. 

Förutsättningen är att åtgärderna gynnar en allmänekonomisk landsbygdsutveckling i ett regionalt eller 
lokalt perspektiv genom positiva långsiktiga sysselsättningseffekter och/eller upprätthåller service-
underlaget. Härigenom kan de konkurrensfördelar som strandnära lägen har för turism och boende 
utnyttjas. Samtidigt får områdena sammantaget inte omfatta mer än en begränsad del av strand-
områdena inom en kommun och strändernas natur- och friluftsvärden får inte äventyras. 

Filipstad är en typisk glesbygdskommun med en vikande befolkningsutveckling. Åtgärder som kan 
bidra till att öka befolkningsantalet i kommunen är både viktiga och påkallade. Kommunen vill därför 
möjliggöra etablering av ny bebyggelse i lämpliga strandnära lägen. Underlaget för service kan 
därigenom öka och arbetstillfällena bli fler. Samtidigt ska strändernas natur- och friluftsvärden inte 
äventyras i onödan och lämpliga avvägningar måste göras. 

I det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen finns förslag på ett antal 
utvecklingsområden i strandnära lägen. Områdena kommer i ett första skede att utredas vidare i arbetet 
med en ny kommunomfattande översiktsplan där landsbygdsutveckling i strandnära läge kommer att 
ingå. Därefter väntar en detaljplaneprocess för de flesta av områdena. 

Nedan följer en kort presentation, i både text och kartor, av de sjöar inom fördjupningsområdet där det 
finns förslag på utvecklingsområden. 

Lersjön, södra delen (inom planområdet) 

Strandområdena på den östra sidan är till stor del ianspråktagna av fritidshusbebyggelse och gårdar. 
Men det finns ett stort avsnitt vid Finnshyttan där det idag inte finns någon strandnära bebyggelse. Det 
har funnits små fritidshus tidigare, men dessa har förfallit och försvunnit, bl a som en följd av mark-
ägoförhållandena. 

Sjöns västra strand är mycket glest bebyggd. Att de västra stränderna inte tagits i anspråk i samma 
utsträckning som de östra är ett ofta observerat förhållande, som bland annat beror på att eftermiddags-
solen är så eftertraktad. Den västra stranden påverkas också av en högspänningsluftlinje, som drastiskt 
minskar områdets attraktivitet. 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Lersjön bedömts ha god ekologisk och kemisk 
status. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Lersjön kommer en mer utförlig diskussion föras om 
vilka eventuella konsekvenser en framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten 
inte uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland annat dagvatten- och avlopps-
utredning utföras samt vilka övriga åtgärder som behöver utföras för att statusen inte försämras. 
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Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga fastighetsägare med bristfälliga 
enskilda avlopp att åtgärda dessa då brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Lersjöns 
status. 

Daglösen, norra delen (inom planområdet) 

Strandområdena på den östra sidan är till stor del ianspråktagna av fritidshusbebyggelse och gårdar. 
De luckor av ej ianspråktagen strandmark som finns här och där är värdefull att bevara, inte minst 
därför att de har en hög grad av tillgänglighet. Det finns flera små vägar som leder ner till stränderna 
och som lämpar sig väl för cykelutflykter, och det finns gott om ställen att slå sig ner. 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Daglösen bedömts ha otillfredsställande ekologisk 
status utifrån bottenfauna samt god kemisk status. Både bottenfauna och klorofyll pekar på problem 
med övergödning. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Daglösen kommer en mer utförlig diskussion föras 
om vilka eventuella konsekvenser en framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för 
vatten inte uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland annat dagvatten- och 
avloppsutredning utföras samt vilka övriga åtgärder som behöver utföras för att statusen inte 
försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga fastighetsägare med bristfälliga 
enskilda avlopp att åtgärda dessa då brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Daglösens 
status.  

Färnsjön, södra delen (inom planområdet) 

Färnsjön i stadsområdets sydvästra del utgör en naturskön miljö. Östra stranden är till största delen 
ianspråktagen av bostäder och industri. Här löper också järnvägen nära intill stranden i söder där 
stadsväven släpper greppet. 

Området vid Kalhyttan på sjöns västra/nordvästra stränder har samlad bebyggelse och ingår i 
Kalhyttans utvecklingsområde för bostäder, rekreation och turism. 

De mest natursköna delarna finns vid sjöns västra och sydvästra stränder. Här finns också områden 
med våtmarker och höga naturvärden (se stadsdelredovisningen för Kalhyttan). 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Färnsjön bedömts ha måttlig ekologisk status 
utifrån fosforbelastning samt god kemisk status.  

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Färnsjön kommer en mer utförlig diskussion föras 
om vilka eventuella konsekvenser en framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för 
vatten inte uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland annat dagvatten- och 
avloppsutredning utföras samt vilka övriga åtgärder som behöver utföras för att statusen inte 
försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga fastighetsägare med bristfälliga 
enskilda avlopp att åtgärda dessa då brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Färnsjöns 
status. 
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Skapa goda förutsättningar för näringslivet 
En viktig målsättning i planen är att förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling. Planen 
anger de markområden som är lämpliga för expansion, förtätning och utveckling av handel och 
verksamheter. 

Tätortens framtida struktur påverkas av vilka näringar och sektorer som växer och hur kommunen kan 
möta expansions- och etableringsbehov. Kunskaps- och IT-baserade verksamhetsformer innebär nya 
möjligheter och behov. 

Planen redovisar markområden för handel och verksamheter såväl centralt som perifert inom tätorten.  

Faktorer som attraktivt boende och en god livsmiljö med bra kommunal service, handel, kommunika-
tioner, tillgång till frisk luft, vackra sjöar och sköna naturområden medverkar till expansion och nya 
etableringar. 

Bygg ut kollektivtrafiken 
Kommunikationerna spelar en avgörande roll för näringslivets utveckling. Filipstads lite perifera läge 
utgör en utmaning.  

Kommunen driver kontinuerligt på utvecklingen av en mera effektiv kollektivtrafik genom sitt 
engagemang i länstrafiken (Värmlandstrafik). Sedan 2009 har t ex linje 400 till och från Karlstad fått 
en genare dragning med kortare restid. Man studerar också möjligheten att sätta in expressbussar med 
färre stopp. En ny bussterminal med god service för skolungdom, studerande och pendlare har skapats 
i stans centrum. Tendensen till ökat åkande med kollektivtrafik kommer med dessa åtgärder att 
accelerera och ge ökat underlag för fortsatt utbyggnad.  

Filipstad har järnvägsförbindelse med den elektrifierade Bergslagsbanan via en bana utan luftledning 
till den nu nedlagda stationen Daglösen 9 km söder om stan. Denna järnväg går även norrut till 
Persberg och används för närvarande för godstransport, till stor del bestående av produkter från 
Persbergs kalkbrott.  

Bergslagsbanan, som löper från Kil till Gävle används huvudsakligen för godstransporter. Den 
passerar Nykroppa 8 km öster om Daglösen och möter där inlandsbanan, som har elektrifierats på 
sträckan Nykroppa - Kristinehamn. Från Nykroppa finns persontrafik till Karlstad via Storfors och 
Kristinehamn. 

Säkra gång- och cykelvägar 
Med kompletteringar av utbyggda gång- och cykelstråk kan innerstadens gröna stråk få förbindelse till 
de natursköna omgivningarna och kopplingen till sjöarna och skogarna kan då förtydligas och blir mer 
tillgänglig. Att utveckla gång- och cykelvägarna till säkra och funktionella vägar till skolor, arbets-
platser och andra viktiga målpunkter är också ett led i att minska bilberoendet. Järnvägstransporternas 
utvecklingsmöjligheter behöver utredas både för gods- och persontransporter. 
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Skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
Den fördjupade översiktsplanen anger hur kommunen avser bevara och förvalta de värdefulla kultur-
historiska bebyggelsemiljöer som ger staden och omgivningarna dess speciella karaktär. Inom 
Filipstads stad finns flera exempel på skyddsvärda kulturhistoriska områden med fornlämningar, 
byggnadsminnen och riksintressen för kulturmiljövård. I innerstaden finns skyddsvärda områden av 
sammanhängande bebyggelsemiljöer såsom Hötorget och Gamla stan. De utgör tillsammans den äldre 
kvarvarande bebyggelse som klassas som ”speciell Filipstadsmiljö” (Värmlands Museum). 

Den fördjupade översiktsplanen skall också vara vägledande för skydd och bevarande av kultur-
historiskt intressant bebyggelse och miljöer enligt miljöbalkens mål samt bestämmelser i PBL och 
KML.  

För Filipstad finns olika alternativ för att reglera, skydda och bevara kulturmiljöer. En möjlighet är att 
skydda bevaransvärd bebyggelse i detaljplan. En annan möjlighet är att upprätta en byggnadsordning 
för ett aktuellt område. Det kan vara ett bra alternativ om man vill skapa riktlinjer för en samman-
hållen miljö, som är svår och resurskrävande att omfatta med en detaljplan. Aktuella områden är 
Hötorget, Gamla stan och den s k ”speciella Filipstadsmiljön”. En byggnadsordning kräver inte att 
detaljplaner behöver upphävas. En byggnadsordning kan bidra till att samordna fastighetsägares och 
kommunens insatser i en positiv riktning. 

Syftet med att upprätta bestämmelser är att skydda och bevara de värden som finns samt att anpassa 
blivande bebyggelse till befintlig bebyggelsemiljös placering, proportioner, färg, form och material. 

Stadens vatten och gröna stråk 
Den fördjupade översiktsplanen har som en målsättning att verka för ett utvecklande av stadens gröna 
och blå stråk – grönområden som följer vattendragen genom staden. De gröna vegetationsområden 
längs med vattendragen utgör en potential som kan utvecklas till sammanhållna rekreations- och 
kommunikationstråk. 
Filipstad har ett mycket attraktivt läge vid vatten mellan de tre sjöarna Lersjön, Daglösen och 
Färnsjön. Sjöarna står i förbindelse med varandra via Skillerälven och Norsbäcken. Staden upplevs 
därmed vara rik på vattendrag och grönskande lummiga stråk, vilka förbinder staden med omgivande 
skogs- och sjölandskap. Skillerälven som rinner mellan Lersjön och Daglösen har en intressant 
meanderformation som bidrar till att skapa en betydelsefull miljö som ger staden sin särskilda 
karaktär. Älvfåran har med tiden grävts ut och breddats till kanal med kantförstärkta och stensatta 
sidopartier och kantas av grönytor, parker samt offentliga torg. Över älven finns flera broar samt en 
järnvägsbro som förbinder stadsdelarna. Norsbäcken rinner från Skillerälven till Färnsjön i utkanten av 
Filipstads västra delar. Mellan Färnsjön och Daglösen breder stadens södra del ut sig. Att kunna blicka 
ut över stadsdelarna mellan sjöarna och vattendragen är attraktiva kvalitéer som i högsta grad bidrar 
till en unik atmosfär. 

Delar av tätorten är belagda med skydd för landskapsbilden. Det är angeläget att tillvarata och 
utveckla de kvalitéer som naturlandskapet ger och som starkt kommit att bidra till att prägla den 
speciella Filipstadsmiljön, såväl stadsplanens utformning som bebyggelse. 
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Marken närmast och längs med Skillerälven och Norsbäcken, är klassad som översvämningskänslig 
och skall därför beaktas för ras- och skredrisk. Med hänsyn till detta bör den närmast belägna marken i 
första hand ej exploateras för projekt som bidrar till att ras- och skred eller sättningar av marken upp-
kommer. Däremot rekommenderas att stadsplaneintentioner med en omväxlande struktur av grönytor, 
allmän platsmark, kulturmiljö och bebyggelse i skala och proportion med hänsyn till omgivningens 
egenart eftersträvas. Lämplig markanvändning för dessa områden kan vara att iordningställa gång- och 
cykelstråk som förbindelselänkar mellan vattendrag, grönytor och offentliga och allmänna platser samt 
byggnader.  

Genom att ta tillvara kvalitéer i natur- och bebyggelsemiljön kan övergripande gröna och blå stråk 
utvecklas till rumsliga sammanhang och en mer sammanhållen helhetsmiljö. 

Beträffande bebyggelsemiljö hänvisas till varje delområdesbeskrivning och rekommendationer. 

Lersjön – Skillerälven – Daglösen 

Inom Filipstads tätort utgör stråket Lersjön – Skillerälven – Daglösen det mest karakteristiska vatten-
stråket i stadsbilden. Översiktligt betraktat kan Skillerälven sägas utgöra en dalsänka eller kanal 
mellan Lersjön och Daglösen. Älven kantas av gröna stråk med park-, torg- och bebyggelsemiljö av i 
huvudsak allmänt intresse. Offentliga platser i närheten och längsmed stränderna är t ex Talluddens 
badplats, Munkebergs camping med minigolf, Munkebergs hembygdsgård med café, byggnadsminnet 
Storbrohyttan av riksintresse för kulturmiljövården, Möjligheternas trädgård, Hötorget/Kvarntorget 
med byggnadsminnet Kvarnen och Ferlinmuséet. Vidare återfinns Stadsparken med den anlagda 
holmen Monitor, Stora torget med sina skulpturer, Nedre Kallsteniigården (byggnadsminne), Bergs-
mästaregården (byggnadsminne), Filipstads kyrka (kyrkligt kulturminne), Minnesstenen över John och 
Nils Ericsson (byggnadsminne), Kanonudden samt östra kyrkogården med John Ericssons mausoleum 
och Trons kapell. Längsmed Daglösens västerstrand finns Strandpromenaden med bl a en 
naturminnesförklarad gammal tall. 

Ett nytt resecentrum har skapats med avsikt att underlätta för resenärer och turister att såväl angöra 
och uppleva Filipstads kommun som att resa vidare. I anslutning till terminalen föreslås mindre 
verksamheter som anknyter till och sprider kännedom om kommunen och turistnäringarna. 

Bergslagskanalen 

Bergslagskanalen är en farled som leder från Filipstad via Lungsund i Storfors kommun till Karlskoga 
och omfattar 13 sjöar, 9 sund, 4 älvar, 5 kanaler och 6 slussar. Farleden har också förgreningar österut 
från Asphyttekanalen mot Nykroppa och Storfors via Prästbäcken och Östersjön, liksom söderut mot 
Kristinehamn via Bergsjön. 

Från Filipstads centrum kan man från sjön Daglösen ta sig vidare söderut med båt via flera farleder 
mot Kristinehamn, Storfors eller Karlskoga. En farled går från sjön Daglösen till sjön Aspen via 
Asphyttekanalen och Bjurbäckskanalen belägna inom Filipstads kommun. Därifrån kan man till ta sig 
vidare via Bjurbäckens slussar till sjöarna Storlungen och Hyttsjön inom Storfors kommun och så 
vidare till Bergsjön och mot Kristinehamn. Alternativt kan man från Hyttsjön vid Nässundet fara 
vidare via Ullvettern, Frövettern och Alkvettern till Lonnen och Timsälven som leder till Alfred 
Nobels Björkborn i Karlskoga. Inom Filipstads kommun finns även en alternativ sträckning av 
Bergslagskanalen som går via Prästbäcken nära Nykroppa till Östersjön och vidare inom Storfors 
kommuns sjösystem Östersjön, Mögsjön och Baggtjärn.  

Transporterna av de tunga produkterna från hyttor och hemmabruk i Filipstads bergslag förr i tiden var 
ett besvärligt och kostsamt problem. Man kom att utnyttja de vidsträckta vattenvägarna och byggde ett 
unikt transportsystem med kortare landtransporter mellan sjöarna. Utskeppningsorten från Filipstads 
bergslag var Kristinehamn vid Vänern. Redan på 1630-talet grävdes Norsbäcks kanal mellan Hyttsjön 
och Bergsjön, en av de äldsta kanalerna i Sverige, som ingår i Bergslagskanalen.  
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År 1847 bildades Filipstads Bergslags kanal under ordföranden bergmästare Franz von Scheele. 
Bjurbäckens och Asphyttans slussar blev färdiga 1857 varvid man fick en farbar vattenförbindelse från 
Filipstad till Karlskoga. Frakttrafiken på kanalen kom med tiden att få konkurrens av järnvägen och 
kanalen blev 1936 avlyst som allmän farled. 1939 bildades Föreningen Filipstads Bergslags Kanal för 
att försöka bevara kanalen, som idag är en turistattraktion och kulturminnesmärke som är ett omtyckt 
utflyktsmål.  

Bergslagskanalen är ett kulturminne och ett betydande inslag i turistnäringen då den bidrar till att 
marknadsföra Filipstad och Värmland inom den växande s k upplevelsebaserade näringsverksamheten 
turism och rekreation. 

Lersjön – Skillerälven – Norsbäcken – Färnsjön 

Sträckan Lersjön, Skillerälven, Norsbäcken, Färnsjön är vattendrag som till stor del kantas av grönytor 
och som bl a brukas för rekreation, bad och fiske. 

En framtida lämplig markanvändning för området med tanke på dess närhet till vattendragen och 
markens beskaffenhet är att bl a utveckla områden för grönstruktur och rekreation och i samband med 
detta att iordningställa tydliga och säkra gång- och cykelstråk. Platser av allmänt intresse i anslutning 
till de gröna och blå stråken är exempelvis fornminnet Bergskalhyttan, motorcrossbanan vid Flottuvan, 
Kalhyttans idrottsplats med rekreationsområde och skidstadion, tennishallen, byggnadsminnet 
Storbrohyttan, Munkebergs hembygdsgård och campingplats med minigolfbana samt Talluddens 
badplats vid Finnshyttan. 

Hemtjärnen – Skribotjärn – Potten – Gamlesjön – Lindtjärnen 

Markområdet runt stråket är till stor del privatägt och används idag av allmänheten för rekreation, bl a 
fiske, skytte och som strövområde. Det finns två skjutbanor, en för älgskytte och en för lerduveskytte. 
I markerna döljer sig rika inslag av kultur- och bergshistoriska lämningar. Från Skribotjärnsberget som 
innehåller partier av sank mark sker vattenavrinning via småbäckar vidare till tjärnarna och sjöarna i 
närheten. Skribotjärn är ett fiskevårdsområde och området runt Laxtjärnen har några skyddsvärda 
naturbiotoper med naturvårdavtal. Som helhet betraktat är friluftsområdet beläget så att det kan 
anknytas till ett gång- och cykelstråk till Motjärnshyttan väster om Hemtjärnen. 

Holmtjärnen – Hemtjärnen – Potten – Stampbäcken, Daglösen 

Stråket är beläget i närheten till rekreationsområdet runt Hennickehammars herrgård. Vattendragen är 
delvis recipient till vattenavrinningen från Abborrberget och Orrbergen. Stampbäcken är på sitt sätt 
unik med sin fauna av flodpärlmussla, storöring och kräftor, och bör skyddas mot påverkan som 
påtagligt kan skada dessa naturvärden.  
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Markanvändning 

Utvecklingsområden 
Planen syftar till att klarlägga kommunens syn på och riktlinjer för framtida användning av mark- och 
vattenområden samt bebyggelseutvecklingen inom Filipstads tätort. 

Del 3 i den fördjupade översiktsplanen redovisar delområden inom Filipstads tätort. För varje del-
område redovisas utvecklingsmöjligheter och rekommendationer samt en markanvändningskarta. Den 
fördjupade översiktsplanen preciserar behov av planeringsinsatser och bör vara vägledande för efter-
följande beslut.  

I de delområden som redovisar nyetablering av bebyggelse eller ändrad markanvändning ges en kort 
beskrivning av områdets förutsättningar samt planeringsunderlag av betydelse för framtida plan-
läggning. Utifrån de intentioner Filipstads kommun har med respektive område har så förslagen 
utarbetats. Vissa ställningstaganden har gjorts med hänsyn till förslagens innebörd och medförande 
konsekvenser, vilka redovisas. 

Utvecklingsområdena delas in i tre prioriteringsnivåer: 

Expansionsområden 

Expansionsområden är områden som av Filipstads kommun bedöms vara aktuella att inom en nära 
framtid utvecklas. Området kan vara detaljplanelagt eller nära förestående en detaljplaneläggning. 
Ytterligare utredningar kan dock erfordras innan en bebyggelseutveckling kan ske. 

Utredningsområden 

Utredningsområden är områden som kräver omfattande utredningar innan en bebyggelseutveckling 
kan ske. 

Reservområden 

Reservområden är områden som p g a sina egenskaper i form av lokalisering, topografi, störningar, 
risker eller liknande prioriterats lägre än områden som uppvisar lämpligare egenskaper för 
nyexploatering. Reservområden kommer först att prövas för ny exploatering då ingen annan 
lokalisering inom tätortens utvecklingsområden funnits lämplig. 
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Generella planeringsförutsättningar 

Befolkning 
Antalet invånare i Filipstads kommun var i december 2012 10 549 invånare. Trenden är en viss 
befolkningsminskning varje år med födelse- och flyttningsunderskott samt en åldrande befolkning. 
Utvecklingen beror till stor del på att det är svårt att få jobb i kommunen då industrin kräver allt 
mindre anställda. Ytterligare en faktor är att många väljer att vidareutbilda sig idag vilket innebär att 
folk i åldrarna 20 till 30 väljer att flytta från staden.  

Ur pendlingssynpunkt ligger Filipstad bra till med närhet till Karlstad (63 km), Kristinehamn (50 km) 
och Karlskoga (51 km). Filipstads läge med närhet till flera tätortsnära sjöar och vattendrag samt 
lättillgänglig natur- och kulturmiljö medger goda förutsättningar för framtida utveckling. Genom att 
kunna erbjuda en variation av attraktiva boendeformer, framför allt sjö- och strandnära boende med 
god tillgång till service och natur, borde Filipstad ha goda möjligheter att attrahera nya invånare till 
kommunen och behålla de som jobbar inom kommunen. 

Bebyggelse och bostäder 
Filipstads centrum har genomgått stora förändringar sedan staden grundades på 1600-talet. Till stor del 
har den utsatts för bränder och mycket omfattande saneringar under 1960- och 70-talen. Mycket av 
den kulturhistoriska trähusbebyggelsen kom därmed att få ge vika till förmån för modernistiska 
bebyggelsemiljöer där storskalighet och betongbyggnadsteknik fått dominera på bekostnad av den mer 
traditionella småskaliga ”Filipstadsmiljön”, vars typiska närmiljö erbjöd en rikt varierad sammansätt-
ning av både privat och offentlig karaktär. 

En hel del äldre miljöer finns ännu kvar längs med Skillerälvens stränder; bl a Hötorget med 
byggnadsminnet Kvarnen, den särskilda Filipstadsmiljön vid Hantverksgatan och Kungsgatan med sin 
speciella bebyggelse- och parkmiljö, Gamla stan med kyrkan och ett antal byggnadsminnen och 
särskilt beaktansvärda fastigheter samt Storbro hytta med omnejd. Finnshytteåsen med sin egnahems-
bebyggelse från sekelskiftet anses också äga höga kulturmiljövärden.  

Filipstad har på grund av befolkningsminskningen tidigare lidit av ett bostadsöverskott men har under 
1990-talet rivit ett antal flerbostadshus och är nu i fas. I staden med omnejd finns planlagda tomter för 
småhus som inte blivit bebyggda i mindre attraktiva lägen. Däremot finns ett växande intresse för 
boende i närhet av sjöar och vattendrag och med den inriktningen borde Filipstad ha bra möjligheter 
att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer som har närhet till handel och service, fina möjligheter till 
fritids- och rekreationsaktiviteter samt en intressant historia och kulturmiljö. Just detta ”attraktiva 
boende” borde stå sig väl i kombination med en rimlig prisbild och bra pendlingsmöjligheter till 
närliggande orter där ytterligare arbetsmöjligheter finns. Dessa möjligheter bör betonas dels för att få 
fler invånare att stanna kvar i Filipstad och för att locka fler personer att flytta till kommunen.  

Trafik 
Genom Filipstads centrala delar går två riksvägar; 63 mot Karlstad och 26 (Inlandsvägen) mot 
Kristinehamn. De två vägarna möts i Filipstads centrum. Många trafikanter passerar Filipstad vilket 
gynnar näringsliv och turism.  

De stora vägarna medför samtidigt buller, avgaser och utgör barriärer i stadslandskapet. I översikts-
planen från 1990 förbereddes en flytt av riksväg 63 till en sträckning söder om tätorten. Det är inte 
längre aktuellt i det nya planförslaget. 
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2010 inleddes ett stadsmiljöprojekt i samarbete mellan kommun och Trafikverket, med syfte att 
förbättra miljöerna utmed genomfartsgatorna. I detta arbete gjordes en analys av problembilden. 
Förstudien från 2003 ”Miljöprioriterad genomfart, med tillhörande förslag” (av WSP Samhälls-
byggnad, på uppdrag av Vägverket) utvärderades och ett nytt förslag togs fram under andra halvåret 
2010. Tonvikten låg på förbättring av stadsmiljön utmed Rv 63, avsnittet mellan Nordmarksvägen och 
korsningen Rv 26. Dessa arbeten påbörjades under sommaren 2011 och stod klart 2012. 

2009 påbörjades byggandet av Filipstads nya busstation med renoveringen av den gamla busstations-
byggnaden, som nu blivit kombinerad restaurang och vänthall. 2011 byggdes det nya perrongområdet, 
som har utrustats med perrongtak, väderskydd, cykelparkering under tak, pendlarparkering och 
uppställningsplats för turistbussar mm. 

Gång- och cykelnätet i Filipstad är av varierande standard. För gångtrafikanterna är standarden god. 
Cykelnätet däremot har en del brister och i föreliggande planarbete görs en översiktlig genomgång av 
GC-nätet med förslag till kompletteringar och prioriteringar. 

Genom Filipstad går järnvägen ”Inlandsbanan” i nord-sydlig riktning. Idag används den främst för 
godstransporter. Järnvägen är liksom riksvägarna transportled för farligt gods.  

Vatten och avlopp 
Större delen av den befintliga bebyggelsen och verksamheterna inom planområdet ingår i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Sjön Yngen, tätortens ytvattentäkt, är ett av kommunens fyra vattenskyddsområden och skyddas av 
mer eller mindre skarpa restriktioner inom inre och yttre skyddsområde. Kommunen har inte för avsikt 
att se över vattenskyddsområdena utan arbetar löpande tillsammans med säkerhetssamordnare, teknik- 
och serviceförvaltningen samt livsmedelsinspektörerna för att bibehålla skyddet.  

Filipstads tätort försörjs med vatten från vattenverket vid Nybacka öster om tätorten. Reningsverket 
ligger söder om tätorten vid Knutsäng och renar spillvattnet från Filipstads samhälle innan det släpps 
ut i sin recipient. Inom området finns även en del privata anläggningar för hantering av avloppsvatten.  

För de områden vilka kommunen pekar ut som utvecklingsområden för nybyggnation förordas 
anslutning till befintligt VA-nät. I de fall detta inte är möjligt löses detta med andra tekniker, 
exempelvis gemensamhetsanläggningar med infiltration, alternativt markbädd beroende på de lokala 
förutsättningarna gällande geologi och recipient.  

El, värme och tele 
Filipstad Energität är lokal nätägare i Filipstad och ansvarar för distributionen av el i tätorten. 
Årsproduktionen är ca 73 GWh och antalet kunder ca 3500.  

En stor del av de centrala delarna av tätorten är anslutna till fjärrvärmenätet och utbyggnad pågår 
fortfarande. Fjärrvärmen produceras i huvudsak med biobränsle från två effektiva och miljöriktiga 
värmecentraler, en vid kv Mossen söder om Wasabröd (Barilla) , och en vid Sjukhuset. Huvudman för 
nätet är Filipstad Värme AB. Ur miljösynpunkt är det önskvärt att så många hushåll som möjligt är 
anslutna till fjärrvärme för att minska på utsläppen.  

Inom tätorten finns möjlighet att utnyttja bredband, ADSL och 3G telefoni.  
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Bestämmelser och förordnanden 

Gällande planer enligt PBL 
Inom Filipstads tätort finns idag ca 100 gällande detaljplaner och stadsplaner samt en gällande 
Fördjupad översiktsplan för Filipstads tätort, antagen av Kommunfullmäktige 1990-12-11. Planen 
redovisade den tidens aktuella ställningstaganden och stadens framtida struktur. Den nya fördjupade 
översiktsplanen för Filipstads tätort kommer att ersätta planen från 1990. 

Miljöbalken 
De grundläggande bestämmelserna i miljöbalkens första kapitel syftar till att främja en hållbar utveck-
ling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

Allmänna hänsynsregler 

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken gäller att: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”. 

Hushållning med mark- och vattenområden 

I miljöbalkens tredje kapitel finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vatten-
områden. Enligt 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Allemansrätt 

Enligt 1 § i miljöbalkens kapitel 7 ”Skydd av områden” gäller att ”Var och en som utnyttjar allemans-
rätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
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Strandskydd 
I Sverige gäller generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Skyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strand-
skyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bestämmelserna om strand-
skydd finns inskrivna i miljöbalkens 7 kapitel 13-18 §§. 

En ny strandskyddslag gäller sedan 2010. Den innebär bland annat att kommunernas och 
länsstyrelsernas roller förändras. Kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för att besluta om 
upphävande av strandskydd inom detaljplaner samt strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska granska 
kommunernas beslut och vid behov pröva dem. Länsstyrelsen fattar beslut om undantag i områden 
med statligt områdesskydd. 

 

 

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 som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens om det finns särskilda skäl om 
området 

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, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Lagändringen innebär också att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden för landsbygds-
utveckling i strandnära områden (LIS). Med landsbygd avses i Filipstads fall hela kommunen. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 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 komp-
lementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus. 

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 allmän-
heten 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 anlägg-
ningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars 
användas för det avsedda ändamålet.  

Utökat strandskydd 

Kommunen har tagit beslut om utökat strandskydd för ett antal sjöar.  

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses 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 fortfarandetillgodoses långsiktigt, 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller 
i närheten av tätorter. 

Utökat strandskydd intill 150 meter gäller för följande områden inom Filipstads 
tätort: 

• Färnsjön (inom ej tätbebyggt område) 
• Hemtjärn 
• Holmtjärn 
• Lersjön 

Utökat strandskydd intill 200 meter gäller för följande områden inom Filipstads 
tätort: 

• Abborrtjärn 
• Bruntjärn 
• Daglösen (inom ej tätbebyggt område) 
• Delar av Färnsjön 
• Hedtjärn 
• Laxtjärn 
• Stamparälven 
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Enligt den nya strandskyddslagen från 2009 ska det utökade strandskyddet ses över senast 2014. Nya 
beslut om utökat strandskydd måste tas innan 2014. I annat fall kommer det utökade strandskyddet att 
försvinna. För att ett nytt beslut om utökat strandskydd ska kunna tas innan 2014 kommer det att 
krävas en tydlig motivering i varje enskilt fall. Motiveringen ska bygga på behov av skydd för 
allemansrätt eller biologisk mångfald som inte kan tillgodoses inom det normala strandskyddet. 

Skydd för landskapsbilden 
Filipstads attraktivitet består till stora delar av natursköna omgivningar och vackra landskapsvyer, inte 
sällan av natur- och kulturhistoriskt intresse för såväl medborgare som turister. Exempelvis kan det 
vara angeläget att låta en landskapsbild (t ex en landskapssilhuett med underordnad bebyggelsemiljö) 
få dominera invid en sjö eller så det kan vara angeläget att vidmakthålla ett speciellt natur- eller 
kulturmiljölandskap som vid Storhöjden eller Storbro hytta med omnejd. 

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform med stöd av naturvårdslagen. Skyddsformen förordnades 
av länsstyrelsen och syftet var att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kunde 
påverka landskapsbilden negativt. Även om begreppet inte finns i nu gällande lagstiftning gäller 
bestämmelserna fortfarande i berörda områden. Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera 
förordnandeområden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen som ger tillstånd för 
nybyggnation inom förordnandeområden. 

Skyddsformen anses nu otidsenlig varför en översyn av det pågår, med syfte att avveckla detsamma. 
Kommunen har inlett diskussioner med länsstyrelsen om nytt skydd. För att värna om en landskaps-
bild kan till exempel områdesbestämmelser användas. 

Samtliga områden som omfattas av förordnande till skydd för landskapsbilden i 
Filipstads kommun är belägna inom och intill Filipstads tätort: 

• Abborrtjärn 
• Hedtjärn 
• Bruntjärn 
• Daglösen 
• Strandområden vid Färnsjön 
• Laxtjärn 
• Stamparälven 
• Storhöjden 
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Tillståndspliktig zon utmed allmänna vägar 
Intill allmänna vägar ska det så långt det är möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som 
kan äventyra trafiksäkerheten. Detta regleras längs allmänna vägar i 47 § väglagen. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte inom områden med detaljplan. De 
gäller inte heller i fråga om åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

 

 

Områden av riksintresse 
Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling kan enligt miljö-
balkens tredje kapitel betecknas som områden av riksintresse. Det kan gälla såväl naturvård och 
friluftsliv som kulturmiljövård, rennäring, yrkesfiske, totalförsvar, industri, energiproduktion, 
kommunikationer eller vattenförsörjning. 

Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras värden eller 
möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. Ett antal centrala myndigheter har ansvar för att 
bedöma och lämna uppgifter om områden som de bedömer vara av riksintresse för de samhälls-
intressen som de företräder. Denna typ av riksintresseområden regleras i 3 kap miljöbalken – de 
grundläggande hushållningsbestämmelserna. 

Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska vid planläggning särskilt beaktas:  

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller frilufts-
livet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” 

Utdrag ur § 47 väglagen: 

”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar 
eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. 
Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, 
föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 meter.” 

För riksväg 26 och 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 
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Riksintresse för kulturmiljövård 

Riksantikvarieämbetet ansvarar för att besluta om områden av riksintresse för kulturmiljövården. 

Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

 

Inom planområdet finns ett riksintresse av kulturmiljövård: 

• Område K10 Storbrohyttan – Munkeberg 

Storbrohyttan med närområden i norra Filipstad vid Lersjön klassades 
1987-11-05 som område av riksintresse för kulturmiljövård och består av 
hytta, bruksherrgård, bergsmansgård m m. 

Motivering: ”En av den mellansvenska bruksbygdens bäst bevarade bergs-
manshyttor, anlagd på 1500-talet, med byggnadsbestånd från 1800-talets 
mitt.”  

Uttryck för riksintresset: Hytta, stenmasugn, rostugn och malmstamp. 
Herrgården är från 1870-talet med ekonomibyggnader och lantarbetar-
bostäder samt en ditflyttad bergsmansgård från 1700-talet (1996-08-27) 
med flera byggnader som numera utgör hembygdsgård. 

För riksintresseområde Storbrohyttan ger kommunen följande rekommendationer: 

Kulturmiljövärdena i bebyggelsemiljön bör säkerställas genom detaljplane-
bestämmelser eller områdesbestämmelser. Vid tillståndsprövning bör särskilt 
värnas om den samlade miljöbilden och ett bibehållande av byggnaders och andra 
konstruktioners ursprungliga karaktär. Prövning av lov bör ske efter samråd med 
länsmuseet. I frågor som berör byggnadsminnet eller eljest bedöms påtagligt 
påverka kulturmiljön skall samråd ske med länsstyrelsen.  

Området bör i sin helhet beaktas för en långsiktigt hållbar utveckling där de 
nationella intressena bevaras samtidigt som allmänhetens åtkomst av områden 
som har med natur- kulturmiljö och friluftsliv att göra tillgodoses. Området i sin 
helhet bör bevaras för kommande generationer. Miljöbalkens och plan- och 
bygglagens lagar och förordningar erbjuder verkningsfulla skydd. Förändringar 
prövas av länsstyrelsen. 

Vård och underhåll av byggnader bör ske med varsamhet och hänsyns- tagande 
till bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders kulturhistoriska kvalitéer.  

Nybebyggelse och förändringar av befintliga byggnader, anläggningar, vägar, 
allé etc bör behandlas restriktivt enligt gällande lagar och förordningar. 

Fortsatt hävd av det öppna landskapet är angeläget. Årlig markvård kring 
hyttanläggningen bör också fortsättningsvis ske enligt särskild skötselplan. 
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Riksintresse för naturvård och friluftsliv 

Naturvårdsverket ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 
3 kap 6 § miljöbalken. 

Områden som är av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i den svenska naturen. 
De ska innehålla olika landskaps- och naturtyper och tillsammans utgöra de mest värdefulla områdena 
i ett nationellt perspektiv. 

 

Riksintresse för kommunikationer 

Vägar och järnvägar kan av Trafikverket pekas ut som riksintresse för kommunikationer. De mark- 
och vattenområden som berörs (det utpekade väg- och järnvägsnätet) skall skyddas mot åtgärder som 
påtagligt försvårar tillkomsten av eller utnyttjandet av anläggningen enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Det 
innebär t ex att vägens funktioner skall skyddas i följande avseenden:  

• God transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner 

• God tillgänglighet (lokalisering som medför ökad barriäreffekt bör undvikas) 

• God trafiksäkerhet 

• God miljö, såväl från hälsosynpunkt som för skydd av stads- och landskapsbilden (Vägverkets 
underlagsmaterial för tillämpning av PBL och MB). 

 

Utanför men i anslutning till planområdet finns ett område av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv: 

• Område N 27 Yngen 

Beslut 2000-02-07 av Naturvårdsverket 

Riksvärde: Sjö, malm, mineral. Stor oligotrof sjö med bl a röding och 
öring. Omgivningen hyser kalkgynnad flora. Malmfyndigheter som 
brutits ut. 

Inom planområdet finns två vägar som är av riksintresse för kommunikationer: 

• Riksväg 26 

Ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det 
nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse.  

• Riksväg 63 

Utgör förbindelse mellan regionala centra vilket innebär att vägen är av 
särskild regional betydelse. 
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Riksintresse för totalförsvarets militära del 

Riksintresset för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken kan i vissa fall 
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 
och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De 
senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av 
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. 

 

Byggnadsminnen 
Byggnadsminnen är skyddade enligt kulturminneslagens (KML) tredje kapitel. Bestämmelserna gäller 
ej fast fornlämning eller kyrkligt kulturminne. 

När en byggnad förklaras som byggnadsminne skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på 
vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. Vid 
behov får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall hållas i 
sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Skyddsbestämmelser skall 
utformas i samförstånd med fastighetsägare som inte får åläggas mer skyldigheter än nödvändigt för 
att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Statliga byggnadsminnen ägs av staten. 
Regeringen meddelar bestämmelser om statliga byggnadsminnen.  

Huruvida en byggnad bör byggnadsminnesförklaras är frågor som kan väckas av var och en genom 
ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ. 

Inom fördjupningsområdet har följande byggnader av länsstyrelsen förklarats som 
byggnadsminnen (inventering har skett mellan 1992 och 2005): 

• Bergmästaregården – kv Bergmästaren (1964-10-09)  
• Storbro hytta med kringanläggningar (1968-09-17) som utgör riksintresse 
• Kvarnen – kv Kvarnen (1976-03-29) 
• Nedre Kallsteniigården – kv Bryggaren (1989-03-29) 

Utdrag ut 3 kap 1 § Lag om kulturminnen mm: 

”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller 
som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får för-
klaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen 
enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av 
kulturhistoriskt värde.” 

I Filipstads kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. 

Inom kommunerna kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten 
kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är 
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom 
sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen används också som 
förberedelse för införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas. 
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Kyrkliga kulturminnen 
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är 
skyddade enligt bestämmelserna i 4 kap kulturminneslagen. 

Naturminnen 
Naturminne innebär enligt 7 kap 10 § miljöbalken att ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen 
får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt 
utrymme. Beslut om naturminnesförklaringar tas av länsstyrelsen eller kommunen. Samma regler som 
föreskrivs för naturreservat skall gälla för naturminnen. 

 

Biotopskyddsområden 
Biotopskyddsområde enligt 7 kap 11 § miljöbalken är ett mindre mark- eller vattenområde som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Regering eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får förklara områden som biotopskyddsområde och vidta 
åtgärder som behövs för att vårda dessa. Inom område som omfattas av biotopskydd får inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Information om nyckelbiotoper finns hos skogsstyrelsen. Termen nyckelbiotop är framtagen av skogs-
styrelsen för att tillämpas i samband med naturvärdesinventeringar i skog. Med nyckelbiotop avses en 
livsmiljö där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter. Rödlistade arter är djur och växter 
som finns upptagna på den så kallade nationella rödlistan.  

 
Inom fördjupningsområdet finns följande biotopskyddsområden: 

• Befintliga alléer: Hertig Filipsgatan, Tegnérgatan 
• Nyckelbiotoper  

Inom fördjupningsområdet finns följande kyrkliga kulturminnen: 

• Filipstads stenkyrka med Västra kyrkogården uppfördes under 1770-talet i 
gustaviansk stil och är en salkyrka med latinsk korsplan. Kyrkan omfattas 
även av generell tillståndsplikt. 

• Östra kyrkogården med Trons kapell – krematorium uppfört 1963 och har 
som helhet en modernistisk prägel i funktionalistisk stil. 

Inom fördjupningsområdet finns följande naturminne: 

• Tall vid Strandvägen i Filipstad (1960-12-29). 
Den har grova proportioner och är fridlyst. 
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Kulturmiljö 
Enligt kulturminneslagen är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot 
kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt 
möjligt undviks eller begränsas. 

Bestämmelserna i kulturminneslagen gäller ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kultur-
minnen samt utförsel och återlämnande av kulturföremål ur landet. Länsstyrelsen har tillsyn över 
kulturminnesvården i länet och Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i 
landet. 

All svensk bebyggelse omfattas av plan- och bygglagen (PBL) vilket innebär ett allmänt skydd mot 
förvanskning och ovarsamma ändringar. 

Värden som i en tid uppskattas kan komma att förringas i en annan tid. Åtgärder för skydd, vård och 
underhåll varierar också över tiden beroende på prioriteringar och resurser. I samband med inven-
teringar av kulturmiljöer undersöks deras värden för att avgöra i vad mån de bör omfattas av 
bestämmelser för skydd, vård och underhåll.  

Skydd för den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen 
Ett starkare skydd för kulturmiljöerna i centrum behöver skapas. Visst skydd finns genom de 
bestämmelser som införts i detaljplaner, men skyddet är otillräckligt. Att utöka skyddet i detaljplaner, 
är resurskrävande, och det tar lång tid innan området kan täckas in av sådana åtgärder. Det är inte ens 
säkert att det är det mest effektiva sättet att skydda bebyggelsen och dess kvaliteter, eftersom 
bebyggelsetrycket i Filipstad är mycket lågt, fastigheternas värden är relativt låga och fastighets-
ägarnas resurser att vårda bebyggelsen begränsade. Kommunen avser därför att arbeta med flera 
kompletterande verktyg och metoder. 

Den historiska bebyggelsens olika karaktärer bör bibehållas och skyddas från 
förfall, rivningar och förvanskningar. Ny bebyggelse och kompletteringar i 
anslutning till kulturmiljöer bör anpassas till den historiska miljön. 

Ansvaret för byggnadsvården vilar på fastighetsägarna. Med regelbundet 
underhåll tas kulturmiljö- och fastighetsvärdena till vara och bevaras för 
efterkommande generationer. Kommunen skall verka för att de objekt som är 
aktuella för kulturmiljövård fortsättningsvis skall skyddas och vårdas. En 
uppdatering av inventeringen av de särskilt beaktansvärda byggnadernas 
aktualitet bör ske. För kulturmiljöobjekt av regionalt och allmänt intresse finns 
behov av uppdateringar av dessa områdens och objekts status. Eftersom lång tid 
har förflutit mellan nutid och den tid då bebyggelseinventeringen tillkom, måste 
också kulturobjektens nuvarande byggnadstekniska skick och status stämmas av 
mot tidigare utvärderingar. 

Ett karaktärsprogram ska formuleras och antas av kommunens fullmäktige. 
Karaktärsprogrammet ska omfatta all historiskt intressant bebyggelse i centrala 
Filipstad. Programmet ska tydliggöra bebyggelsens kvaliteter i den historiska 
stadskärnan. Karaktärsprogrammet ska vara väl förankrat och upplevas ha 
legitimitet hos medborgare och fastighetsägare. Det ska ge råd och riktlinjer för 
hur byggnaderna underhålls och för hur man utformar ev tillägg och 
nybyggnationer.   

Kommunen avser också göra en kartläggning av det övriga stadsområdet med 
syfte att identifiera nyare områden som har beaktansvärda kvaliteter och är 
typiska för sin tid. 
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Inventeringar 
Inom det aktuella planområdet har flera inventeringar av kulturmiljöer utförts under 1970 – 90-talen. 

• Kulturmiljövärden i Filipstads stadskärna 
• Bebyggelseinventeringar 
• Kulturhistoriska broar 

Kulturmiljövärden i Filipstads stadskärna 

Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Värmlands län har på uppdrag av Filipstads kommuns 
byggnadsnämnd låtit utreda de kulturmiljövärden som finns representerade i centrala Filipstad 
(1994-12-16). Utredningen omfattar bebyggelsemiljöerna i följande områden: 

• Kungsgatan 
• Hötorget/Kvarntorget 
• Hantverksgatan 

Utredningen redovisar fastigheter och byggnader som anses angelägna att bevara samt förslag till 
skydds- och planeringsåtgärder. Den utgör också underlag för ställningstaganden om hur allmänna och 
riks- och regionala intressen kan tillgodoses i den kommunala planeringen. 

Bebyggelseinventeringar 

Under åren 1975 till 1995 utfördes ett betydande inventeringsarbete. Det var en aktiv tid i detta 
avseende, och den följde på en tidigare påbörjad period från 60-talet av omfattande rivningar och 
ovarsamma stadsomvandlingsprojekt, som väckte opinion och ledde till behov av dokumentation och 
analys av kulturmiljöer, bevaransvärda byggnader och dessas betydelse för det moderna samhället. 
 
I Filipstad genomfördes följande inventeringar och analyser: 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Filipstads kommun 1976 exklusive tätorterna 
Filipstad, Nykroppa och Lesjöfors 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering 1979 – 80 i tätorterna Filipstad, Lesjöfors och 
Nykroppa Sammanfattande utvärdering 1982 

• Fornminnesinventering 1987 – 93, Byggnadsminnen, Kyrkor och begravningsplatser 

De områden och objekt som vid tiden för inventeringen bedömdes vara mest angelägna att bevara och 
beakta och resultatet redovisades i sammanfattningen från 1982. Den lyfter fram skyddsvärda områden 
och särskilt beaktansvärda byggnader. 

Skyddsvärda områden i Filipstad 
Inom staden återfinns följande fem områden som av Värmlands museum utpekats som skyddsvärda 
områden i Filipstad och som utgör riks- och/eller regionala intressen för kulturmiljövården: 

 Stadsdel Ditt Värmland 
• Hötorget Centrum Ingår i objekt 180 
• Finnshytteåsen Åsen – Höglunda  Ingår i objekt 180 
• Gamla stan Centrum   Ingår i objekt 180 
• Storbro – Munkeberg Storbrohyttan och Åsen – Höglunda  Ingår i objekt 179 
• Filipstadsmiljö Centrum   Ingår i objekt 180 

Vissa områden och delar omfattas inte av detaljplan – se respektive stadsdelsredovisning.  

I kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP 1990) anges att områdesbestämmelser avses att upprättas 
till skydd för kulturvärdena inom vissa berörda områden; Storbrohyttan, Finnshytteåsen samt 
Abborrberget.  
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Beaktansvärda fastigheter och byggnader i Filipstad 
Inom Filipstad (översiktsplanens geografiska fördjupningsområde) finns totalt 120 objekt utpekade 
som särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckningar i respektive stadsdelsredovisning. 

De områden och objekt som pekats ut har värderats enligt följande kriterier: 

• Det tidstypiska utseendet 
Varje stilepok har sina karakteristiska drag. Detta kan visa sig i bl a huskroppens form och i 
enskilda detaljer som fönster- dörr- och fasadtyper. Ju mer tidstypisk en byggnad är desto 
värdefullare får den anses vara från kulturhistorisk synpunkt. 

• Åldern 
Det tidstypiska har större betydelse än åldern i sig. Detta innebär dock ej att åldern skulle vara 
betydelselös. Ju längre tillbaka i tiden man går desto sällsyntare blir de bevarade husen från 
respektive period. Med ökande sällsynthet ökar också angelägenheten av ett bevarande. 
Principiellt har ett äldre hus med bibehållen ursprunglighet större värde, men det 
kulturhistoriska värdet kan ibland ligga i husets växlande öden och användningssätt genom 
tiderna. Detta måste avgöras i varje enskilt fall. 

• Karakteristiskt respektive unikt 
Kulturminnesvården har den viktiga uppgiften att för framtiden bevara bra exempel på de 
vanliga, representativa, karakteristiska byggnaderna från olika tidsepoker och samhällsskikt. 
Ett syfte med byggnadsinventering är att man ska kunna göra ett urval innan en bristsituation 
uppstår. Det finns också ett värde i att bevara det unika i sig, t ex en arkitektritad byggnad, en 
bostad för en känd person, eller en byggstil eller typ som annars ej är representerad i trakten. 

• Miljön (skyddsvärda områden) 
Det kulturhistoriska värdet ligger inte bara i enskilda objekt. Värdet kan bestå i hela miljöer 
och måste inte vara från samma tid. Det strider inte mot kulturmiljövårdens intressen att 
byggnader uppförs inom skyddsvärda områden eller i anslutning till beaktansvärda byggnader. 
Med nödvändig anpassning bör nya inslag kunna bli positiva tillskott till den existerande 
miljön och för framtiden berätta sin bit av historien. Man bör dock ta fram sin goda vilja och 
göra sig medveten om vad som finns att skydda och beakta. 

Kulturhistoriska broar 

Länsstyrelsen reviderade 2001 den kulturhistoriska inventeringen av broar i Värmlands län. (Broar i 
Värmlands län – kulturhistoriks inventering, reviderad 2001. Länsstyrelsen Värmlands län och 
Vägverket region väst.) 

Klass 1A innebär att bron är framträdande representant för viss tids brobyggnadskonst. Miljöaspekten 
kan i vissa fall förstärka brons kulturvärde. Underhållsarbete eller annan åtgärd ska ske i samråd med 
antikvarisk myndighet. 

Klas 1B innebär att bron är karaktärisk representant för olika brotyper, vilka tillsammans med 1A 
belyser den teknisk- och kommunikationshistoriska utvecklingen. Underhåll och reparationer bör ske i 
samråd med antikvarisk myndighet. 

I centrala Filipstad finns två broar som klassificerats som kulturhistoriskt 
värdefulla: 

• Asphyttebron nr 33 klass 1A, byggd 1700-talet renoverad 1959 ett spann 

• Kvarnbron nr 34 klass 1B, byggd 1920-talet, två spann 
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Kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland 
Den kommunomfattande kulturhistoriska bebyggelseinventeringen har legat till grund vid utarbetandet 
av länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram: Ditt Värmland – Kulturmiljöprogram för Värmland 
och värmlänningar, Värmländska kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Värmlands län. 1989. 

Enligt kulturmiljöprogrammet är det den samlade helhetsbilden av kulturmiljöerna i staden som är 
värd att beakta och bibehålla. Såväl hela bebyggelsemiljöer som fastigheter och enskilda byggnader 
bör skyddas och bevaras. 

Begreppet bebyggelsemiljö 
syftar på ett områdes 
helhetsmiljö; bl a de 
ingående fastigheterna och 
hur de förhåller sig till 
varandra och omgivande 
fysiska miljö som t ex natur, 
vegetation, vägar, gator, 
trottoarer, torg och allmänna 
platser m m.  

Begreppet fastighet syftar 
på en fastighets hela miljö, 
t ex eventuell gårdsmiljö 
och komplement som 
garage, uthus, staket, plank, 
växtlighet m m.  

Begreppet särskilt 
beaktansvärd byggnad 
syftar på enskilda 
byggnader (eller andra 
objekt). 

Det är många gånger 
samspelet mellan 
byggnaderna (objekten), 
fastigheterna och 
omgivande fysiska miljö, 
t ex deras inbördes element 
och relationer, som bidrar 
till att en helhetsmiljö 
upplevts vara unik eller 
särskilt beaktansvärd. 
Faktorer som utformning, 
belägenhet, placering, skala 
och proportioner är 
betydelsefulla och ibland 
avgörande för att gestalta en 
speciell karaktär.  
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Länsstyrelsens åtgärdsprogram Ditt Värmland kulturmiljöprogram 

Till kulturmiljöprogrammet finns även ett åtgärdsprogram som gavs ut 1990 av Kulturmiljöenheten 
vid Länsstyrelsen i Värmlands län. Åtgärdsprogrammet anger rekommendationer för planerings-
åtgärder inom de kulturmiljöer som har prioriterats. Delar av samtliga områden omfattas av 
kulturminneslagen och utgör därmed objekt och kulturmiljö av nationell/regional angelägenhet att 
skydda och vårda. De kan bestå av fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen eller övriga 
kulturföremål av riksintresse – eller vara knutna till märkliga historiska minnen och lämningar av 
allmänt intresse. 

Åtgärdsprogrammet omfattar 23 kulturmiljöer i Filipstads kommun (169-193). Tre av dessa ligger inom 
planområdet. De är 179 Storbrohyttan, 180 Filipstad och 169 Abborrberget. 

• 179 Storbrohyttan 
Område av riks- och regionalt intresse för kulturmiljövård. 

Beteckning i länsstyrelsens register är K10. Beteckning i Filipstads kommun FÖP 1990 är K5. 
Området utgör ett av fem s k Skyddsvärda områden i Filipstad, Storbro–Munkeberg. 

Länsstyrelsens rekommendationer: 
För området föreslås att detaljplane- eller områdesbestämmelser upprättas eftersom detaljplan 
ej finns. Området berör stadsdelarna Åsen – Höglunda och Storbrohyttan. 

• 180 Filipstad 
Område av regionalt intresse.  

Området motsvarar i princip det område som i Filipstads kommun FÖP 1990 har beteckning 
K21 – Centrala staden; delvis välbevarad småstadsmiljö. För hela område K21 gäller detalj-
planer. Hela markområdet, som motsvarar stadens utbredning under 1600-talet och dess-
förinnan, betraktas idag som fast fornlämning och omfattas av kulturminneslagen. Mark-
arbeten skall föregås av arkeologiska undersökningar efter samråd med länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens rekommendationer: 
Detaljplanerna inom område K21 skall i samband med framtida omarbetning ges en 
utformning och sådana skyddsbestämmelser att befintliga kulturmiljövärden i centrala staden 
beaktas. Kulturvärdena i miljön bör säkerställas genom detaljplanebestämmelser. Vid 
tillståndsprövning bör särskilt värnas om samlade miljöbilder och ett bibehållande av 
byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär. Prövning av lov bör ske efter samråd med 
länsmuséet. I frågor som berör byggnadsminne, formlämning eller kyrkogårdar bör samråd 
ske med länsstyrelsen. Byggnaderna kring Hötorget äger särskilt högt kulturhistoriskt värde 
och fråga om byggnadsminnesförklaring bör utredas. Vård och underhåll av vägbro och 
byggnader bör ske med varsamhet och hänsynstagande till bebyggelse miljöns och enskilda 
byggnaders kulturhistoriska kvalitéer. 

• 169 Abborrberget 
Område av regionalt intresse. 

Jämför område K22 i FÖP 1990; – Abborrberget; fornlämningsmiljö med rallbana från 1800-
talet, järnväg Yngen – Daglösen. 

Länsstyrelsens rekommendationer: 
Området saknar detaljplan. I frågor som berör områdets markanvändning bör samråd ske med 
länsstyrelsen. Skogsbruksåtgärder får ske endast med hänsynstagande till befintlig 
fornlämning. Årlig markvård av fornlämningsområdet bör också fortsättningsvis ske enligt 
särskild skötselplan. Besöksinformation och skyltning bör utvecklas. 
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Fornminnen 
Fasta fornlämningar skyddas av kulturminneslagen och är lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.  

 
Kulturhistoriska lämningar återfinns beskrivna i Riksantikvarieämbetets objektsregister. I Skogsvårds-
styrelsens register Skog & Historia redovisas okända, troliga och ännu ej dokumenterade forn-
lämningar och andra viktiga kulturlämningar. Syftet är att få dessa dokumenterade och bedömda för 
eventuell senare överföring till fornminnesregistret. 

Skyddet av fasta fornminnen motsvarar det område som behövs för att bevara lämningen och bestäms 
av länsstyrelsen. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt 
ändra eller skada en fast fornlämning. 

Det är inte möjligt att skydda alla fornlämningar eftersom samhället och landskapet förändras ständigt. 
Även om fornlämningar har ett lagskydd kan man bestämma att ta bort en fornlämning. Tillstånd för 
att ta bort en fornlämning fattas av länsstyrelsen och kostnaden för borttagning och arkeologisk 
undersökning bekostas av exploatören. 

Inom planområdet redovisas betydande fornminnen som omfattas av kulturminneslagen 
(KML). Objekten överensstämmer med FÖP 1990 samt den kommunomfattande 
bebyggelseinventering som utförts av Värmlands museum och sammanfattats i ”Rapport 
över kulturhistorisk bebyggelseinventering i Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa 1979 – 80”. 
Där redovisas följande; 

• Fasta fornlämningar (nr 9 minnessten över John och Nils Ericson) 
• Övriga kulturhistoriska lämningar 
• Bevakningsobjekt 
• Uppgifter om fornminne (i princip utgör hela Filipstads centrumområde K21) 

För ytterligare information se respektive stadsdelsredovisning. 

 

Enligt 2 kap 1 § kulturminneslagen är följande lämningar fasta fornlämningar: 

1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra 
begravningsplatser, 

2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder 
samt andra ristningar eller målningar, 

3. kors och minnesvårdar, 

4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål, 

5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter 
arbetsliv och näringsfång, 

6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av 
andra märkliga byggnader och byggnadsverk, 

7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, 

8. skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak. 

Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult. 
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Naturvård 

Regionala intresseområden 

Naturinventering Filipstads kommun 
Kommunvisa inventeringar över ekologiska värden och friluftsvärden av riks- och regionala intressen 
har utförts 1984 daterade till 1990-01-30. Varje objekt finns utförligt beskrivet. Observera att vissa 
värden kanske förändrats med tiden och att det är viktigt att uppdatera inventeringen inför planering i 
ett utpekat område. 

Våtmarksinventering 
Inom området finns våtmarker av klass 3 vilket innebär vissa naturvärden. Naturvårdsverket fick 1977 
regeringens uppdrag att genomföra en översiktlig inventering av de svenska våtmarkerna. År 1980 
genomfördes även en anspråkskartering, med syfte att kartlägga i vilka delar av landet som anspråket 
var störst på våtmarksresurserna. Med ledning av dessa underlag startades försöksinventeringar på 
småländska höglandet, vilka sedan följdes av länsvisa inventeringsprojekt. År 2004 hade hela landet 
inventerats och därmed är hela landet utom fjällområdet täckt. Några av länen har också gjort eller 
påbörjat en återinventering av våtmarkerna. 

Åkermarksinventering 
Enligt en inventering av åkermark utförd av Lantbruksnämnden 1976 redovisas åkermark utifrån 
produktionsförutsättningar, större sammanhängande brukningsvärd åkermark, täckdikad etc. Inom 
planområdet finns det åkermark i klasserna 1 och 2. (Klass 1 = åker av väsentligt intresse för jord-
bruket och klass 2 = åker av intresse för jordbruket men med produktionsförutsättningar sämre än 
klass I.)  

Skog och naturmark med höga sociala värden 
Kommunen har inventerat användningen av skogs- och naturområden i anslutning till 
stadsbebyggelsen. Särskilt viktiga är rekreationsområden som används av skolorna, förskola och 
fritids. Områdena har sammanställts på en karta som visas på nästa sida. 

Inom planområdet finns tre områden av regionalt intresse för naturvården: 

• Färnsjön – Flottuvan 
Eutrof sjö, odlingsmark, fågellokal.  
Se stadsdelarna Eriksberg och Kalhyttan. 

• Abborrtjärn 
Moränformation, strövområde.  
Se stadsdel Myrängen.  

• Stampbäcken 
Bäck med flodpärlmussla 
Se stadsdel Hennickehammar  



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 2 – PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

 

22 

 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 2 – PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

 

23 

 

Miljö-, hälso- och riskfaktorer 

Avfall 
I Filipstads stad finns miljöstationer vid OKQ8 och Fagerbergsvägen. Kommunens avfallsanläggning 
med deponi finns i Långskogen, fyra km norr om Persberg. Lokalisering av kommunens 
återvinningscentral diskuteras för närvarande och två möjliga alternativ har diskuterats:  

• I norra delen av stadsdelen Jonstorp, i närheten av nuvarande Pekås. Detta läges främsta fördel 
är tillgängligheten. Risken för att den kan störa omgivningen kräver dock noggranna 
förstudier och en sannolikt dyrare utformning. 

• I Eriksbergsområdet, söder om södra industriområdet, där det idag finns en jordtipp. Eriksberg 
framstår som det mest lämpliga vad gäller tillväxtmöjligheter och minimering av störande 
inverkan på omgivningen. 

Vatten- och luftkvalitet 

Vatten 

Vattenkvaliteten styrs av miljökvalitetsnormer samt miljömål om vatten. För Filipstad finns ingen 
dokumentation om försurning inom planområdet. Vattendragen i anslutning till tätorten har alla 
bedömts i VISS (vatteninformationssystem Sverige). Sjöarna Daglösen, Lersjön och Färnsjön har 
olika status där Daglösen bedöms har svårast att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten då sjön har 
otillfredsställande ekologisk status. 

Oavsett sjöarnas status kommer en mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten inte uppnås. Under en eventuell 
detaljplaneprocess kommer bland annat dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga 
åtgärder som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga fastighetsägare med bristfälliga 
enskilda avlopp att åtgärda dessa då brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Daglösens 
status.  

Luft 

Under perioden 2002 till 2005 pågick luftkvalitetsmätningar i svenska tätorter. En utförlig beskrivning 
finns i rapporten Luftkvalitet i tätorter 2005, Svenska Miljöinstitutet. Sedan 2012 ingår kommunen i 
ett luftmätningsprojekt i Miljösamverkan Värmlands regi. Under 2012 mätte kommunen månadsvis 
NO2 på den plats där störst förorening av luft misstänks, både genom trafik och industri, dvs vid 
tätortens genomfartsled riksväg 63. Årsmedelvärdet visar att uppmätt NO2-halt ligger under både 
miljökvalitetsnormen och även under det nationella miljömålet. Gaturummet består både av skola och 
flerfamiljshus. 2013 har luftmätningen utökats med partikelmätning PM 2,5 och PM 10, också detta 
med månadsvis uppföljning. Hittills analyserade luftmätningar tyder inte på att miljökvalitetsnormerna 
för luft överskrids. 

Luftkvaliteten styrs av miljökvalitetsnormerna samt miljökvalitetsmålen om frisk luft. Filipstad har 
inga lokala riktlinjer för luftkvaliteten på orten. Utsläpp som påverkar orten är framförallt de stora 
livsmedelsindustrierna. 
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Kraftledningar 
Inom planområdet löper ett antal kraftledningar av varierande storlek. Det finns inga fastställda 
skyddsavstånd utan försiktighetsprincipen gäller. Försiktighetsprincipen är en av de allmänna hänsyns-
reglerna i miljöbalkens 2:a kapitel. Råd hur den skall tillämpas ges i en vägledning för beslutsfattare 
som gavs ut 1996 av fem svenska myndigheter; dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäker-
hetsverket, Socialstyrelsen och dåvarande Strålskyddsinstitutet – Myndigheternas försiktighetsprincip 
för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i allmänna råd 
angivit referensvärden för allmänhetens exponering från elektromagnetiska fält. Behov av skydds-
avstånd med hänsyn till påverkan från elektromagnetiska fält är bland annat beroende av nätspänning. 

Markförhållanden och radon 
Radon finns i luft, vatten och mark, och är en radioaktiv och luktfri gas som bildas när det radioaktiva 
grundämnet radium sönderfaller. Radonhalten mäts i enheten Becquerel. Det finns riktvärden fast-
ställda för att skydda människors hälsa. Gränsvärde för inomhusluft är 200 Bq/m3 vilket regleras av  
9 kap miljöbalken, via Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:22 med ändring 2004:6) samt 
Boverkets byggregler (BFS 2011:26). 

Förorenade områden 
Med förorenade områden avses enligt miljöbalken mark- och vattenområden, grundvatten samt 
byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Oftast finns dessa områden i anslutning till pågående eller avslutad 
industriell verksamhet. Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller i sediment blir ofta kvar 
under lång tid om vi inte gör någonting åt det. Föroreningarna sprids ofta vidare till vattendrag och 
grundvatten. 

Inventering av förorenade områden 

För närvarande pågår en inventering av områden i länet där det tidigare bedrivits eller idag bedrivs 
industriell verksamhet. Arbetet är en del i ett riksomfattande arbete med att inventera förorenade 
områden i landet. Syftet med inventeringen är att ta reda på om det kan finnas någon form av 
förorening i mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader på området. Över 2000 områden 
har hittills identifierats och av dessa har ca 30 procent inventerats och riskklassats av Länsstyrelsen. 

Klassning 

Inventerade objekt kan antingen vara klassade efter Naturvårdsverkets generella branschklassning eller 
objektsspecifikt enligt MIFO-modellen (metodik för inventering av förorenade områden). 

Enligt Markradonutredning för Filipstads kommun med tillhörande kartbilagor, 
utförd av SGAB, är största delen av Filipstads kommun normalriskområde för 
radon. SGAB rekommenderar att marken besiktigas med avseende på markradon-
risken inför varje nybyggnad inom kommunen. 

Ny bebyggelse bör inte lokaliseras i omedelbar anslutning till befintliga 
kraftledningar. Vid prövning av lov och förhandsbesked för ny bebyggelse i 
anslutning till befintlig kraftledning bör samråd ske med miljökontoret. 
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MIFO 
MIFO är Naturvårdsverkets metod där riskklassningen baseras på föroreningarnas farlighet, omfatt-
ningen av föroreningen, om föroreningarna kan sprida sig och i så fall vilken miljö som exponeras.  

Arbetet genomförs i två steg, fas 1 och fas 2. Den inledande delen med arkivsökning och framtagning 
av bakgrundsinformation, betecknas som fas 1. Den utgör grunden för att bedöma om det finns behov 
av fördjupade undersökningar för en förorenad plats. I det här skedet gör man även genomgång av 
kemikalieanvändningen för verksamheten som funnits på platsen samt en bedömning av riskerna för 
olika exponerings- och spridningsvägar som kan utsätta omgivningen för en hälso- eller miljörisk. 

Genom att försöka besvara dessa och en del andra frågor kan objektet sedan inordnas i en av fyra 
riskklasser där klass 1 och 2 innebär mycket stor respektive stor risk och klass 3 och 4 innebär måttlig 
respektive liten risk.  

När den första fasen är genomgången kan man göra en bedömning av vilka objekt som verkar ha 
behov av fördjupade undersökningar. I fas 2 görs sedan rekognosering, geokartor, provtagningsplan 
och översiktliga provtagningar för att få ett bättre underlag för bedömningen av föroreningsnivåer och 
spridningsförutsättningar. 

Naturvårdsverkets branschklassning 
Naturvårdsverkets branschklassning ger en generell bild av olika branschers föroreningsproblem. 
Branschklassningen används för att få en översiktlig bedömning av hur allvarliga föroreningar som 
kan finnas vid objekten, även om variationen är stor mellan olika objekt inom samma bransch. 

Bedömning och efterbehandling 

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat skall markens status alltid utredas. Om en 
förorening upptäcks skall miljöförvaltningen snarast underrättas oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat. Efterbehandling (sanering) av ett område är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 

Vid bedömningar av förorenad mark görs alltid en ansvarsbedömning, i första hand är det den som 
orsakat föroreningen som är ansvarig för undersökning och efterbehandling. Efterbehandlingsansvaret 
innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utreda föroreningssituationen och utföra de åtgärder 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors 
hälsa eller miljön. 

Förorenade markområden inom planområdet 

Inom planområdet har följande objekt identifierats som är eller misstänks vara förorenade, se karta på 
nästa sida. Många av dessa områden är endast identifierade eller under utredning. För mer information 
om områdena hänvisas till Länsstyrelsen (www.lansstyrelsen.se/varmland). 

Vid planering och nybyggnation i tätorter samt på områden som nyttjats för 
industriell verksamhet eller andra typer av verksamheter ska undersökningar ske. 
Vid överlåtelse av fastigheter bör köpare göra miljötekniska undersökningar för 
att få vetskap om de eventuellt övertar ett saneringsansvar. 
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Trafiksäkerhet 
De negativa effekterna av riksvägarna bör i möjligaste mån avhjälpas med syfte att förbättra 
trafiksäkerheten, minska barriäreffekten, öka framkomlighet för korsande trafik och gång- och 
cykeltrafikanter. 

Järnvägen är en resurs med utvecklingspotential. Det är därför viktigt att beakta banområdet och 
järnvägens behov. I samband med planering för ny eller förtätad bebyggelse är det viktigt att beakta 
hur behovet av att korsa järnvägen påverkas. Kommer exploateringen att leda till ökad trafik över en 
befintlig plankorsning kan skyddsnivån vid korsningen behöva förstärkas, exempelvis med ljud- och 
ljussignaler samt bommar. Kommer exploateringen att leda till behov av att korsa järnvägen på en 
plats där det idag saknas möjlighet att korsa järnvägen lagligt bör möjligheterna att anordna en laglig 
passage undersökas, alternativt att åtgärder vidtas för att leda trafiken mot andra närbelägna och 
lagliga passager. 

Farligt gods 
Med farligt gods menas ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada människor, 
miljö samt egendom och annat gods, om det inte hanteras rätt under en transport. 

De primära transportlederna för farligt gods genom Filipstad är riksväg 63 och 26. Även järnväg är att 
anse som en transportled för farligt gods, på liknande sätt som riksvägarna. Sekundär transportväg är 
Konsul Lundströms väg förbi industriområdena i västra Filipstad.  

Vid planeringsinsatser längs transportvägarna ska, enligt Trafikverket, en riskanalys genomföras vid 
lokalisering av ny bebyggelse vid primär eller sekundär transportväg. (Riskhantering i 
detaljplaneprocessen, Länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Stockholms län, 2006). 

För att minska riskerna för människors hälsa bör de riktlinjer som Länsstyrelsen i 
Västra Götaland, Skåne och Stockholms län angivit för nybyggnation intill farligt 
gods leder vara vägledande även för planering i Filipstads kommun. 

För att kunna genomföra ett effektivt underhåll, säkra nödvändigt utrymme för 
räddningsinsatser i händelse av olycka samt även för att säkra utrymme för viss 
framtida utveckling av järnvägsanläggningen bör ny bebyggelse därför normalt 
inte tillkomma inom 30 meter från spårmitt. Se skriften Säkra järnvägstransporter 
av farligt gods (www.trafikverket.se). 
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Trafikbuller 
Vägtrafiken är den enskilt största bullerkällan i landet. I storleksordningen två miljoner människor i 
landet utsätts för bullernivåer över riktvärdena. Trafikverket ansvarar för buller från trafiken på 
statliga vägar. För de mest bullerutsatta, i befintliga bostäder längs de befintliga vägarna, gör Trafik-
verket bullerdämpande åtgärder. Vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av väg gör Trafikverket 
åtgärder så att bullernivån inte överstiger gällande riktvärden.  

Vid nybyggnad av bostäder och verksamheter intill vägar ansvarar exploatören för erforderliga buller-
åtgärder. Kommunen har ett ansvar för att riktvärden för bullernivåer inte överskrids vid detaljplan-
läggning eller vid bygglovgivning. En god ljudmiljö bör i första hand uppnås genom god samhälls-
planering och inte genom skyddsåtgärder. Tystare fordon, tystare beläggning och lägre hastigheter är 
också möjliga åtgärder för att minska bullret vid källan. 

Även järnväg ger upphov till trafikbuller och vibrationer. Detta måste beaktas vid exploatering nära 
järnväg och då särskilt när det handlar om ny bostadsbebyggelse.  

Det finns inget generellt avstånd från järnvägen där risken för buller- och vibrationsstörningar kan 
uteslutas. Varje plats är unik och har sina speciella förutsättningar. Det handlar bl a om hur terrängen 
ser ut, geotekniska förhållanden och trafikeringen av järnvägen. 

Riktvärden och information kring buller och vibrationer finns bl a i ”Boverkets Allmänna råd 2008:1 
– Buller i planeringen” samt skriften ”Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik, Riktlinjer och 
tillämpning, dnr S02-4235/SA60”. Den sista finns tillgänglig via Trafikverkets hemsida, 
www.trafikverket.se 

För bostäder gäller följande riktvärden för maximal bullernivå från järnväg: 

• 30 dB (A) ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid (utrymmen för sömn och vila) 

• 55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus 

• 70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Riktvärden för vibrationer i rum för sömn och vila är 0,4 mm/s samt 14 mm/s² RMS. Förekomst av 
lösa jordlager kan vara en indikator på att risken för vibrationsstörningar behöver beaktas. 

Riktvärden för buller och vibrationer kan anges som planbestämmelser i detaljplan. 

Boverket redovisar i myndighetens allmänna råd från år 2008: Buller i planeringen – planera för 
bostäder i områden utsatta för väg- och spårtrafik, hur bullerfrågan bör hanteras i samhällsplaneringen. 

Riktvärden för buller 
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för buller. 
Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt 
ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

På vissa sträckor inom tätorten överstiger sannolikt trafikbullret från Rv 63 och Rv 26, 55 dB(A) inom 
avståndet 50-100 meter. (”Underlagsmaterial från vägverket Region Väst” Värmlands län, februari 
2002, publikation 2004:3) 

Inom planområdet är riksvägarna de största bullerkällorna. Inom riskområdet för 
bullerstörningar bör inga bostäder uppföras. 
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Översvämningsrisk 
Enligt förteckningen över översvämmade områden, från Beredskapsenheten på Länsstyrelsen, har 
området kring Skillerälven och Norsbäcken översvämmats 1977. Rapporten ”Översvämningsrisker i 
fysisk planering” innehåller rekommendationer för markanvändning vid nybyggnation.  

 

Gullspångsälvens avrinningsområde 

SMHI har på uppdrag av Räddningsverket utfört en beställning av en översiktlig översvämnings-
kartering längs Gullspångsälven med start i Nordmark och Nordmarksälven, som byter namn till 
Timsälven och vidare till Letälven och Gullspångsälven till Vänern. Dessutom ingår en kartering av 
Svartälven genom Karlskoga. 

Kartläggningen är översiktlig och därmed begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av 
räddningstjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens riskhantering och samhälls-
planering. Tanken med översvämningskartorna är att de även skall vara till hjälp vid tolkningen av de 
hydrologiska varningar och prognoser som SMHI skickar ut. 

Slutprodukten är kartor med översvämningszoner vid 100-års flöde och beräknat högsta flöde. Det 
senare är beräknat enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering (dammar i riskklass I).  

Vid användning av den översiktliga översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i 
skalområdet 1:50 000, då den använda höjddatabanken GSD (Geografiska Sverigedata)-Höjddata från 
Lantmäteriet har begränsad noggrannhet. 

Markområden med stor sannolikhet för översvämning 
I områden som hotas av 100-årsflöde, dvs. där sannolikheten för översvämningar beräknas till 63 
procent eller högre under en 100-årsperiod, bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls, med 
undantag för enkla byggnader som garage och uthus. 

Markområden med viss sannolikhet för översvämning 
I områden som hotas av högsta dimensionerande flöde, dvs. där översvämningar beräknas ske mer 
sällan än vart hundrade år kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. Exempel är byggnader 
av lägre värde, byggnader av mer robust konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka 
villor, fritidshus och mindre industrier med liten miljöpåverkan. 

Markområden med låg sannolikhet för översvämning 
Endast i områden som inte hotas av 100-årssflöde eller högsta dimensionerande flöde bör riskobjekt 
och samhällsfunktioner av betydande vikt lokaliseras. Detta kan vara offentliga byggnader, t.ex. 
sjukhus, vårdhem, skolor, infrastruktur av stor betydelse såsom riksvägar och andra vägar utan reella 
förbifartsmöjligheter, järnväg, VA/avfallsanläggningar, el- /teleanläggningar samt industrier med 
stor miljöpåverkan eller andra industriområden. Även sammanhållen bostadsbebyggelse bör 
placeras ovanför nivån för högsta dimensionerande flöde. 

Rekommendationerna föreslår var man kan bygga utan att vidta särskilda förebyggande åtgärder 
med avseende på höga flöden. I de fall man önskar använda översvämnings hotad mark till annat än 
vad som rekommenderas bör en riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att begränsa konsekvenserna av höga flöden. 

Utdrag ur rapporten ”Översvämningsrisker i fysisk planering” 
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Översvämningskarteringen omfattar enbart naturliga flöden, dvs. inte flöden uppkomna genom t.ex. 
dammbrott och isdämningar. I arbetet med den översiktliga översvämningskarteringen ingår inga 
inmätningar i fält, utan som underlag till arbetet används tillgängliga högflödesuppgifter, digitala 
GSD-Höjddata samt insamlade beskrivningar och ritningar över framför allt broar och dammar. En 
rekognosering i fält har utförts längs nästan hela sträckan i samband med ett högt flöde i november 
2000. 

Skred och rasrisk 
För området kring Skillerälven och Norsbäcken, som rinner genom tätorten, har det gjorts en över-
siktlig skred- och rasriskkartering Filipstads kommun av Bohusgeo 1996.  

Karteringen för Filipstads kommun syftar till att kartlägga risken för skred och ras inom områden som 
utvalts av Statens Geotekniska Institut. Uppdragsgivare har varit Statens Räddningsverk, Karlstad.  

Skredriskkarta 1a redovisar stabilitetsförutsättningar och karta 1b redovisar en bedömning av 
stabilitetsförhållandena. Karta 1a indelar markområden i stabilitetszoner. Zonindelningen kan 
betraktas som statisk, dvs påverkas inte av förändringar i laster och hållfasthet. Kartan gäller så länge 
som inga större förändringar i topografin görs. Karta 1b redovisar en bedömning baserad på nu kända 
förhållanden och förändras med tiden beroende på schaktningar, uppfyllningar och annan påverkan på 
jordarter, marklutning och infiltration.  

Markområdena nära och intill Norsbäcken består främst av leror och ingår i stabilitetszon I respektive 
II. Inom zon I närmast Norsbäcken (total bredd ca 500 m) finns förutsättningar för initiala spontana 
eller provocerade skred och ras. Inom zon II finns inga förutsättningar för initiala skred och ras, men 
zonen kan komma att beröras av skred och ras som initieras inom angränsande zon I. Zon I bedöms ha 
otillfredsställande stabilitet. Inom zonen rekommenderas detaljerad utredning. 

Utförligare information om de olika zonernas innehåll finns i rapporten. Se bilaga sist i dokumentet. 

Skjutbanor och motorbanor 
Inom samt i anslutning till planområdet finns tre skjutbanor och en motorbana. Dessa kräver på grund 
av de bullerstörningar de kan ge upphov till ett visst skyddsavstånd till bebyggelse. Vid bedömning av 
enskilda ärenden bör dock inverkan av terräng och andra hinder beaktas.  

Rekommendationerna för de olika stabilitetszonerna skall ligga till grund vid 
åtgärder inom utpekade områden. 

Ljudnivån för skjutbanor bör inte överstiga de riktlinjer som anges i Naturvårds-
verkets Allmänna råd ”Buller från skjutbanor” (NV RR 1981:2). Motorbanans 
inverkan bör utredas vid byggnation av bostäder intill området. 

De eventuella klimatförändringarna, kan innebära att vattennivån stiger eller att 
extrema regnmängder kan bli vanligare. Därför bör rekommendationerna enligt 
”Översvämningsrisker i fysisk planering” vara vägledande vid nybyggnation. 
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Skyddsavstånd till verksamheter 
Boverket har författat rekommendationer avseende skyddsavstånd för verksamheter som ger risker och 
olägenheter för omgivningen i boken ”Bättre plats för arbete”. Kompletterande rekommendationer och 
mer inträngande analyser har tillkommit för t ex hästhållning i en utredning gjord av länsstyrelsen i 
Skåne län (2004:17) Hästar och Bebyggelse - underlag för den fysiska planeringen. Nedan görs en 
sammanfattning av rekommendationernas implikationer för viktiga objekt i Filipstad. 

Reningsverk 

Filipstads reningsverk ligger i Eriksbergsområdet, söder om stadsdelen Bergslagstorget. Reningsverket 
är dimensionerat för omkring 25000 personekvivalenter, men tjänar bara omkring 5000 personer. 
Verket tar även hand om avfall från livsmedelsindustrin.  

Krematorium 

Filipstads krematorium har tre oljeeldade brännare med en total effekt om 77 kW. Anläggningen är 
försedd med selénampull för att avskilja kvicksilver. 

Stall 

Ridhus med stall för hästar finns på ett par ställen i stadsområdet. 

Verksamhetsområden 

Områden för verksamheter eller industri med stor påverkan på omgivningen, så kallad tung industri 
finns i stadsdelen Jonstorp. Viss industriverksamhet finns också i Åsenområdet, samt mindre 
verksamheter utspridda i samhället. Det finns också många möjligheter att etablera mindre verksam-
heter, som inte innebär någon allvarlig störning för omgivningen i flera delar av Filipstads stads-
område. 

Skyddsavstånd för etablering av reningsverk av denna storlek är normalt mellan 
500 och 1000 meter. Vid detaljplaneprövningen för utbyggnad av Piludden-
området gjordes en utvärdering av verkets omgivningspåverkan, varvid man fann 
att verket var mycket väl fungerande och att ett skyddsavstånd om 300 meter är 
tillräckligt. 

Normalt skyddsavstånd för en förbränningsanläggning med effekt upp till 1 MW 
är 50 meter. 

Skyddsavstånd till verksamheten varierar från 50 till 200 meter beroende på om 
det är tillfällig närvaro av hästar i hagar etc eller permanent anläggning såsom 
stall, ridhus etc. 

I planen har utvecklingsmöjligheter för industri i huvudsak lokaliserats till 
Jonstorp och Eriksberg. Här finns huvuddelen av Filipstads livsmedelsindustri. 
Det är viktigt att detta område förses med tillräckliga utbyggnadsmöjligheter. 
Skyddsavstånd för den typ av industri som kan bli aktuell i detta område är 50 – 
400 meter beroende på verksamhetens karaktär. 

Ovannämnda rekommendationer och handledningar ska användas som riktlinjer 
vid bestämning av skyddsavstånd till verksamheter  
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Underlagsmaterial för planen 

Utgångspunkter 
Våra stränder och bestämmelser om strandskydd, naturvårdsverket ISBN 620-8003-9.pdf 

Miljömål för Värmlands län, Reviderade mål 2008, publ nr 2008:2, Länsstyrelsen i Värmlands län 

Lokal Agenda 21 i Filipstads kommun 

Miljöpolicy för Filipstads kommun, antagen 2006-11-06 av Kommunfullmäktige, utarbetad av Miljö- 
och stadsarkitektkontoret 

Befolkning 
Filipstad Kommunfakta 2010, statistik från Statistiska centralbyrån 

Näringsliv 
Strategisk handlingsplan Filipstads kommun – baserad på en omvärldsanalys, arbetsmaterial, Euro 
Futures AB, 2004-06-09 

Kommunikationer 
Riksväg 63, genomfart Filipstad, förstudie, Beslutshandling januari 2004, WSP Samhällsbyggnad, 
Karlstad på uppdrag av Vägverket Region Väst 

Riksväg 63, genomfart Filipstad, Gestaltningsprogram, Förhandskopia 20110407, Trafikverket 2011. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 2004-2015, fastställd av Länsstyrelsens 
styrelse den 19 april 2004 

Attityd och resvaneundersökning RVU 04 – sammanställning av resultat, rapport 2005:15, utgåva 1.0, 
20 mars 2005, beställare Värmlandstrafik AB 

Riskhantering i detaljplaneprocessen, Länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Stockholms län, 
september 2006 

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst, Värmlands län, juni 2009, publikation 
2009:73 

Vår del i samhällsbyggandet. Vägverkets underlagsmaterial för tillämpning av plan- och bygglagen 
och miljöbalken, publikation 2009:14 

Kulturmiljö 
Värmländska kulturmiljöer, åtgärdsprogram Ditt Värmland. Kulturmiljöprogram för Värmland och 
värmlänningar. Utgiven 1990 av Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Värmlands län. 

Kulturmiljövärden i Filipstads stadskärna, länsstyrelsens utredning 1994-12-16, utförd av kulturmiljö-
enheten vid Länsstyrelsen i Värmlands län.  

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Filipstads kommun 1976 exklusive tätorterna Filipstad, 
Nykroppa och Lesjöfors, utförd av Värmlands museum på uppdrag av Filipstads kommun. 
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Sammanfattande utvärdering 1982. Rapport över kulturhistorisk bebyggelseinventering i Filipstad, 
Lesjöfors, Nykroppa 1979 – 80, utförd av Värmlands museum på uppdrag av Filipstads kommun. 

Områden av riksintresse för kulturminnesvård, länsstyrelsen i Värmlands län 1988:11 (3). 

Begravningsplatser i Värmlands län, länsstyrelsen Värmlands län 1988:6 

Broar i Värmlands län – kulturhistoriks inventering, reviderad 2001, Länsstyrelsen i Värmlands län 
och Vägverket Region Väst 

Miljö, hälso- och riskfaktorer 
Markradonutredning för Filipstads kommun, SGAB, rapport 1990-06-07 

Filipstads kommun Översiktlig skredriskkartering, Bohusgeo 1996-11-25 

Luftkvalitet i tätorter 2005, rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet AB, B1667 

Förteckning över översvämningsdrabbade områden, kartsatt register över tidigare översvämningar, i 
Filipstads fall, daterat 1977 (ursprung Länsstyrelsens planeringsunderlag). 

Översvämningsrisker i fysisk planering. Rekommendationer för markanvändning vid ny bebyggelse, 
rapport från Länsstyrelsen, augusti 2006 

Översiktlig översvämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven, rapport 39, 2003-02-28, 
Räddningsverket 

Riskhantering i detaljplaneprocessen, Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt 
gods, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län, 2006 

Myndigheternas försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält – en vägledning 
för beslutsfattare, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strål-
skyddsinstitutet, ADI 477 

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektro-
magnetiska fält, SSM FS 2008:18 

Bättre plats för arbete, Boverkets allmänna råd 1995:5, (Boverket, Naturvårdsverket, Räddnings-
verket, Socialstyrelsen) 

Hästar och bebyggelse, Underlag för den fysiska planeringen, Länsstyrelsen i Skåne län, 2004:17 
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Kartor 
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Bilagor 

Översiktlig skredriskkartering Filipstads kommun 
(Bohusgeo) 

Områdesbeskrivning 

Filipstad ligger på ömse sidor av Skillerälven söder om Lersjön samt mellan Färnsjön och Daglösen. I 
den västra delen av samhället rinner Norsbäcken i nord-sydlig riktning. 

Fastmark finns inom begränsade partier i den norra och den sydöstra delen av det karterade området. 
Inom större delen av området utgörs jordlagren emellertid av sediment av silt och lera. Lermäktigheten 
är störst i anslutning till Norsbäcken, där den är upp till 10 meter. 

I anslutning till samhällets centrum är lermäktigheten däremot endast 0-5 m. Terrängen är flack och 
marklutningar och nivåskillnader som kan medföra skredrisk förekommer enbart i anslutning till sjöar 
och vattendrag. 

Etapp 1a.  Kartering av jordförhållanden och topografiska förhållanden 

Syftet med etapp 1a är att utifrån jordartsförhållanden och topografiska förhållanden ange: 

• vilka områden som har förutsättningar för skred och ras 
• vilka områden som saknar förutsättningar för skred och ras 

 
Skredriskkarta 1a redovisar stabilitetsförutsättningarna dvs inom vilka områden det finns geotekniska 
och topografiska förutsättningar för skred och ras. OBS! Redovisar inte risken för skred och ras 
eftersom zonindelningen inte utgör något mått på säkerheten utan endast anger grundförutsättningarna 
för skred och ras – jordart och marklutning. Zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas 
som ”statisk”, dvs påverkas inte av förändringar i laster och hållfasthet. Kartan gäller så länge inga 
större förändringar i topografin görs. 

Zon I Inom zon I finns förutsättningar för initiala spontana eller provocerade 
 skred och ras. 

Zon II Inom zon II finns inga förutsättningar för initiala skred och ras, men zonen kan 
 komma att beröras av skred och ras som initieras inom angränsande zon 1. 

Zon III Inom zon III saknas förutsättningar för skred och ras, eftersom lös jord inte 
 förekommer inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ 
 inverkan på stabiliteten i angränsande zoner I och II. 

Etapp 1b.  Bedömning av stabilitetsförhållandena för rådande förhållanden 

Syftet med etapp 1b är att med stöd av överslagsberäkningar och bedömningar inom områden med 
förutsättningar för skred och ras: 

• markera områden, där behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedöms vara särskilt 
stor 

• översiktligt identifiera övriga områden, där stabiliteten är otillfredsställande 
• översiktligt identifiera områden, där stabiliteten är tillfredsställande.  

 

Skredriskkarta 1b redovisar en bedömning av stabilitetsförhållandena inom zon I. Kartan redovisar en 
bedömning baserad på nu kända förhållanden. Där ytterligare undersökningar utförs i framtiden eller 
om förhållandena förändras genom t ex schaktning eller uppfyllning, kan kartans utseende med tiden 
komma att förändras. 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Bergslagstorget 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bergslagstorget 
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Markanvändning 

 
Bild: Spångbergshallen 

Söder om centrum, med ett unikt och vackert läge mellan de två 
sjöarna Daglösen och Färnsjön ligger stadsdelarna Bergslagstorget 
och Jonstorp på var sin sida av Inlandsbanans järnväg. Bergslags-
torget begränsas av Värmlandsgatan i norr samt Järnvägsgatan och 
Konsul Lundströms väg inkluderande Knutsäng i öster. Stadsdelen 
Eriksberg tar vid söderut. 

Stadsdelen gränsar till den centrala staden och har ett bra naturskönt 
läge som kan erbjuda aktiviteter för idrott och rekreation. 
Utmärkande är ett tydligt och relativt samlat idrotts- och evene-
mangsstråk bestående av skolor och idrottsanläggningar, varvat med 
grönytor och parkmark samt en nöjeslokal. Sportanläggningarna 
består bl a av sim- och idrottshall, ishall och bandyplan. Området är 
högt beläget och sträcker sig från centrum och söderut mot 
Sommarro. 

 

Natur och friluftsliv Grönområden av varierande karaktär återfinns inom bebyggelse-
miljön, vilka är viktiga ur rekreationssynpunkt och vackra inslag i 
stads- och landskapsbilden. Större grönytor finns kring Spångberget, 
Skogsryd och Sommarro. 

Längs med Daglösens strand finns gång- och cykelstråket Strand-
vägen som är ett mycket vackert och omtyckt promenadstråk. Strand-
promenaden är anlagd redan 1880 och utmed den finns en mycket 
gammal tall, som är naturminne. 

Från strandpromenaden och upp mot Bergslagstorget höjer sig land-
skapet kraftigt. Här finns relativt stora arealer naturmark som delvis 
består av mycket branta sluttningar och bitvis är svårtillgänglig. 

Daglösen är en omtalad vacker sjö och utgör ett turist- och 
rekreationsstråk – den nordligaste delen av Bergslagskanalen. 

 

Bostadsbebyggelse Bostadsbebyggelsen består av villabebyggelse från 1920- till 1980-
talet. En del flerbostadsbebyggelse från 1950-70 talet, finns runt 
Bergslagstorget samt även några radhus. Torget utgörs idag av en 
gräsplan. Invid Daglösen finns boendemöjligheter med en vacker 
utsikt över sjön. 

Mot järnvägen finns ett egnahemsområde som kallas Blombacka, 
troligen Filipstads äldsta och bebyggt i första hand av järnvägs-
anställda. 

Området är avsides beläget från riksvägarna och därmed relativt 
lugnt, dock förekommer viss tung trafik från de interna lederna och 
järnvägen. 
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Verksamheter Kommunens tekniska kontor har delar av sin verksamhet i Pripps 
gamla lokaler, kv Örnen. Kvarteret ligger precis i anslutning till 
stadsdelen Bergslagstorget men tillhör stadsdelen Centrum. 

 

Offentlig service De boende i området har god tillgång till offentlig service samt 
idrotts- och rekreationsmöjligheter. Inom stadsdelen finns bl a 
Spångbergsgymnasiet, Lärcentrum, Strandvägsskolan (grundskola) 
och förskola. 

Här finns också Spångbergshallen, som innehåller sim- och 
idrottshall, bowling och träningslokaler. Vid Skogsryd finns ishall 
och konstfrusen bandyplan. 

 

Kommersiell service Det centrumnära läget möjliggör närhet till ett brett serviceutbud. 
Inom stadsdelen finns bl a nöjeslokal och pizzeria. 

 

Teknisk försörjning Söder om stadsdelen Bergslagstorget ligger stadens reningsverk i 
stadsdelen Eriksberg. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns 35 stycken detaljplaner inom stadsdelen. I princip all 
bebyggelse är belägen inom områden som omfattas av detaljplaner 
med undantag av de allra sydligaste delarna vid reningsverket. 

 

Transportleder Väg 772, som går utmed områdets södra gräns, är Konsul Lund-
ströms vägs fortsättning söderut. Den leder till Bjurbäcken och 
Storfors, och trafikeras av länstrafiken. 

Strax utanför stadsdelens västra gräns går en järnvägslinje, som idag 
huvudsakligen används för godstransporter. 

Järnvägen är transportled för farligt gods och Konsul Lundströms 
väg är sekundär transportled för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för ras, skred och 
översvämning 

För områdena kring Skillerälven och Norsbäcken har det gjorts en 
översiktlig skred- och rasriskkartering. I stadsdelen omfattar 
karteringen endast ett område i nordost mot Skillerälven och 
Daglösen. Området består av lera (stabilitetszon II) samt fast mark 
(stabilitetszon III) vid Strandvägsskolan och Spångberget. 

Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start i 
Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längs Daglösens västra strand som berörs 
av karteringen. 
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Förorenade markområden I stadsdelen har ett objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenat. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Daglösen har det utökats till 200 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Skydd för landskapsbilden Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Endast den södra delen av stadsdelen omfattas av skydd för land-
skapsbilden vid Daglösens strand. Området sammanfaller med 
strandskyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Natur- och friluftsområden Inom stadsdelen återfinns bl a följande natur- och friluftsområden: 

• Strandvägen är en mycket vacker, asfalterad, strandpromenad 
vid Daglösens västra strand, ett strövområde med relativt 
höga naturmiljövärden och ett omtyckt rekreationsområde i 
omedelbar närhet till stadens centrala delar. Daglösen ingår i 
farleden Bergslagskanalen mellan Karlskoga och Filipstad. 

• Spångberget – Skogsryd – Sommarro är ett idrotts- och 
evenemangsstråk med anläggningar som skolor, sim- och 
idrottshall, ishall, bandybana och nöjeslokal.  

 

Naturminne Vid strandpromenaden längs Daglösens västra strand finns en fridlyst 
tall som omfattas av skydd som naturminne (1960-12-29) enligt 7 
kap 10 § miljöbalken. Trädet har grova proportioner och är fridlyst. 
Samma regler som föreskrivs för naturreservat gäller för natur-
minnen. Tallen finns även med i Naturinventering, Filipstads 
kommun 1990 (objekt 91). 
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Kulturmiljö Ditt Värmland är ett kulturmiljöprogram för Värmland och värm-
länningar som togs fram av Länsstyrelsen och Värmlands Museum i 
samarbete med kommunerna 1989-1990. 

De bebyggelsemiljöer inom stadsdelen som bedöms ha höga kultur-
miljövärden tillhör länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt 
Värmland kulturmiljö 180 med åtföljande åtgärdsprogram. 

Stadsdelen Bergslagstorget gränsar också till följande områden vilka 
utpekats som skyddsvärda eller bör beaktas i ett större sammanhang: 

• Gamla stan 

• Filipstadsmiljö – omfattande bl a bebyggelsemiljön vid 
Skillerälven och Hantverksgatan 

• Grönområdet efter den nedbrunna Gamla skolan 

Inom området bör särskilda hänsyn tas till det natur- och kulturland-
skap som utgör en väsentlig del av helhetsbilden för natur- och 
kulturmiljövården enligt miljöbalken och kulturminneslagen. 

Värdefull kulturmiljöbebyggelse, t ex skyddsvärda områden och 
särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader, skall särskilt 
beaktas såväl i planeringssammanhang som vid lovåtgärder. Åtgärder 
som påtagligt påverkar stads- och landskapsbilden ska beaktas i 
enlighet med åtgärdsprogrammet, se nedan. 

Om- och tillbyggnader i områden med höga kulturmiljövärden skall 
anpassas till befintlig bebyggelse och miljö vad avser formspråk, 
material och färgsättning. 

Vid framtagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser (eller i 
samband med framtida omarbetning av dessa) skall dessa ges en 
utformning och sådana varsamhets- eller skyddsbestämmelser att 
befintliga kulturmiljövärden beaktas, motsvarande länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram Ditt Värmland kulturmiljö 180 Filipstad.  

Avsikter och åtgärder enligt länsstyrelsens åtgärdsprogram: 
”Kulturvärdena i miljön bör säkerställas genom detaljplanebestämmelser. 
Vid tillståndsprövning bör särskilt värnas om samlade miljöbilder och ett 
bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär. Vård och 
underhåll av byggnader bör ske med varsamhet och hänsynstagande till 
bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders kulturhistoriska kvalitéer.” 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns 15 objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns inga kulturmiljölämningar registrerade i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Allmänt Söder om stadsdelen Bergslagstorget ligger stadens reningsverk i 
stadsdelen Eriksberg. Avloppsreningsverket kan alstra vissa 
olägenheter i närmiljön och därför bör en grön vegetationszon 
bibehållas mellan avloppsreningsverket och omkringliggande 
bostadsbebyggelse. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, 
badplatser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Området utgörs huvudsakligen av bostadskvarter, både med 
flerbostadshus och villakvarter. I området finns flera skolor, t ex 
Spångbergsgymnasiet och Strandvägsskolan samt rekreations-
anläggningar såsom sim- och idrottshall samt Skogsryd med 
bandyplan och ishall. 

Gröna områden 
Det gröna innehållet består av strandremsan utmed Daglösens östra 
strand, några mindre parker och de många villaträdgårdarna. 

Gång- och cykelvägar 
Det finns en fin gång- och cykelväg utmed Daglösens strand, hela 
vägen från gångbron över Skillerälven förbi Skogsryd och vidare till 
bostadsområden söder därom. Det finns även en kortare gång- och 
cykelväg i områdets södra del som ansluter till Konsul Lundströms 
väg och landsvägen mot Asphyttan.  

I övrigt hänvisas gång- och cykeltrafiken till stadsdelens gator med 
blandtrafik. Trafiken är oftast lugn och gatorna bedöms fungera bra 
för blandad trafik. 
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Utvecklingsområden 

B3 

Expansionsområde för 
bostäder 

Kv Ugglan 1 – attraktivt centralt boende (area 0,3 ha) 

Centralt beläget område med närhet till service och handel. Området 
är idag planlagt att inrymma två flerbostadshus om två våningar. 

Rekommendationer Den befintliga detaljplanen behöver utvärderas, för att bestämma om 
en planändring eller ny plan krävs. 
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Kartor 
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

6 Bergsfogden 15 Asphyttegatan 36. Bostadshus. 

Större trähus i två våningar med gul lockläktpanel och tegeltak. Byggt 
för och av apotekare Ringström 1930. Tillbyggnaden på östra kortsidan 
har ett vackert utsmyckat gavelfönster. 

Kulturmiljö 
180 

19 Hammarsmeden 1 Parkvägen 11, ”Bergsgården”. 

Bostadshus och bagarstuga. Timmerhus i två våningar med vit liggande 
fasspontpanel och tegeltak. Burspråk i två våningar på östra fasaden, 
upptill avslutat med balkong och frontespis. Villan byggdes 1896 för 
bergmästare Sjögren. Entrédörren på västra sidan insattes av 
bergmästare Nordqvist på 1940-talet, som beställt dörren av en arkitekt 
från Arvika. Interiört finns många fina detaljer, bl a målade kakelugnar. 
Till fastigheten hör ytterligare ett bostadshus med faluröd lockläktpanel 
och tegeltak. Huset är byggt före 1896 och har en gång fungerat som 
bagarstuga. 

Kulturmiljö 
180 

23 Hyttfogden 5 Asphyttegatan 27. Bostadshus. 

Trävilla i 1 ½ våning med vitmålad spontad panel, fasspont och 
pärlspont, både liggande och stående. Skiffertak. En välbevarad villa 
från början av 1900-talet. 

Kulturmiljö 
180 

36 Linslagaren 9 Järnvägsgatan 29. Bostadshus.  

Timmerbyggnad med liggande gul fasspontpanel och plåttak. Frontespis 
och inbyggd veranda på östra sidan. Huset är uppfört 1898 och dess 
förste ägare en postiljon Blomkvist, uppges ha gett namn åt området 
som kallas Blombacka. Detta egnahemsområde är troligen Filipstads 
äldsta och bebyggdes i första hand av järnvägsanställda. Villan är 
tidstypisk och välbevarad representant för sekelskiftets småvillor. 

Kulturmiljö 
180 

37 Linslagaren 10 Blombackavägen 16. Bostadshus.  

Timmerhus i två våningar med beigefärgad liggande fasspontpanel och 
grönt falsat plåttak. Villan är uppförd 1902 och har fina snickeridetaljer 
på veranda, balkong, dörröverstycken samt gavelspetsarna. Huset är ett 
välbevarat exempel på byggnadsstilen vid sekelskiftet. Till byggnaden 
hör en uthuslänga med bakugn, källare, vedbod m m. 

Kulturmiljö 
180 

51 Schackmästaren 9 Blombackavägen 23. Bostadshus. 

1 ½ vånings trävilla med faluröd liggande och stående fasspontpanel 
och tegeltak. Vita snickerier och våningsband. Inbyggd glasveranda. Ett 
välbevarat exempel på en mindre villa från början av 1900-talet. 

Kulturmiljö 
180 
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52 Skrädaren 6 Järnvägsgatan 41. Bostadshus.  

Ursprungligen för två familjer. Timmerhus i 1 ½ våning med vitmålad 
liggande och stående fasspontpanel och tegeltak. På västra sidan finns 
en glasad veranda med en sekelskiftesdörr av ovanligt slag. Ett 
välbevarat och tidstypiskt hus från 1908. 

Kulturmiljö 
180 

53 Smältsmeden 8 Blombackavägen 31. Bostadshus. 

Timrad byggnad i 1 ½ våning med faluröd lockläktpanel och eternittak. 
På västra fasaden finns en vacker glasad veranda i två våningar med fina 
snickerier. De flesta fönster bytta mot ospröjsade tvåluftsfönster. 

Kulturmiljö 
180 

64 Valsaren 10 Spelmansvägen 4. Bostadshus.  

Trävilla i 1 ½ våning med grön liggande fasspontpanel och papptak. 
Byggnaden från 1900-talets början har flera karakteristiska detaljer i 
form av snickerier, panel och tornliknande trapphus. 

Kulturmiljö 
180 

80 Västra Filipstad 
1:3 

 (Stg 187) 

Parkvägen 3. ”Lantmätarvillan”. Bostadshus. 

Större villa i 2 våningar med grå putsad fasad och plant papptak. I sö 
hörnet på andra våningen en halvcirkelformad balkong stödd på en 
pelare. Villan ät troligen från 1930-40-talen och är med undantag av 
fönsterluckorna, en god representant för den exklusiva 
funkisarkitekturen. 

Kulturmiljö 
180 

81 Västra Filipstad 
1:87 

(Stg 200) 

Rivet 

Strandvägen, ”Jäderblomska villan”. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med gulmålad liggande fasspontpanel och 
papptak. Entrépartiet på västra fasaden har lägre takhöjd. Träveranda i 
snickarglädjestil som delvis är inbyggd med dekorativt spröjsade fönster 
och färgat glas. Figursågade fönsteromfattningar. Trots att fönstren 
delvis bytts ut eller på annat sätt förändrats är villan en god representant 
för sekelskiftets träarkitektur. Huset ligger vid Strandvägen, 
promenadväg anlagd 1880. 

Kulturmiljö 
180 

82 Hyttfogden 16 

(Stg 206) 

Asphyttegatan 23. Bostadshus. 

Timmerbyggnad i 1 ½ våning med rödmålad liggande och stående 
fasspontpanel och papptak. Villan uppförd 1887. 

Kulturmiljö 
180 

83 Hyttfogden 14 

(Stg 207) 

Asphyttegatan 25. Bostadshus.  

Mindre träbyggnad i 1 ½ våning med gul liggande fasspontpanel och 
betongtegeltak. En exteriört väl bevarad villa i typisk 1920-talsstil. 

Kulturmiljö 
180 

84 Hyttfogden 15 

(Stg 209) 

Spångbergsvägen 8. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med gul liggande och stående pärlspontpanel 
och falsat plåttak. Fina snickerier runt fönstren. Frontespis åt norr, 
glasveranda i två våningar åt söder. 

Kulturmiljö 
180 

85 Bergskonduktören 
19 

(Stg 206) 

Korsgatan 16, ”Lorensberg”. Bostadshus. 

F d jordbruksfastighet. Timrad byggnad i två våningar med gul 
lockpanel och skiffertak. På östra långsidan en framspringande 
huskropp i full höjd, på denna veranda i två våningar med glasad 
övervåning. Fönstren i husets övervåning större och med annan 
spröjsning än nedervåningen, tyder på senare tillbyggnad. 
Övervåningens fönster på norra gaveln har överstycken av empirtyp. 

Kulturmiljö 
180 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Centrum 

• Kulturhistoriska miljöer, Centrum 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Centrum 

 

 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 3 – STADSDELSREDOVISNING CENTRUM 

4 

Markanvändning 

Bild: Vy från Vikgatan 

Centrum kännetecknas av den historiska bebyggelsen och det natur-
sköna läget vid Skillerälven och sjön Daglösen. 

Området begränsas i norr av riksväg 63 och i öst av riksväg 26, från 
vilka centrum kan nås direkt. Här återfinns det mesta av service- och 
handelsutbudet och flera av kommunens centrala funktioner är 
förlagda hit.  

Bebyggelsen är varierad, förhållandevis småskalig och representerar 
olika tidsepoker i stadens utveckling. Den ursprungliga innerstads-
miljön består av ganska sammanhängande och väl bevarad kultur-
historiskt värdefull bebyggelsemiljö från 1700-talet till början av 
1900-talet. Den gamla trähusmiljön utgörs till stor del av en- till 
tvåvåningshus och representerar det gamla Filipstads karaktär och 
miljö. Hela centrumområdet har arkeologiskt intresse och bedöms 
vara fast fornlämning med stadslager i form av boplatser och visten. 

Miljön utmed Viktoriagatan och Lilltorget domineras av det senaste 
halvseklets stadsbyggnadstrender med mer av storskalighet, hård-
gjorda ytor och integrerande av fordonstrafik i bebyggelsemiljön. 

 

Historiska bebyggelsemiljöer Mellan Stora torget och den vackert belägna kyrkan vid sjön Dag-
lösen finns bevarade 1800-talsmiljöer av handels- och bostadsgårdar. 
Kyrkan har en interiör i nyklassisk stil och är ett utmärkt exempel på 
den gustavianska tidens byggnadskonst. 

Kvarteren från Hötorget/Kvarntorget utmed Skillerälven till Stora 
torget består också av ganska sammanhängande bevarad bebyggelse-
miljö, den tidigaste från 1700-talets senare del, med rikt varierad 
träpanelarkitektur, kullerstensgator och stenvalvsbroar.  

Den kulturmiljö som finns kvar är kulturhistoriskt intressant då den 
vittnar om Filipstads historia som marknadsplats och välbärgad köp-
mansstad. Kulturvärdet ligger framförallt i helheten. Byggnader, 
gaturum och gårdsmiljöer bildar tillsammans intressanta kultur-
miljöer.  

En kulturhistoriskt intressant och samtidigt modern byggnad kan 
iakttas på promenadsträckan från Viktoriagatan till Hötorget. Från 
Kvarnbron syns silhuetten av stadens dominerande näring – knäcke-
brödsfabriken.  

Området kring Hötorget/Kvarntorget utgör den bäst bevarade 
bebyggelsemiljön i Filipstad med anor från 1700-talet. Torgen och 
dess bebyggelse fick en representativ prägel och tullkvarnen var en 
av stadens största inkomstkällor. Från Asphyttebron mot centrum 
längs Hantverksgatan finns ett stråk med äldre bebyggelse i huvudsak 
uppförd under 1800-talets senare del. I älvrummet och stadsparken 
finns flera gångbroar över Skillerälven. Från Stora torget tar Gamla 
stan vid mot Kyrkviken där kyrkan och byggnadsminnet 
Bergmästargården är belägna. Filipstads kyrka har en kyrkointeriör 
som ritats av den historiske kyrkoarkitekten Rehn.  
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Övrig bebyggelse I övrigt består bebyggelsen huvudsakligen av flerbostadshus från 
1950 - 70-talet och låga ”köplador”, d v s envåningshus avsedda för 
handel byggda under 1960 - 80-talet. 

 

Bränder och rivningar Staden har drabbats hårt av bränder och rivningar och stora delar av 
den äldre trähusbebyggelsen har försvunnit. Nyare flerfamiljshus i 
två våningar med träfasader har byggts i Gamla stan, i kv Bryggaren, 
under 1990-talet – där framarbetades en detaljplan med q-
beteckningar för att utformningen ska ske med särskild hänsyn till 
omgivningen. 

Länsstyrelsens utredning ”Kulturmiljövärden i Filipstads stadskärna” 
pekar på bristande underhåll av delar av bebyggelsen och vikten av 
att skydda och bevara kulturmiljön i sin helhet samt att på sikt 
återställa vissa senare förändringar i miljön. 

 

Bristande underhåll Bristande underhåll utgör det största hotet mot värdefull 
kulturhistorisk bebyggelse och kan leda till att byggnaderna förloras 
genom rivning eller bränder. Den kulturhistoriska bebyggelsen 
saknar till stor del skydd i detaljplaner. 

 

Genomfartstrafik Riksväg 63 som löper norr om området är en genomfartsled som ger 
upphov till bullerstörningar och utsläpp från trafiken, dessutom utgör 
den en fara för oskyddade trafikanter. Vägen utgör en betydande 
barriär då den delar staden i två delar. Eftersom vägen är led för 
farligt gods, kan en olycka innebära risker för de omkringboende. 

Den sida som centrumområdet visar upp mot genomfarten på riksväg 
63 är splittrad med flera rivningstomter. 

 

Natur och vatten Centrumområdet har flera parker, grönområden och platser med 
sevärdheter, t ex hamnområdet för småbåtar, Stadsparken med den 
anlagda ön Monitor, ”Snobbrännan” och Möjligheternas trädgård. De 
gröna stråken utmed Skillerälven utgör grundläggande kvalitéer.  

Vid Kyrkviken breder parken ut sig. Uppströms längs Skillerälven 
fortsätter det vackra gröna parkstråket till Lersjöns utlopp norr om 
centrum. Från Stora torget tar Stadsparken vid och i väster är 
Möjligheternas trädgård under uppbyggnad. Stadsparken utgör ett 
vackert och karakteristiskt inslag i stadsbilden. Ytterligare grön-
områden finns i närheten och skulle kunna integreras till detta stråk. 
Tomten Eken 16 ägs av kommunen och är idag ett oanvänt mindre 
grönområde/parkeringsyta. Gamla skolan är ett annat. 
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Kommersiell service Handelsutbudet är varierat med exempelvis restauranger, caféer, 
dagligvaruhandel, banker, mäklare, elektronikaffärer, 
blomsteraffärer, tyg- och klädaffärer, möbel- och inredningshandlare, 
frisörer, fotograf, optiker, advokatkontor, guldsmedsaffär, bageri, 
second hand-butiker samt torghandel, folkbildnings- och kursverk-
samhetslokaler, konsthantverkshus. 

 

Torg och offentliga rum Stadsparken och älvrummet utgör en viktig del av centrums attrak-
tivitet. Viktoriagatan tillsammans med Kungsgatan binder samman 
de olika delarna av centrum, från den kulturhistoriska bebyggelse-
miljön vid Hötorget och Kvarntorget till den mer moderna miljön vid 
Folkets hus. 

Stora torget och Lilltorget har typisk prägel av 1960- och 70-talets 
byggnadstraditioner.  

På Stora torget finns skulpturen Ärepelaren samt den välkända brons-
statyn av Nils Ferlin sittande på en parkbänk intill Skillerälven. 
Marknad bedrivs på onsdagar på torgets södra del som annars 
används som parkering.  

Torget har genomgått en stor förnyelse 2011. De stora planterings-
lådorna i betong har tagits bort. Buskarna som avskilt torget från 
promenaden utmed älven har också tagits bort. Torget har blivit 
större och öppnare och kontakten med älvrummet starkare. En ny 
permanent scen har byggt i torgets norra del, istället för den 
provisoriska scen bestående av ett lastbilssläp, som tidigare 
användes.  

Hötorget med dess omgivning har fått behålla sin ursprungliga prägel 
liksom delar av dess omgivning samt Kvarntorget och benämns som 
speciell Filipstadsmiljö. Torgytan är belagd med gatsten och kuller-
sten. 

Hötorget var länge bortkopplat från övriga centrum men med Kungs-
gatans öppnande har kontakten med övriga centrum återupprättats. 
Torgrummet omsluts av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  

Kvarntorget är en öppen plats framför det gamla kvarnhuset – 
byggnadsminnet Filipstads kvarn. En kvarn anlades redan på 1600-
talet vid Skillerälven i Filipstads centrum, men den nuvarande 
kvarnen är daterad 1807. Dess relation till Skillerälven och Kvarn-
bron utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Det är framför allt 
denna helhetsmiljö som är unik och vittnar om det gamla Filipstads 
miljö, dess historiska, representativa och centrala bebyggelsemiljö. 
Dessa stråk har framtida möjligheter till ytterligare utveckling utifrån 
intentionerna i Centrumplanen. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns 23 stycken detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande. 

I korsningen Hertig Karlsgatan – Nykroppavägen möts riksväg 63 
och riksväg 26, och löper i gemensam sträckning österut. Strax öster 
om Persberg delar sig vägarna igen. 

Genom områdets västra del går en järnvägslinje, som idag huvud-
sakligen används för godstransporter. 

Riksvägarna 26 och 63 samt järnvägen är transportleder för farligt 
gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde 
får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras 
tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana 
åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. 

För riksvägarna 26 och 63 gälle utökad tillståndståndsplikt till 30 
meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller heller inte i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för ras, skred och 
översvämning 

För områdena kring Skillerälven och Norsbäcken har det gjorts en 
översiktlig skred- och rasriskkartering. I princip hela stadsdelen är 
belägen inom det område som skredriskkarteringen omfattar och 
består huvudsakligen av lera (stabilitetszon II). Markområdena 
längsmed Skillerälvens ömse sidor samt mot Daglösen/Kyrkviken 
består av lera med stabilitetszon I. Stabilitetszon I består av lera som 
bedömts ha otillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning 
rekommenderas. Ett mindre markområde med trolig fast mark (också 
stabilitetszon II) finns vid Filipstads kyrka. Ett mindre område med 
fast mark (stabilitetszon III) finns vid Spångberget. 

Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 
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I stadsdelen är det områdena längs Skillerälven och Daglösen som 
berörs av karteringen. Samma områden finns även med i Läns-
styrelsens förteckning över översvämningsdrabbade områden 1977. 

 

Förorenade markområden I stadsdelen har 18 objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Kulturvärden i Filipstads 
stadskärna 

I Länsstyrelsens utredning ”Kulturmiljövärden i Filipstads stads-
kärna” 1995 beskrivs de kulturhistoriska värdena i centrala Filipstad. 

Följande bebyggelsemiljöer skiljs ut som särskilt skyddsvärda och 
beaktansvärda för kulturmiljövårdande planeringsinsatser: 

• Hötorget/Kvarntorget 
Det är av största betydelse att bebyggelsen kring Hötorget, som till 
största delen är uppförd mellan åren 1769-1850, får behålla sin 
ursprungliga karaktär beträffande såväl fasadutformning och 
takmaterial som färgsättning. 

• Gamla stan 
Det är angeläget att bevara återstoden av Filipstads gamla 
köpstadscentrum, Gamla stan. Inom området bör gällande planer 
revideras så att dagens situation i princip bibehålls. Gatornas 
nuvarande sträckning och bredder bör behållas (dock har 
Borgmästarebron tillkommit vilket har ändrat nätet något). 
Kvarvarande bebyggelse bör i möjligaste mån bevaras; detta gäller 
i synnerhet de som utpekats som särskilt beaktansvärda i 
rapporten. Nybebyggelse bör utformas i enlighet med områdets 
traditioner vad det gäller husens placering, form, storlek och färg. 
Fasadmaterialet bör vara trä eller puts. Eventuellt nya byggrätter 
bör anpassas till befintlig bebyggelse. Genomfartstrafik bör ej 
förekomma. 

• Speciell Filipstadsmiljö 
Området omfattar den äldre kvarvarande bebyggelsemiljön 
från Hötorget längs med Skillerälven till Stortorget och 
Gamla stan. Viktig för miljön är här också Kvarnbron, 
Asphyttebron och torgens närhet till Skillerälven. 
Det är av största betydelse att den äldre kvarvarande bebyggelsen 
bevaras så vitt det är tekniskt möjligt. Ny bebyggelse bör anpassas 
till den äldre vad det gäller färg, form, storlek, materialval och 
läge. Kjortelgården är mycket bevarandevärd och har stor 
betydelse för Filipstads centrummiljö då den har ett strategiskt 
läge, vid Skillerälven. 
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 Följande byggnadsminnen enligt kulturminneslagen finns inom 
stadsdelen. 

• Bergmästaregården, kv. Bergmästaren (1964-10-09) 

• Nedre Kallsteniigården, kv. Bryggaren (1989-03-29) 

• Kvarnen, kv. Kvarnen (1976-03-29) 

• Filipstads kyrka och bårhus 1:221 omfattas av kulturminnes-
lagen och är kyrkligt kulturminne. 

 

Kulturmiljöer i centrum Område K21 Centrala staden utgörs av kulturmiljöbebyggelse av 
regionalt intresse för kulturmiljövården. Det är en till stor del väl 
bevarad småstadsmiljö. Området ingår i och omfattas av länsstyrel-
sens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland kulturmiljö 180 
Filipstad. Till område K21 hör de ”Skyddsvärda områden” och 
”Särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad” vilka pekats ut av 
Värmlands museum i tidigare genomförda kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringar 1979-1980.  

Det markområde som motsvarar stadens utbredning under 1600-talet 
och dessförinnan betraktas idag som en fast fornlämning, stadslager 
(RAÄ: Färnebo 88:1), och omfattas av kulturminneslagen. Stads-
lagrets gränser är osäkra. Markarbeten i och intill angivet området 
bör föregås av arkeologiska undersökningar efter samråd med 
länsstyrelsen. 

För grundläggande information hänvisas till bilaga, ”Kulturmiljöer 
av riks- och regionalt intresse för kulturminnesvården”. 

 

Kulturmiljöprogrammet 
Ditt Värmland 

Ditt Värmland är ett kulturmiljöprogram för Värmland och värm-
länningar som togs fram av länsstyrelsen och Värmlands Museum i 
samarbete med kommunerna 1989-1990. I programmet beskrivs 
områdets kvalitéer: 

Trots betydande saneringar av innerstaden återfinns idag på skilda håll 
framträdande exponenter för äldre tids byggnadsskick som på ett 
pedagogiskt och lätt uppfattbart sätt belyser stadens karaktär och historia 
under de senaste århundradena. Gatumiljöer, gårdsbildningar och enskilda 
byggnadsverk kring främst Hötorget, Skillerälven och Gamla Stan 
förmedlar bilden av en köpmansstad där det välbärgade borgerskapets 
byggnader ger uttryck för framför allt 1800-talets arkitektoniska och 
estetiska ambitioner. Skillerälven ger tätorten en särskild identitet med 
kyrkan som välkänd profil och siluett i stadsbilden. … 

Beskrivning: 
Bebyggelsemiljöer med kyrka, kyrkogårdar, mausoleum, märkliga, 
tidstypiska och välbevarade byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen, 
vägbro, parkanläggningar och offentliga platser. Det kulturhistoriska 
värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika kulturelement, dels 
i befintlig bebyggelses och konstruktioners utformning, utförande, 
materialval och färgsättning. 

Området omfattas huvudsakligen av detaljplaner. Planerna utgör delvis 
skydd för befintliga kulturvärden. 
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Kvarnen, Bergmästargården och Kallsteniigården är förklarade som 
byggnadsminnen och äger liksom markområdet i centrala innerstaden som 
utgör fornlämning, kyrka och kyrkogårdar skydd enligt kulturminneslagen. 
Förändring av byggnadsminne, fornlämning, kyrkobyggnaden eller 
kyrkogårdar prövas av länsstyrelsen. 

Avsikter och åtgärder: 
Kulturvärdena i miljön bör säkerställas genom detaljplanebestämmelser. 
Vid tillståndsprövning bör särskilt värnas om samlade miljöbilder och ett 
bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär. Prövning av 
lov bör ske efter samråd med länsmuséet. I frågor som berör 
byggnadsminne, fornlämning eller kyrkogårdar bör samråd ske med 
länsstyrelsen. John Ericsson-mausoléet, Wallrothska gården m fl byggnader 
kring Hötorget äger särskilt högt kulturhistoriskt värde och fråga om 
byggnadsminnesförklaring för dessa bör utredas. 

Vård och underhåll av vägbro och byggnader bör ske varsamt och 
hänsynstagande till bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders 
kulturhistoriska kvalitéer. 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns 39 objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns sex kulturhistoriska lämningar upptagna i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Kulturhistoriskt värdefulla 
broar 

I stadsdelen finns två broar vilka klassificerats som kulturhistoriskt 
värdefulla broar: 

• Asphyttebron nr 33 klass 1A, byggd 1700-talet renoverad 
1959, ett spann. 

• Kvarnbron nr 34 klass 1B, byggd 1920-talet, två spann. 

Järnvägsbron är en tredje bro över Skillerälven inom stadsdelen. 
Förslag har lagts fram att även den bör omfattas av skydd. Bron bör 
inventeras och bedömas ur kulturhistoriskt perspektiv då den utgör 
ett inslag av Inlandsbanan. 

(Broar i Värmlands län – kulturhistorisk inventering 2001, 
Länsstyrelsen Värmlands län och Vägverket region väst) 
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Utvecklingsmöjligheter 

Förtätningsmöjligheter Inom centrumområdet finns flera möjligheter till förtätning, främst på 
tomter som frilagts genom rivningar och bränder. Det är särskilt 
angeläget att förlägga ny bebyggelse till tomter som gapar tomma 
utmed genomfarten på riksväg 63. En genomgång av förtätnings-
möjligheter görs nedan inom ramen för Centrumplanen. 

 

Kulturmiljöer i centrum Inom område K21 – Centrala staden bör särskilda hänsyn tas till det 
natur- och kulturlandskap som utgör en väsentlig del av helhetsbilden 
för kulturmiljövården enligt miljöbalken och kulturminneslagen.  

Detaljplaner i område K21 skall i samband med omarbetningar ges en 
utformning och sådana skyddsbestämmelser att befintliga kultur-
miljövärden i centrala staden beaktas. 

Ett skydd är speciellt viktigt för husen och bebyggelsemiljön runt 
Hötorget/Kvarntorget, längs med älvrummet/stadsparken (Kungs-
gatan och Hantverksgatan) samt för Gamla stan. De fastigheter och 
miljöer som berörs har pekats ut i den kulturhistoriska inventeringen 
och klassats som speciell Filipstadsmiljö av Värmlands museum. 

Om- och tillbyggnader skall anpassas till befintlig bebyggelse och 
miljö vad avser formspråk, material och färgsättning. 

Det markområde som motsvarar stadens utbredning under 1600-talet 
och dessförinnan betraktas idag som fast fornlämning och omfattas av 
kulturminneslagen. Markarbeten skall föregås av arkeologiska 
undersökningar efter samråd med länsstyrelsen. 

Framtida planering och ny bebyggelse – byggnader och gårdar, gator, 
gång- och cykelvägar samt övriga ytor och rum - anpassas till den 
befintliga bebyggelsemiljön i skala, proportioner, material och 
teknikval så att en väl fungerande och attraktiv helhetsbild uppnås. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och parkområden, 
samt de passager av bevuxen och planterad mark som finns utmed 
vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur och vatten 
möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, badplatser 
samt platser av kulturhistoriskt intresse. 

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 
 
 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 3 – STADSDELSREDOVISNING CENTRUM 

12 

Målpunkter 
Centrum kan sägas ha två tyngdpunkter. I öster finns den 
kommersiellt viktigaste med Viktoriagatan och Gamla stan.  

I väster finns den kulturhistoriskt lika prominenta som är Hötorget 
med sin väl bevarade trästadsbebyggelse. 

Gröna områden 
Naturen representeras främst av Skillerälven med sina gröna stråk 
som löper på ömse sidor om vattnet. På södra sidan är stråket avbrutet 
av byggnader som står ända framme vid vattenkanten, men på norra 
sidan finns en obruten promenad genom hela centrum. 

Gång- och cykelvägar 
En GC-väg löper i nord-sydlig riktning från Strandängsskolan och 
Spångbergsgymnasiet (stadsdel Bergslagstorget) genom centrum till 
Åsenområdet. En annan GC-väg löper utmed Viktoriagatan. 

Förslag och rekommendationer 
Fortsätta arbetet med att utveckla tätortens GC-nät. 

 

Centrumplanen Begreppet Centrumplanen myntades 2003 som ett samlingsnamn för 
en rad åtgärder utmed den centrala axeln Viktoriagatan – Kungsgatan 
– Hötorget. Den var ett informellt program för angelägna åtgärder i 
centrum. Syftet var att främja ett attraktivt centrum med brett 
handels- och serviceutbud samt en offentlig miljö som är funktionell 
och estetiskt tilltalande. Viktiga delar av centrumplanen har kommit 
till utförande, såsom öppnandet av Kungsgatan och dess ombyggnad 
till gårdsgata. Åtgärder i kvarteret Svalan, samt på Lilltorget 2007-08 
är andra exempel.  

Det som återstår att göra av centrumplanens rekommendationer 
införlivas och utvecklas i den fördjupade översiktsplanen. Ett 
attraktivare centrum kan skapas med hjälp av vegetation, trevliga 
torg, fotgängarvänliga trafikmiljöer samt åtgärder för en livaktig 
handel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kartbild: Centrumplanen från 2005 
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1. Hötorget ges en ökad användning för evenemang.  

2. Bevarandeinsatser i Hötorgsområdet, detaljplaner, karaktärsprogram, samråd med 
 fastighetsägare 

3. Rv 63 byggs om till ”miljöprioriterad genomfart” med ny rondell i korsningen med Rv 26 
 (delvis genomfört) 

4. Kompletteringsbebyggelse utmed genomfarten (Kv Tornsvalan) 

5. Kompletteringsbebyggelse utmed genomfarten (Kv Näktergalen) 

6. Ev utbyggnad av handelsytor i centrum utmed genomfarten  

7. Möjligheternas trädgård (genomfört) 

8. Stora Torget får en öppnare utformning och en fast scen (genomfört) 

9. Lilltorget ombyggt 2008, fortsättning under 2013 (delvis genomfört) 

10. Kungsgatan ombyggd till gångfartsgata 2007 (genomfört) 

11. Viktoriagatan blir en mer ombonad centrumgata med trädplantering på båda sidor  

12 & 13. Drottninggatan och Vikgatan renoveras i samråd med fastighetsägare, boende och 
 verksamma inom området 

14. Bussterminalen byggs ut och nya handelshus tillkommer 

15. Bussterminalens uppställnings- och perrongytor förnyas samt ny rondell i anslutningen till 
 John Ericssonsgatan (genomfört) 

16. Kommunhuset och trygghetsboendet kompletteras med parkytor mot älven och hotellbron 
 (delvis genomfört) 

17. Bevarandeinsatser i Gamla Stan, detaljplaner, karaktärsprogram, samråd med fastighetsägare 

18. Ny badplats och service för gästhamnen vid Flakudden 

19. Tillvarata och utveckla älvrummets betydelse i stadsbilden och för attraktivt gångstråk 
 genom Filipstads centrala delar 

20. Gamla Skolan – förtätningsmöjligheter 

Utvecklingsmöjligheter i centrum – Kartsammanställning av Centrumplanens innehåll 
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1. Hötorget Hötorget och miljön omkring torget har stora kulturhistoriska värden 
som bör tas tillvara och utnyttjas. Torget kan tas bättre tillvara och få 
ökad användning för evenemang av olika slag, såväl kulturella som 
kommersiella.  

Parkering på själva Hötorget kan regleras så att torget kan göras 
bilfritt i samband med kulturaktiviteter och andra evenemang. 

Torgets beläggning i form av ganska kullrig kullersten begränsar 
dess användbarhet för personer med nedsatt rörlighet. Kommunen 
vill undersöka möjligheter att förbättra ytans tillgänglighet. 

Ändamålsenlig parkering behövs i anslutning till kulturmiljöområdet 
Hötorget. Det behövs bland annat uppställningsplatser för turist-
bussar.  

2 och 17. Kulturmiljöerna vid 
Hötorget och i Gamla stan 

Den äldre kvarvarande bebyggelsemiljön bör bevaras i största 
utsträckning. Kulturhistoriskt intressanta byggnader bör behålla sin 
ursprungliga karaktär beträffande såväl fasadutformning och tak-
material som färgsättning. Helhetsmiljön bör skyddas och bevaras 
både vad gäller enskilda byggnader och sammansatta miljöer, såsom 
gaturum och gårdsmiljöer. 

De flesta fastigheterna i området Hötorget/Kvarntorget: har i 
gällande plan skyddsmarkeringen ”q” (bestämmelser om särskild 
miljöhänsyn) eller ”k” (reservat för befintlig kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse). 

Kv Kvarnen 1 är byggnadsminne. Kv Kvarnen 2 och Kvarnen 3 
saknar idag skydd. Även Kvarnbron och Asphyttebron saknar skydd. 
En eventuell byggnadsminnesförklaring av kv Rönnen 2 vid 
Kvarntorget rekommenderas.  

Hötorget, Gamla sta´n och Älvrummet samt de gamla stenvalv-
broarna bör få ett ökat skydd. De äldre kulturfastigheterna vid 
Kungsgatan från 1800- till 1900-talets början saknar skydd i 
detaljplan. 

Kommunen vill verka för att den äldre bebyggelsen bevaras och 
utvecklas på ett varaktigt sätt. Som komplement till skydd i detalj-
plan bör ett karaktärsprogram tas fram, som stöd för fastighetsägare 
och bygglovshandläggare. 

Ny bebyggelse bör anpassas till den äldre vad gäller färg, form, 
storlek, materialval och placering. Fasadmaterial bör vara trä eller 
puts. Takmaterial bör vara tegel- eller betongpannor, skiffer eller 
bandplåt. Vid tillståndsbeprövning bör värnas om miljöbilder och ett 
bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär. 

Med kompletterande åtgärder kan den fysiska miljön tillföras 
egenskaper som bidrar till att skapa en tydligare helhet där 
upplevelsen av gatu- och gårdsrum samt platsbildningar förstärks.  

I många fall saknas tidigare element såsom gårds- och uthus, plank, 
staket och växtlighet vilket resulterar i ett ofullständigt helhets-
intryck. Nya funktioner som garage, carport, handikappramper, 
inhägnader, gårdsplank, träd, häckar och planteringar kan med rätt 
uformning förstärka karaktären i den historiska miljön och även 
förtydliga gränser mellan offentlig och privat miljö. 
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3. Miljöprioriterad genomfart 

och 

4 och 5. Läka sår i stadsbilden 

Riksväg 63 delar upp tätorten i två delar. Under 2012 genomfördes 
omfattande arbeten med riksväg 63 genom centrala delarna av 
Filipstad. Syftet var att höja säkerheten och få en trevligare miljö 
längs genomfarten samt att stärka banden mellan stadsdelarna på 
ömse sidor om riksvägen. Ambitionen bör även fortsättningsvis vara 
att motverka att genomfarten ses som en barriär mellan de norra och 
södra stadsdelarna. Inga åtgärder i närheten av vägen får tillåtas som 
förhindrar detta. 

Verka även för att skapa nya fasader utmed genomfarten på riksväg 
63, som t ex enligt förslaget för kv Tornsvalan nedan – en estetiskt 
utformad garagelänga. 

 

Illustration: Ett exempel på hur man med enkla byggnadskroppar, i det här fallet en garagelänga, kan ”laga” 
gatubilden utmed genomfarten. Den här byggnaden har lånat drag från brukssamhällenas enkla, men ofta väl 
proportionerade 1800-talsarkitektur. 

6. Handelsytor i centrum Den stora parkeringsytan i Kvarteret Orren/Norra Filipstad 1:14 har 
diskuterats som en möjlig utbyggnadsplats för handelsetableringar i 
centrala Filipstad. Nyttan av en sådan etablering måste då vägas mot 
konsekvenser i form av minskad parkeringskapacitet inom kvarteret. 
En positiv konsekvens kan vara att kvarteret kan ges en mer gedigen 
och stadsmässig utformning.  
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7. Möjligheternas trädgård Möjligheternas trädgård är ett projekt som drivs av stat och kommun 
för att sysselsätta arbetslösa inom mark- och anläggning samt 
trädgård. Trädgården ligger på en yta som begränsas av Skillerälven, 
järnvägen och riksväg 63. Man odlar för att ta tillvara historiska 
växtarter. Här finns växthus och lokalkontor som utrustats för 
demonstration av alternativ energiteknik – t ex en solfångar-
anläggning för självbyggeri. 

Man har samarbetsavtal med Ferlinskolan och en del i projektet är att 
kunna visa naturmark och vattendrag i skolundervisningen. 

8. Stora Torget En översyn av Stora Torget gjordes under 2010 med syfte att skapa 
ett öppnare torg som har bättre kontakt med omgivande stadsmiljö 
och mer kontakt med Skillerälven. Under 2011 har en fast scen 
byggts som alternativ till den skymmande och skrymmande 
långtradarsläpsscen som varit uppställd på torget under senare år.  

9. Lilltorget Under år 2008 har torget försetts med en ny caféservering; en 
kioskbyggnad med uteservering. Markmaterial har delvis bytts ut, 
nya träd och lamparmaturer har kommit till. Förändringarna har skett 
med relativt små medel men med stor effekt i form av ökad trivsel 
och användbarhet. Under 2013 kommer en lekplats anläggas. 

10. Kungsgatan Kungsgatan, den del som ligger mellan Tegnérgatan och Hötorget, 
byggdes om till gångfartsgata 2007. Med gångfartsgata menas en 
gata som är som ett torg; man kan gå på den. Bilarna får också 
komma in men på fotgängarnas villkor. Gångfartsgator utformas ofta 
snyggt med stenläggning, vackra träd och lyktstolpar samt 
gatumöbler och är en social och trevlig form som fungerar bra i 
centrala småstadsmiljöer. 

11. Viktoriagatan Viktoriagatan planerades på 1990-talet att byggas om till gångfarts-
gata och förslaget genomfördes till viss del. Det är angeläget att träd-
planteringen kommer till förverkligande för att skapa en mer 
ombonad och stadsmässig centrummiljö. 

12. Vikgatan 

och 

13. Drottninggatan 

Drottninggatan och Vikgatan renoveras i samråd med fastighets-
ägare, boende och verksamma inom området. Målsättningen ska vara 
att skapa en mer attraktiv miljö, som stimulerar handel, turism och 
den egna befolkningens sociala liv i centrum. 

14 och 15. Bussterminalen En ny bussterminal har färdigställts 2011. Inom området finns plats 
för ankommande och avgående bussar, bil- och cykelparkering.  

Diskussioner om fortsatt utveckling av området pågår. 

16. Kommunhuset med 
trygghetsboendet  

En ombyggnad och modernisering av kommunhuset har pågått under 
2011 och 2012. Till projektet hör även åtgärder i en angränsande 
fastighet som nu inrymmer trygghetsboende. Båda byggnaderna har 
försetts med tillbyggnader i markplanet rymmande foajé, nya entréer 
och en vinterträdgård.  

I sammanhanget har även viss ombyggnad av anslutande gator skett 
för att uppnå en dämpande verkan på passerande trafik samt bättre 
förutsättningar för att skapa en representativ entrémiljö framför 
kommunhuset. 
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18. Badplats Flakudden Vid Flakudden finns goda förutsättningar att skapa en attraktiv 
badplats i centrum. Skisser har tagits fram. 

19. Älvrummet  Tillvarata och utveckla älvrummets betydelse i stadsbilden och för 
attraktiva gångstråk genom Filipstads centrala delar. Natur- och 
parkmarken bör bevaras även med tanke på att markinfiltration sker 
naturligt. En undersökning av översvämningsrisker visar också på 
risk för att ras- och skred i närheten av Skillerälven (stabilitetszon 1). 

20. Gamla Skolan Detta är en stor tomt i attraktivt läge, som friställts efter att  
Gamla Skolan revs. I en mycket föråldrad stadsplan finns byggrätt 
för uppförande av offentlig byggnad. Området är ett av de mest 
intressanta för utbyggnad i centrala Filipstad. Läget passar bra för 
exempelvis bostäder och kommunal service. 
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Utvecklingsområden 

C1 

Expansionsområde för 
verksamheter och handel 

Kv Orren  och del av angränsande mark på fastigheten Norra 
Filipstad 1:14 (area 0,9 ha) 

En ny bussterminal har färdigställts 2011. Inom området finns plats 
för ankommande och avgående bussar, bil- och cykelparkering.  

Diskussioner om fortsatt utveckling av området pågår.  

Rekommendationer I det fortsatta arbetet är det viktigt att tillgodose flera aspekter: 
Parkeringsförsörjningen till centrum måste upprätthållas på en 
acceptabel nivå. Områdets estetiska presentation mot genomfarten 
behöver förbättras, så att det negativa intrycket av baksida kan 
vändas. 

 

C4 

Utredningsområde för 
kompletteringsbebyggelse i 
centrum 

Kv Tornsvalan (area 0,2 ha) 

Detta är en av de lucktomter som bildats utmed genomfartsleden, 
Rv 63. 

Rekommendationer Utred lämpliga åtgärder för att ”lappa” och ”laga” och skapa en mer 
inbjudande entré till Filipstads centrum samt förbättra miljön på 
dessa gårdsmiljöer. Idéer finns bl a i avsnittet Centrumplanen ovan. 

 

C5 

Utredningsområde för 
kompletteringsbebyggelse i 
centrum 

Kv Näktergalen (area 0,3 ha) 

Detta är en av de lucktomter som bildats utmed genomfartsleden, Rv 
63, efter hus som rivits. 

Rekommendationer Utred lämpliga åtgärder för att ”lappa” och ”laga” och skapa en mer 
inbjudande entré till Filipstads centrum samt förbättra miljön på 
dessa gårdsmiljöer. Idéer finns bl a i avsnittet Centrumplanen ovan. 

 

C6 

Utredningsområde centrum 

Kv Linden  (area 0,2 ha) 

Området ligger i nära anslutning till Hötorget. Detaljplan med 
byggrätt för uppförande av bostadsbebyggelse finns. 

Rekommendationer Det centrala läget och sammanhanget med Hötorget gör området 
attraktivt. Närheten till järnvägen är dock ett avsevärt problem och 
gör att det är olämpligt för bostadsbebyggelse. Framtida användning 
kvarstår att utreda. 
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B2 

Expansionsområde för 
bostäder 

Kv Folkskolan, ”Gamla Skolan” (area 1,4 ha) 

Detta är en stor tomt i attraktivt läge, som friställts efter att  
Gamla Skolan revs. I en mycket föråldrad stadsplan finns byggrätt 
för uppförande av offentlig byggnad. 

Rekommendationer Området är ett av de mest intressanta för utbyggnad i centrala 
Filipstad. Läget passar bra för exempelvis bostäder och kommunal 
service. Även andra användningar kan vara möjliga, men störande 
verksamheter eller användning som alstrar mycket trafik bör 
undvikas. 

Ny markanvändning bör föregås av detaljplanläggning. 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

1 Almen 2 Kungsgatan 8-10. Bostadshus med affärslokaler. 

Träbyggnad i två våningar från 1889 med liggande och stående 
fasspontpanel i gult och grått. Byggnaden, som är byggd kring en 
fyrkantig gård, har en rikt dekorerad fasad. Ett fint exempel på det sena 
1800-talets klassiserande träarkitektur. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

4 Apotekaren 1 Kungsgatan 2. Bostadshus med lokaler för studieförbund i 
bottenvåningen.  

Timmerhus i två våningar med gul lockpanel och tegeltak. Gårdssidan, 
som är i behov av reparation, är delvis rödmålad. Huset har flera 
klassicerande detaljer och är troligen uppfört vid 1800-talets början. Hårt 
renoverat med stora skyltfönster. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

5 Bergmästaren 1 

(Färnebo 256:1) 

John Ericssonsgatan 2. Bergmästaregården. 

Manbyggnad, flygel, arkiv. Bergmästarbostaden låg tidigare i kv 
Bryggaren men efter branden 1775 nyuppfördes den på nuvarande plats. 
1937 upphörde gården som bergmästarebostad och 1945 blev den 
elevhem till Bergsskolan. Ombyggnaden utformades av ark. Erik Fant, 
Stockholm. Då revs ladugården och på dess plats uppfördes ett nytt 
elevhem (öster om anläggningen). Den västra flygeln är nybyggd 1968-70 
efter brand. Huvudbyggnaden är timrad i två våningar med gul 
lockläcktpanel och skiffertak. Den ursprungliga flygelbyggnaden är en 
timrad uthuslänga med faluröd lockpanel och skiffertak. Arkivet är en gul 
slätputsad tegelbyggnad i klassicerande stil, uppförd 1871. Det 
ursprungliga falsplåttaket har provisoriskt täckts med korrugerad plåt. 
Huvudbyggnaden, den äldre flygeln och arkivet är byggnadsminnen. 

Byggnadsminne. Övrig kulturhistorisk lämning. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

9 Brukspatronen 
1 

Drottninggatan 10, ”Kässelska gården”. 

Bostadshus i två våningar, av tegel, med gul slätputs och falsat plåttak. 
Mitt på vardera långsidan en risalit i tre våningar. Risaliterna och husets 
kortsidor avslutas upptill med trekantsgavlar. Väggarna uppdelade av 
lisener. Huset är troligen uppfört under 1800-talets första hälft av en 
brukspatron Berggren på Saxåhyttan och är en god representant för 1800-
talets klassicerande stenarkitektur. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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10 Bryggaren 1 Kyrkogatan 10A, Bryggaregatan 6. ”Lilla Kalsteniigården”. 

Hela gården: Fyra bostadshus uppförda kring en stenlagd gård. 

Större bostadshus (I) i två våningar med huvudfasad mot Kyrkogatan, 
uppfört i timmer med grön lockpanel och falsat plåttak. Huset har 
utsmyckade vindsfönster på gavlarna. Interiört finns ursprungliga dörrar 
och kakelugnar bevarade. Byggnaden är troligen uppförd vid 1800-talets 
mitt och är ett väl bevarat exempel på den svenska trästadens arkitektur. I 
öster ligger en flygelbyggnad (II) i två våningar ihopbyggd med den förra 
och troligen från ungefär samma tid. Huset har på östra fasaden en 
veranda i två våningar från sekelskiftet, som täcker halva byggnadens 
längd. En likadan byggnad ligger som flygel (II) i väster, dock utan 
veranda. Ihopbyggd med den senare och med fasad mot Bryggaregatan 
ligger ett bostadshus (III) i två våningar från 1913. Bottenvåningens södra 
hälft används som kallförråd. Huset är uppfört i tegel, sinnersten och 
brädor. I tomtens sydöstra hörn ligger ett långt falurött uthus. En mycket 
vacker gårdsmiljö.  

K21 

Kulturmiljö 
180 

12 Falken 5, 6 

Rivet 

Värmlandsgatan 11. Flerfamiljsbostad. 

Större träbygnad i två våningar med liggande pärlspontpanel på 
bottenvåningen och stående lockläktpanel på överdelen samt skiffertak. 
Träveranda i två våningar på södra gaveln, och en mindre veranda vid 
entrén på norra långsidan. Huset är troligen från sekelskiftet 1900 och 
rikligt utsmyckat med snickarglädje, utmärkande för tidens träarkitektur. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

13 Falken 7 Värmlandsgatan 9. Flerfamiljsbostad. 

Större träbyggnad i två våningar med liggande och stående fasspontpanel 
och skiffertak. Målat med röd plastfärg med omfattningar, våningsband 
och andra snickeridetaljer i vitt. På norra långsidan finns en veranda i två 
våningar och på norra takfallet en vindskupa med stort taksprång. På varje 
gavel är fönster igensatta men markerade. Huset är ett bra exempel på 
sekelskiftets träarkitektur. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

14 Falken 8 Asphyttegatan 15. Tjänstebostad för pastor vid Baptistkyrkan. 

Trävilla med vit liggande fasspontpanel, gråa snickerier och tegeltak. 
Frontespis och veranda med balkong på västra fasaden. Huset är uppfört 
1930 och är ett fint exempel på tidens egnahemsarkitektur. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

15 Falken 9 Asphyttegatan 15. Baptistkyrka. 

Träbyggnad med vit pärlspontpanel och gröna snickerier samt svart 
plåttak. Kyrkan har klassicerande trekantsgavlar och gotiska fönster. 
Kyrkan uppfördes 1893. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

16 Frej 1 Magasinsgatan 2. Bostadshus. 

Bostadshus med tre lägenheter. Träbyggnad med grå liggande 
fasspontpanel och falsat grönt plåttak. Huset ligger med hörnet avfasat i 
korsningen Magasinsgatan-Spångbergsgatan. Huset är troligen från 
sekelskiftet men verandan i två våningar på östra sidan är ett senare 
tillskott. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

29 Kvarnen 1 

(Färnebo 255:1) 

Kvarntorget 2. F.d kvarn. Numera Filipstads museum (2008), tidigare 
förråd (1982). 

Kvarnbyggnad i två våningar uppförd i sten med vit slätputs och 
skiffertak. Kvarnen byggdes 1807 och renoverades 1978.  

Kvarnen är byggnadsminne. Övrig kulturhistorisk lämning. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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30 Kvarnen 2 Kvarntorget 3/Hötorget 7. Bostadshus 

Tvåvånings flerbostadshus tidigare med butiker och café i bottenvåningen. 
Huset hårt renoverat ca 1975 varvid den tidigare rikt arbetade fasaden 
med stående och liggande fasspontpanel byttes ut mot nuvarande 
gulmålade lockpanelen. Endast takstolstassarna antyder husets 
ursprungliga karaktär. Huset är betydelsefullt för Hötorgsmiljön. Vid en 
framtida fasadrenovering bör ursprungskaraktären återställas. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

31 Kvarnen 3 Hötorget 6. ”Sundkvistska gården”. 

Bostadshus med kontorslokaler i bottenvåningen. Timmerbyggnad i två 
våningar med rosa lockpanel och skiffertak. Flera klassicerande stildrag 
på norra fasaden som hörnpilastrar, gesims och fönsteromfattningar. Huset 
är troligen från sekelskiftet 1800. På baksidan trapphus och balkonger. 
Bottenvåningens fasad mot Hötorget svårt förvanskad. Huset är viktigt för 
Hötorgsmiljön. Vid en framtida fasadrenovering bör ursprungskaraktären 
återställas. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

32 Eken 23 Sparbanksgatan 1. ”Filipstads sparbank”. 

F d sparbankshus i jugendstil, byggt 1907-08 för Filipstads sparbank, 
arkitekt filipstadsbördige G.R. Ringström (1862-1945), nu kontor för 
Uddeholm-Billerud och konsultfirma samt lägenheter. Stort stenhus i tre 
våningar med vit putsad fasad och grönt falsat plåttak. Gatufasaderna 
rusticerade. Rundbågiga fönster i bottenvåningen. I SÖ hörnet en torell. 
På Ö långsidan två burspråk. Balkonger med gjutjärnsräcken och 
konsoler. Putsornament i form av festonger och kartuscher. Ett fint och 
välbevarat exempel på bostadshus i jugendstil. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

33 Laxöringen 8 Asphyttegatan 5. Elverk, bostadshus. 

Elverket är en tegelbyggnad med gula slätputsade väggar och tegeltak. 
Bottenvåningen oputsad, med rundbågiga fönster. Uppfört 1913-14. 
Bostadshuset har murad, vitputsad bottenvåning och däröver 
bostadsvåning med rödmålad lockläktpanel. Skiffertak. Tidigare 
maskinistbostad till elverket. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

34 Laxöringen 5 Hantverksgatan 15. Hela gården. Rivet. 

Bostadhus, nu lager för Röda korset. Timmerbyggnad i två våningar med 
rosa lockläktpanel och tegeltak. Huset är troligen från 1800-talets mitt och 
är typisk för den svenska trästadens arkitektur. Verandan och balkongen 
på norra fasaden är ett sent tillskott men för övrigt är huset exteriört väl 
bibehållet. Till fastigheten hör också en flygelbyggnad i en våning med 
rosa lockläktpanel och skiffertak som tillsammans med ett falurött uthus 
bildar en fin gårdsmiljö.  

 

35 Laxöringen 7 Hantverksgatan 17. ”Kjortelgården”. 

Hela gården. Bostadshus. Stor timmerbyggnad i 2 ½ våning, uppförd i 
vinkel med rosa lockläktpanel och skiffertak. I vinkelbyggnaden mot 
Hantverksgatan finns affärslokaler, som nu står tomma. På östra fasaden 
finns två balkonger samt frontespis, flankerad av två vindskupor. Huset är 
troligen uppfört vid 18800-talets mitt och är väl bevarat. I tomtens västra 
del ligger ett uthus med rosa lockläktpanel och skiffertak, troligen från 
samma tid. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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39 Masugnen 2 Hantverksgatan 3. Komministergården. 

Prästgård och uthuslänga. Timmerhus i 1 ½ våning med gulmålad 
liggande fasspontpanel och svart plåttak. Byggnaden uppfördes på 1890-
talet. till huset hör en lång timrad uthuslänga för stall, ladugård m m 
Längan har faluröd lockpanel och 1-kupigt taktegel. Längan som troligen 
är från sekelskiftet 1800, är mycket väl bevarad med luckor, dörrar, 
gångjärn mm. Att uthuslängor av denna typ och ålder finns bevarade i en 
stad får anses unikt. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

40 Masugnen 4 Asphyttegatan 6. Bostadshus och frikyrka. 

Träbyggnad i 2 våningar med grönmålad liggande fasspontpanel och 
falsat plåttak. Huset har till viss del fått sina äldre fönster utbytta mot hela 
rutor. Byggnaden är uppförd i vinkel med fasad både mot Asphyttegatan 
och Hantverksgatan vilket tillsammans med en uthusbyggnad i väster 
bildar en kringbyggd gård som är belagd med skarn. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

44 Näktergalen 3 Kungsgatan 11. Affärslokaler. 

Träbyggnad i 2 våningar med brunmålad liggande och stående 
fasspontpanel och taket klätt med delvis skiffer delvis falsad plåt. Huset är 
troligen från 1800-talets slut och det är gårdssidan som har en bevarad 
fasad från tiden med fina snickeridetaljer. Fasaden mot Kungsgatan har 
däremot genomgått förändringar f f a i bottenvåningen. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

45 Näktergalen 4 Kungsgatan 13. Bostadshus med affärslokaler. 

Träbyggnad i 2 ½ våning med grön lockläkt och lockpanel på framsidan 
och liggande fasspontpanel på baksidan. Taket är täckt med falsad plåt. 
Huset är troligen från 1800-talets slut och har fina tidstypiska snickerier 
runt fönstren på andra våningen. Bottenvåningen har pga 
affärsverksamheten blivit utsatt för genomgripande förändringar. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

46 Näktergalen 20 Kungsgatan 15. F.d. bankhus, nu frikyrka. 

Stor tegelbyggnad (mörkbrunt tegel) i 3 ½ våning med rusticerad 
bottenvåning och högt tegelklätt tak. Arbetade fasader med frontespiser 
och burspråk. Bottenvåningen har en arkad. Byggnaden uppfördes ca 
1915 och är ett fint exempel på tidens nationalromantiska arkitektur. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

47 Oden 3 Älvgatan 8. Affärsbyggnad. 

Smal timmerbyggnad i 2 våningar med faluröd lockpanel och skiffertak. 
Huset ligger tillsammans med ett uthus kring en öppen gård. Byggnaden 
är troligen från 1700-talets slut men fasaden mot Älvgatan har genomgått 
stora exteriöra förändringar i bottenvåningen. fasaden mot Kyrkogatan 
samt det timrade uthuset har mer fått behålla sitt ursprungliga utseende. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

48 Pilen 2 Kvarntorget 1. Bostadshus, f.d. mjölnarbostad. 

Större timrad byggnad i 2 våningar med grön lockpanel och tegeltak. 
Huset är troligen från 1800-talets mitt och är exteriört väl bevarat. 
Fönsterluckorna är ett senare främmande tillskott. På södra kortsidan finns 
en tillbyggnad av yngre datum. 

 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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50 Rönnen 2 Hötorget 1 ”Wallrotska gården”. Bostadshus. 

Stor timmerbyggnad i 2 våningar med vitmålad liggande och stående 
fasspontpanel och skiffertak. fasaden mot Hötorget är rikt arbetad med 
fina detaljer, framför allt knutlådor, dörr och fönsteromfattningar samt 
våningsband. Gårdssidan är av mycket enklare utförande. trapphuset på 
gårdssidan är tillbyggt ca 1900. Enligt uppgift skall Selma Lagerlöfs mor 
Louise Wallroth vara född här. Huset är troligen från sekelskiftet 1800 
men har under 1800-talets slut fått ny fasad mot Hötorget. Gårdshus och 
två uthus bildar tillsammans med bostadshuset en mycket fin gårdsmiljö. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

54 Svalan 18 Hötorget 3. ”Kallsteniigården”. F.d bostadshus, nu ordenshus och 
dagcentral. 

Timmerbyggnad i två våningar med grå lockpanel och skiffertak. Huset är 
troligen från sekelskiftet 1800 och är exteriört väl bevarat, dock har 
fönstren bytts ut under 1900-talets början. trapphus från ca 1900 med 
liggande fasspontpanel och plåttak. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

55 Svalan 20 Kungsgatan 1. Prästgård. 

Timmerbyggnad i 2 våningar med beigemålad lockläktpanel, gråblå 
snickerier och skiffertak. Fina snickeridetaljer på gaveln, vindskivor och 
fönsteromfattningar från 1800-talets slut. Huset är uppfört 1762 och är väl 
bevarat. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

59 Trasten 5 Vikgatan 3. Bostadshus med affärsverksamhet. 

Timmerbyggnad i 2 våningar med grå plåtpanel mot Vikgatan och med 
ofärgad lockpanel på gårdssidan. Taket är täckt med falsad plåt. Stor 
balkong på andra våningens östra kortsida och trapphus på gårdsfasaden. 
Huset är troligen från 1800-talets andra hälft och är med undantag av 
plåtpanelen och de stora skyltfönstren mot Vikgatan tämligen oförändrad i 
exteriören. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

60 Trasten 6 Vikgatan 5 A-F. Bostadshus med affärsverksamhet. 

I: affärs och bostadshus i två våningar. Stående och liggande gråmålad 
panel, i bottenvåningen mot gatan skyltfönster och skivbeklädnad. Rött 
falsplåttak. 

II: kombinerat affärs- och bostadshus i 2 ½ våning. Vitmålad liggande 
fasspontpanel. Rött falsplåttak. Mot Vikgatan burspråk och frontespis med 
valmat röste. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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61 Trasten 11 Drottninggatan 3, Vikgatan 1. Hela fastigheten. 

I: Affärslokal. Träbyggnad i två våningar med gulmålad liggande och 
stående fasspontpanel mot Drottninggatan och röd lockläktpanel på gårds-
sidan. Andra våningens framsida har en arbetad träarkitektur. Taket är 
täckt med plåt. Huset är troligen från 1900-talets början. 

II: Bostadshus med affärslokaler. Större träbyggnad i 2 ½ våning med 
grönmålad liggande och stående fasspontpanel med falsat plåttak. Fina 
snickerier på vindskupor, fönsteromfattningar, taklist och vindskivor. ett 
mycket fint och välbevarat exempel på det sena 1800-talets träarkitektur. 

IV: Bostadshus med affärslokaler. Större träbyggnad i 2 ½ våning med 
liggande och stående fasspontpanel målat i rosa och blått. Gårdsfasaden är 
gulmålad och taket täckt med falsad plåt. Gatufasaden har fyra fronte-
spiser med stora takutsprång. Välbevarad och tidstypisk byggnad från 
1900-talets början. 

Hela fastigheten med sina nio byggnader kring en öppen gård är särskilt 
beaktansvärd. De enskilda husens kvalitéer varierar. Förutom de tre an-
givna är helhetens mångfald och variation ett värde i sig som på ett be-
lysande sätt kontrasterar mot de angränsande moderna affärskomplexens 
monotoni. Det vore angeläget att bevara fastigheten i upprustat skick helst 
tillsammans med de angränsande fastigheterna Trasten 5, 6 och 7. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

65 Norra Filipstad 
1:16 

John Ericssonsgatan. Arkivbyggnad i sten med vit spritputs, rusticerande 
hörnkedjor och dito sockel. Falsat plåttak. Byggnaden är troligen från 
1800-talets andra hälft. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

66 Viken 19 Vikgatan 2/Drottninggatan 5. Hela fastigheten. 

Ia: Timrad byggnad i två våningar med långsi9dan mot Vikgatan. 
Gulmålad liggande fasspontpanel, skiffertak. Affärer i bottenvåningen, 
stora skyltfönster, bostäder i övre våningen. 

Ib: Lägre timrad tvåvånings länga efter Drottninggatan, sammanbyggd 
med Ia. Gulmålad lockpanel, tegeltak. Affärer, förråd och bostäder. 

II: Lusthus på gården, gulmålad liggande fasspontpanel, papptak. 

III: Större träbyggnad i två våningar längs Vikgatan. Gulmålad 
fasspontpanel på olika ledder, rikt arbetad fasad med våningsband och 
konsolburna gesimser och gavelomfattningar. Affärer mot gatan med stora 
skyltfönster, bostäder i övervåningen. Skiffertak. På baksidan en tillbyggd 
uthuslänga i vinkel mot gatuhuset, bestående av två efter varandra lagda 
huskroppar i två våningar, men sinsemellan av olika höjd. Gulmålad 
liggande fasspontpanel och stående lockläktpanel. Tak av tegel och plåt.  

Bostäder 

IV: Uthuslänga av två vinkelställda huskroppar, hopbyggda med hus III:s 
tillbyggnad. Rödmålad lockpanel resp. slät panel. Tak av tegel resp. plåt. 
Fastigheten ger med sina många, delvis hopbyggda byggnader av 
skiftande storlek och karaktär en god bild av mångfalden och variationen i 
stadsbebyggelsen vid sekelskiftet. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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67 Viken 12, 13, 
15 

Vikgatan 8 B. Affärs- och bostadshus. 

Tvåvånings träbyggnad med affärer i bottenvåningen och bostäder i 
övervåningen. Gul liggande fasspontpanel, falsat plåttak. Trapphuset på 
baksidan och nya fönster, framför allt bottenvåningens gatufasad, är 
negativa inslag men husets ursprungliga karaktär är fortfarande till stor del 
bevarad. Husets strategiska läge i kvarterets nordvästra hörn gör det 
angeläget att det bevaras och att dess egenart beaktas vid framtida 
renoveringar. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

68 Viken 19 Vikgatan 4. Affärs- och bostadshus. 

I: Timrat hus i två våningar, med gråmålad lockpanel och lockläktpanel, 
tak av plåt resp. tegel. Skivklädd bottenvåning med stora skyltfönster. 
Vänder gaveln mot Vikgatan. 

II: Större träbyggnad i två våningar, med gulmålad lockläktpanel, plåttak. 
Bottenvåningen mot gatan har delvis nya skyltfönster, delvis 
originalskyltfönster. Fönsteromfattningar av typ ”snickarglädje” från 
1800-talets slut. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

70 Örnen 9 Allégatan 2. ”Järnvägshotellet”. Hotell. 

Större träbyggnad i 2 våningar med vit stående och liggande fasspontpanel 
och plåttak. Nordvästra hörnet är avfasat och på norra fasaden finns en 
träbalkong med tak vilken har en vackert skuren list. Balkongen bärs upp 
av snedsträvor. Huset uppfördes 1906 som bostadshus och har sedan 1958 
använts som hotell. Byggnaden är exteriört väl bevarad. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

71 Örnen 14 Asphyttegatan 16. Bostadshus.  

Större stenvilla med hög granitgrund och gul putsad fasad och brutet tak 
med falsad plåt. Frontespiser, också med brutna tak, i söder och norr. Över 
första våningens fönster löper en gulglaserad tegelbård. Interiören är 
mycket väl bevarad med fina detaljer. Villan, i jugendstil, är ritad 1913 av 
arkitekt Albert Jonsson, Örebro. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

79 V:a Filipstad 
1:2 

Nedbrunnen/ 
riven. 

Allégatan 14. ”Gamla skolan”. 

F.d Folkskola och grundskola. Större stenbyggnad i tre våningar med gul 
putsad fasad, rusticerad bottenvåning och falsat plåttak. Rundbågiga 
fönster i bottenvåningen och mittdelens andra våning. Mittdelen som är 
den äldsta, uppfördes på 1870-talet. Ca 1910 gjordes en utbyggnad till den 
nuvarande omfattningen. 

 

117 Norra Filipstad 
1:221 

John Ericssonsgatan 4. ”Filipstads kyrka”. 

Kyrkobyggnad i sten med vit slätputsad fasad och koppartak. Kyrkan 
uppfördes 1785 efter ritningar av slottsbyggmästare Johan Elfström.  

Kyrkomiljö. Omfattas av kulturminneslagen kap 4. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

119 Västra Filipstad 
1:49 

Spångbergskällan 

Pumpbyggnad av sten, putsad, med sockel och överdel i natursten. Två 
vattenutkastare och två pumphandtag. På framsidan stadens vapen på 
infälld stenplatta. Ej i funktion. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Färnebo 88:1 Arkeologiska lämningar, i princip hela centrala gamla staden. 

Stadslager. Fast fornlämning. Bebyggelselämningar, Boplatser, visten. 

Område där kulturlager från 1600-talsstaden förväntas påträffas. Staden 
grundad 1611 av Karl IX. 

(Fornminne enligt 2 kap 1 § KML). 

K21 

Kulturmiljö 
180 

 Norra Filipstad 
1:16 

(Färnebo 9:1) 

Minnessten, John Ericssonsgatan. strandpromenad. 

Minnesmärke. Övrig kulturhistorisk lämning. Ristningar, hällmålningar, 
monument. 

Minnessten i granit, 3.4 m hög, 1,2 m bred vid basen och 0,6 m tjock vid 
basen. Avsmalnande uppåt. På V sidan under reliefbild i metall av 
bröderna Ericsson står i lågrelief: NILS ERICSSON/31/11802-8/9 
1870/JOHN ERICSSON/31/7 1803-8/3 
1889/HEMBYGDEN/RESTESTENEN. 

(Fornminne enligt 2 kap 1 § KML). 

K21 

Kulturmiljö 
180 

 Östra Filipstad 
1:245 

(Färnebo 229:1) 

Kanonudden. Strandpartier. 

Minnesmärke. Övrig kulturhistorisk lämning. Ristningar hällmålningar 
och monument 

Minnesinskrift gjuten av järn, 0,5x0,31 m (V-Ö), fastsatt på stensockel (N 
sidan) till kanon (4 m l). Texten i högrelief: JOHN 
ERICSSON/SKÄNKTE SVERIGE DESSA KANONER/ÅR 1865 TILL 
BESTYCKNING AV DESS/ FÖRSTA MONITOR. SVENSKA 
STATEN/ ÖVERLÄMNADE DEN ÅR 1897 TILL/FILIPSTADS OCH 
FÄRNEBO/ FÖRSAMLINGARS KYRKORÅD/SOM LÄT 
UPPSTÄLLA DEM HÄR. 9 m ssö om denna kanon är ytterligare en. 

(Fornminne enligt 2 kap 1 § KML). 

K21 

Kulturmiljö 
180 

 Kvarnen 1 

(Färnebo 255:2) 

Kvarnen. Kvarnbyggnad. Filipstads museum. 

Minnesmärke. Övrig kulturhistorisk lämning. Ristningar, hällmålningar, 
monument. 

På byggnadens västra kortsida är en sten infälld i väggen, ca 1,7 m 
ovanför gatan. Stenen är 1,2x0,6 m och har följande text i lågrelief.  

UPBYGD/ÅR 1807/DÅ/HERRBORGMÄSTAREN/ERIK 
THOLER/WAR/STADENS STYRESMAN. 

K21 

Kulturmiljö 
180 

 Norra Filipstad 
1:16 

Färnebo 254:1 

Kvarnbron vid Kvarnen och Kvarntorget. 

Bro, Övrig kulturhistorisk lämning. kommunikations-/maritima 
lämningar. 

Stenvalvbro, 21 m lång (N-S), 5,5 m bred med två spann. Bron är byggd 
av stenblock och har räcken av stenstolpar med järnrör som följare. 
Gångbro av trä har hängts på V om bron på samma sida som 
dammluckorna. 

Uppförd på 1920-talet. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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 Färnebo 228:1 Asphyttebron i orientering Asphyttegatan. 

Bro. Övrig kulturhistorisk lämning. kommunikations-/maritima 
lämningar. 

Stenvalvbro, 20 m lång (N-S) 6,5 m bred och 3 m hög, bestående av ett 
spann, 9 m bred. Huggen sten. Asfalterad vägbana och trottoarkanter. 
Järnräcken med profilerade stolpar. 

K21 

Kulturmiljö 
180 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Eriksberg 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Eriksberg 
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Markanvändning 

 
Bild: Utsikt över Färnsjön 

Stadsdelen Eriksberg är ett naturskönt beläget område mellan de två 
sjöarna Daglösen och Färnsjön och kan sägas utgöra den centrala 
stadens sista domän i söder innan det odlade kulturlandskapet tar vid. 
Söder om Färnsjön gränsar Eriksberg i väster till stadsdelen 
Kalhyttan. 

Marken är idag till stor del planlagd för industri och verksamheter, 
och har bra läge och god kapacitet för utbyggnad. Det finns 
infrastruktur, väg och järnväg som löper genom området.  

 

Natur och friluftsliv Delar av Eriksbergs landskap, främst vid sjöarna, är mycket 
naturskönt med en attraktiv landskapssilhuett – karakteristisk för 
Filipstad och betydelsefull att värna om. Området omfattas av skydd 
för landskapsbilden och bebyggelsen bör anpassas till landskapet. 

De västra delarna av området utgörs av ett jordbrukslandskap som 
fortfarande brukas och är frodigt. De östra delarna består till stor del 
av barrskogsarealer. 

 

Bostadsbebyggelse Bebyggelsen utgörs mest av industrier och verksamheter i norr. 
Befintlig bostadsbebyggelse finns främst vid Lundsberg och 
Flottuvan i norr. I söder finns kvarvarande bondgårdar vid Manhem 
och Hedvikslund. 

 

Verksamheter Inom området ligger tätortens största industriområde, med både 
tyngre och lättare verksamheter. Det finns lediga tomter, inom 
detaljplanelagt område. 

 

Offentlig service Bilprovningen, delar av gymnasieskolan med inriktning mot 
fordonsteknik och bygg samt Denniketorp behandlingshem. 

 

Teknisk försörjning, 
avfallshantering 

Här ligger stadens avloppsreningsverk. 

Det finns även en jordtipp söder om södra industriområdet. Detta 
läge har diskuterats för lokalisering av en ny återvinningscentral. (En 
alternativ lokalisering beskrivs i stadsdelen Jonstorp.) 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns tre stycken detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Väg 772 är Konsul Lundströms vägs fortsättning söderut. Den leder 
till Bjurbäcken och Storfors, och trafikeras av länstrafiken. 

Genom området går en järnvägslinje, som idag huvudsakligen 
används för godstransporter. 

Järnvägen är transportled för farligt gods och Konsul Lundströms 
väg är sekundär transportled för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för översvämning Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längs Daglösens västra strand som berörs 
av karteringen.  

 

Förorenade markområden I stadsdelen har fem objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 
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Strandskydd  Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Färnsjön har det utökats till 150 meter och vid Daglösen till 200 
meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Skydd för landskapsbilden Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Områdena kring Daglösen och delar av sydöstra Färnsjön omfattas 
av skydd för landskapsbilden. Områdena sammanfaller med strand-
skyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Naturvårdsområden Följande naturområden är av regionalt och allmänt intresse för 
naturvården: 

• Färnsjön – Flottuvans naturområde; av regionalt intresse för 
naturvården. 
Kommunens enda eutrofa sjö med rikt fågelliv och bestånd 
av flodkräftor, ekologiskt känslig miljö och odlingsmark. 
Området skyddas genom strandskyddsbestämmelser och till 
viss del av förordnande till skydd för landskapsbilden. 
Området finns med i kommunens naturinventering från 1990 
som objekt 89. 
Utdrag ur beskrivningen: Färnsjön är kommunens enda eutrofa 
sjö. Sjön har dålig genomströmning. Sjöns igenväxning medför ett 
rikt fågelliv och det finns flodkräftor. Området vid Flottuvan upptas 
av nedlagd odlingsmark med tätt buskage, stora öppna gräsytor 
och lägre buskridåer längs åkerdiken. Härifrån rapporteras 
observationer av hornuggla, gräshoppsångare, kärrsångare, 
rosenfink. I sandtagen vid Filipstadsåsen längs områdets västra 
kant har också backsvalor observerats. 

 

Friluftsområden Inom stadsdelen Eriksberg finns bl a följande områden av regionalt 
och allmänt intresse för det rörliga friluftslivet: 

• Färnsjöns sydöstra strand – Flottuvan naturområde 
(objekt 89) 

• Daglösens västra strand 
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Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns tre objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns tre kulturhistoriska lämningar upptagna i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Skogsstyrelsens register omfattar flera lämningar i området, bl a 
mellan industriområdet och Daglösens västra strand. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Allmänt Eriksberg innehåller utvecklingsmöjligheter som utbyggnadsområde 
för industri och verksamheter och det finns planlagd industrimark 
som idag är outnyttjad. 

Avloppsreningsverket kan alstra vissa olägenheter i närmiljön. Det 
rekommenderade skyddsavståndet är mellan 300 och 500 meter. En 
grön vegetationszon bör bibehållas mellan avloppsreningsverket och 
omkringliggande bostadsbebyggelse. 

Men området har också stora förtjänster i sin natur och erbjuder fina 
möjligheter till rekreation. Det öppna odlingslandskapet och sjöarna 
tillför stora kvalitéer.  

 

Bostads- och 
fritidshusbebyggelse 

Området rymmer intressanta möjligheter att skapa attraktiva bostäder 
och fritidshus i sjönära lägen vid Daglösens västra strand. 

En eventuell utbyggnad av bostads- eller fritidshusbebyggelse längs 
Daglösens strand kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

 

Industri och verksamheter Eriksberg bedöms ha de viktigaste utbyggnadsmöjligheterna för 
industri och verksamheter, framförallt vad gäller den mer 
utrymmeskrävande industrin med påverkan på omgivande miljö i 
form av buller och trafik. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, 
badplatser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Området är lantligt men har ett stort innehåll av arbetsplatser med 
skolor och industri. Här ligger till exempel en del av Spångbergs-
gymnasiets lokaler och OLW:s stora industrianläggning. Här ligger 
också stadens reningsverk och en ridskola. 
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Gröna områden 
Söder om industrilandskapet finns ett öppet landskap bestående av 
åkrar. Längre söderut utmed länsväg 772 vidtar skog och natur. 
Området öster om länsvägen vid Daglösens västra strand kan bli 
aktuellt för exploatering med bostäder eller fritidshus.  

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar saknas inom området. Bilvägen runt Färnsjön, 
genom Kalhytteområdet är mycket idyllisk och trafiken är oftast 
lugn. Vägen bedöms fungera bra för blandad trafik och som cykelled.  

Förslag och rekommendationer 
En ny gång- och cykelväg rekommenderas utmed länsväg 772 på 
sträckan Jonstorpsvägen till Spångbergsvägen. Länsväg 772 söderut 
mot Asphyttan har en naturskön sträckning, men kan inte anses säker 
cykelväg pga den tunga trafiken. En parallell GC-väg är ett önskvärt 
tillägg, men bedöms vara en betydande investering, som kan 
förverkligas på längre sikt. 
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Utvecklingsområden 

B18 

Reservområde för 
bostäder 

Södra Denniketorp – attraktivt boende med sjöutsikt (area 10,4 ha) 

Utvecklingsområdet utgör ett möjligt reservområde för nyetablering 
av bostadsbebyggelse, företrädelsevis fritidshusbebyggelse. Området 
har förutsättningar för att Filipstad ska kunna erbjuda ett attraktivt 
boende med vacker utsikt över Daglösen samt närhet till service och 
kommunikationer. 

Rekommendationer Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

I LIS-utredningen görs en översiktlig inventering av områdets natur- 
och kulturvärden. En mer detaljerad inventering görs dock i ett 
senare skede då utbyggnaden av området skall föregås av 
detaljplaneläggning. 

Vid en eventuell detaljplaneläggning ska följande beaktas och 
utredas: 

• Strandskyddet och allmänhetens tillgänglighet till stranden. 
För att tillmötesgå eventuella krav på skydd av allmänna 
intressen inom området men ändå möjliggöra utbyggnad 
rekommenderas någon form av reglering. Det kan vara att 
t ex upprätta s k bevarandezoner inom området, d v s 
markstråk som tillgodoser allmänna intressen, bevarar stråk 
av natur, värnar om landskapsbilden eller integrerar 
genomblickbarhet. 

• Värna om landskapsbilden. Blivande bebyggelse och 
närmiljö anpassas så att bebyggelsemiljön underordnar sig 
landskapsbilden. 

• Närheten till befintliga och framtida verksamhetsområden. 

• Möjligheter till tekniska lösningar för vatten- och avlopp 
samt underhåll och hantering av hur alternativen påverkar en 
långsiktig och hållbar lösning. 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Daglösen 
bedömts ha otillfredsställande ekologisk status utifrån bottenfauna 
samt god kemisk status. Både bottenfauna och klorofyll pekar på 
problem med övergödning. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Daglösen kommer 
en mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten 
inte uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland 
annat dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga 
åtgärder som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga 
fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att åtgärda dessa då 
brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Daglösens 
status.  
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V3 

Utredningsområde för 
verksamheter 

Västervik (area 6,1 ha) 

Området är inte detaljplanelagt och ligger inom det område som är 
att betrakta som avloppsreningsverkets direkta omgivning. Området 
är lämpligt för icke störande verksamhet. Inom området bedrivs idag 
ridskoleverksamhet. 

Rekommendationer Vissa delar av området ligger inom strandskyddat område och 
omfattas av förordnande till skydd för landskapsbilden.  

Vid framtida utveckling av området bör i första hand verksamheter 
som bedöms vara lämpliga och passande för områdets ändamål och 
huvudsakliga inriktning lokaliseras hit.  

 

V4 

Utredningsområde för 
verksamhet 

Eriksberg (area 25,4 ha) 

Området kan betraktas som en naturlig utvidgning av befintligt 
industriområde och bedöms vara lämpligt för en utbyggnad av 
industriell verksamhet med hänsyn till dess lokalisering och goda 
transportmöjligheter. Området har hög prioritet vid en utbyggnad 
inom delområdet. Delar av området är idag detaljplanelagt för 
industriell verksamhet. 

Inom området finns det en jordtipp. Läget har diskuterats som 
lämpligt för lokalisering av en ny återvinningscentral. Det har 
tillväxtmöjligheter och låg risk vad avser störande inverkan på 
omgivningen. 

Rekommendationer Lokaliseringar av ytterligare verksamheter ska i första hand ske till 
redan detaljplanelagda områden. Vid ny planläggning ska särskilt 
beaktande tas till befintliga verksamheters eventuella intressen och 
expansionsbehov. 

 

V5 

Reservområde för 
verksamheter 

Eriksberg (area 20,9 ha) 

Området kan betraktas som en naturlig utvidgning av befintligt 
industriområde och bedöms vara lämpligt för en utbyggnad av 
industriell verksamhet med tanke på dess lokalisering och goda 
transportmöjligheter. Dock utgörs området till stora delar av 
högklassig åkermark. 

Rekommendationer Området prioriteras lågt som utredningsområde. Verksamheter bör 
lokaliseras företrädelsevis inom område V3 och V4 med hänsyn till 
områdets högklassiga åkermark. 

 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 3 – STADSDELSREDOVISNING – ERIKSBERG 

 

12 

V6 

Reservområde för 
verksamheter 

Södra Eriksberg – (area 73,4 ha) 

Utvecklingsområdet i södra Eriksberg utgör ett naturligt utbyggnads-
område för nuvarande industriområde som därmed kan utvidgas 
söderut. Marken bedöms vara lämplig för verksamheter och området 
ligger bra till ur transportsynpunkt nära järnvägen och Konsul 
Lundströms väg. Området som idag är obebyggt består mest av 
ängsmark. 

Rekommendationer Vid en utveckling och detaljplaneläggning av området skall 
utredning ske om verksamheterna eller åtgärderna kan antas medföra 
en betydande påverkan på djur och växtlivet samt för de 
omkringboende. 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

89 Västra Filipstad 
1:16 

Lundsberg. Tidigare stg 309. Jordbruksfastighet. 

Timrad manbyggnad i 1 ½ våning med faluröd lockläktpanel och plåttak. 
Frontespis med inbyggd glasad veranda på östra långsidan. Förutom en 
mindre tillbyggnad på södra gaveln är huset relativt oförändrat från 1887. 

Kulturmiljö 
180 

1 
(-76 
års 
inv) 

Västra Filipstad 
1:81 

Rivet 

Västerviks gård. Boningshus. 

Stort ”kråkslottsliknande” boningshus, med vit liggande panel, från tiden 
kring sekelskiftet. Delvis nya inslag. 

 

9 
(-76 
års 
inv) 

Västra Filipstad 
1:101 

Manhem Erikslund. Boningshus. 

2 vånings timrat boningshus, med ofärgad slät panel, troligen från omkr. 
1800. Tillbyggt omkr. 1900. 

 

 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Västra Filipstad 
1:75 och 1:81 

(Färnebo 30:1) 

Denniketorp 

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning. Kategori: 
bebyggelselämningar. Beskrivning: Torplämning, sentida, inga rester av 
mangårdsbyggnad synliga. Rester av röjningsrösen och stenmurar. 

Kulturmiljö 
180 

 Västra Filipstad 
1:50 

(Färnebo 11:1) 

Norr om Hedvigslund. Liksta nordöst. 

Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning. Vägmärke, typ milstolpe av 
järn 0,9 x 0,3 meter. Inskription ¼ MIL. Postament av gråsten. Något 
raserad delvis övertorvad. 

 

Kulturmiljö 
180 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Finnshyttan 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Finnshyttan 
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Markanvändning 

Bild: Talluddens badplats 

Stadsdelen Finnshyttan är belägen mellan Lersjön, Hemtjärnen och 
Storhöjden i norra Filipstad. 

Naturen domineras av kuperad barrskogsterräng som sluttar ned mot 
Lersjöns östra strand där det finns fritidsbebyggelse. Närmare 
Hemtjärnen österut återfinns mer orörd natur. 

Inom området finns goda möjligheter att utveckla en ny attraktiv 
boendemiljö med sjönära läge. 

Utvecklingsområdena i stadsdelen Finnshyttan möjliggör en naturlig 
utbyggnad av tätorten och är en viktig komponent i Filipstads 
utveckling. Här kan erbjudas tomter för ett attraktivt naturnära 
boende med sjöutsikt och med närhet till service och rekreation, 
något som många eftersöker idag.  

 

Natur och friluftsliv Större delen av området består av barrskog. Terrängen är på vissa 
ställen relativt kuperad och det sluttar ned mot Lersjön. 

Skogsområdena mellan Änggruvorna, Storhöjden och Yngshyttan är 
förutom skog rika på sjöar, tjärnar och mossar. 

Genom området går flera naturstigar. En cykelväg har anordnats på 
banvallen till den gamla NKlJ-banan (Filipstad-Hagfors-Karlstad). 
Sträckan Filipstad – Motjärnshyttan har nyligen iordningställts som 
grusväg. En fortsatt upprustning är planerad. Från Hagfors till 
Karlstad är banan asfalterad. 

Talludden är för närvarande tätortens offentliga badplats. 

 

Bostadsbebyggelse Bostadsbebyggelsen, villor och fritidshus, är koncentrerad till 
Lersjöns strand och runt omkring Finnshyttans bruk.  

Nordöst om Finnshyttans bruk, ca 100 meter från industrins kontors-
byggnad, finns en mindre privatägd herrgård och längre bort finns ett 
mindre antal enfamiljshus. 

 

Verksamheter Finnshyttans bruk är en bruksmiljö som ingått i det näringsstråk för 
metallframställning och bergsbruk som funnits mellan Storbrohyttan 
och Änggruvorna.  

För närvarande finns ingen pågående verksamhet inom industri-
området. Filipstads Tidning har sin redaktion i ett kontorshus som 
tidigare tillhörde bruket. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns inga detaljplaner inom stadsdelen. En tidigare 
dispositionsplan för Finnshyttan slutade att gälla 1990-07-01. 

 

Transportleder Väg 246 mot Nordmark, Motjärnshyttan och Hagfors löper rakt 
genom stadsdelen. 

Genom områdets sydöstra hörn går en järnvägslinje, som idag 
huvudsakligen används för godstransporter. 

Järnvägen är transportled för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde 
får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras 
tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana 
åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller heller inte i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för översvämning Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längs Lersjöns östra strand som berörs av 
karteringen. 

 

Förorenade markområden I stadsdelen har två objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 
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Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Hemtjärnen och har Lersjön det utökats till 150 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Naturområden Det finns inga jordbruk inom stadsdelen och mycket lite öppen mark. 
Området domineras av barrskog. Skogsområdena i norr utgör ett 
samband med Storhöjdens skogsarealer och naturområden.  

 

Friluftsområden  Inom stadsdelen återfinns bl a följande friluftsområden: 

• Talluddens badplats vid Lersjön 

• Hemtjärnen, Skribotjärnen och Änggruvorna 
Naturområden som sträcker sig nord, nordost från tätbebyggt 
område. De är natur- och strövområden med relativt höga 
naturmiljövärden och omtyckta som rekreationsområden. Här 
och där finns upptrampade stigar. 

 

Kulturmiljöområden  Änggruvorna och Finnshyttebergsfältet samt Finnshyttans bruk utgör 
ett historiskt fornlämningsområde för metallframställning och 
bergsbruk. Området är stort och sträcker sig in i stadsdel Storhöjden. 
Det historiska sambandet med Storbro hytta och kulturmiljö 179 
Storbrohyttan gör att områdena är intressanta att betrakta som en 
helhetsmiljö med historisk prägel och som har utvecklings-
möjligheter.  

Finnshyttans bruk tillsammans med Storbro hytta samt gruv-, hytt- 
och fraktlämningar i norr vid Finnshyttefältet/Änggruvorna är 
områden med ett visst kulturhistoriskt värde. Anorna går tillbaka till 
Gustav Vasas tid då hyttan upptogs i jordeboken år 1540. Hyttan 
utvecklade ett samarbete med Storbrohyttan dit malmen fraktades 
och bearbetades. Finnshyttan gränsar i norr och öster till stadsdelen 
Storhöjden där ett mycket stort antal fornlämningar återfinns i skogs-
områdena och dess vattendrag. Bland annat finns där de omtalade 
Änggruvorna, Hållbäcksgruvorna samt Lindbomsgruvorna som en 
gång hört till Finnshyttans bruk. 

I skogmarkerna gömmer sig många rester av tidigare metallframställ-
ning och bergsbruk. Några är fasta fornlämningar men de flesta är 
obestämda och bevakningsobjekt. 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns två objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 
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Kulturhistoriska lämningar Det finns fyra kulturhistoriska lämningar upptagna i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Skogsstyrelsens register omfattar flera lämningar i området, vid 
Lersjöns strand, väg 246 och runt Finnshyttans bruk. Lämningarna 
vittnar om de tidigare näringarna skogsbruk samt bergs- och mineral-
hantering.  
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Utvecklingsmöjligheter 

Natur och kultur Lersjön erbjuder liksom de andra sjöarna kring tätorten chans till 
rekreation och naturupplevelser. 

 

Sjönära boende Inom området finns också goda möjligheter att utveckla en ny 
attraktiv boendemiljö med sjönära läge. 

Utvecklingsområdena i stadsdelen Finnshyttan möjliggör en naturlig 
utbyggnad av tätorten och är en viktig komponent i Filipstads 
utveckling. Här kan erbjudas tomter för ett attraktivt naturnära 
boende med sjöutsikt och med närhet till service och rekreation, 
något som många eftersöker idag.  

Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, 
badplatser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Finnshyttans industriområde, kontorshus och Talluddens badplats är 
viktiga målpunkter. Ett nytt kombinerat bostads- och rekreations-
område planeras norr om Finnshyttans industriområde. 

Lersjöns stränder norrut är till stor del ianspråktagna av privata 
tomter, men det finns fortfarande goda möjligheter att komma fram 
till stränderna och de utgör populära utflyktsmål. 

Kulturmiljöerna vid Finnshyttebergsfältet, Hållbäcksgruvorna, 
Lindbomsgruvorna och Änggruvorna norr om Finnshyttan är 
kulturhistoriska lämningar från tidigare bergs- och mineralhantering. 
Se även stadsdelsredovisning Storhöjden. 

 
 
 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 3 – STADSDELSREDOVISNING – FINNSHYTTAN 

9 

Gröna områden 
Naturmiljöer med skogar, sjöar och tjärnar; Lersjön och Hemtjärnen. 
Det finns även öppen mark i anslutning till bostadsfastigheter. 

Gång- och cykelvägar 
En asfalterad cykelväg leder från Åsen – Höglunda till Finnshyttans 
kontorshus och badplatsen Talludden vid Lersjön. 

Den långsträckta Nordmarksbanan, som utnyttjar NKlJ-banans 
banvall från Filipstad till Motjärnshyttan, löper genom området 
utmed Hemtjärnens västra strand. Projektet är inte färdigbyggt, men 
vägen kan användas. Den leder bland annat till och förbi Äng-
gruvorna. Små vägar och naturstigar gör området tillgängligt som 
frilufts- och rekreationsområden.  

Förslag och rekommendationer 
En ny gång- och cykelväg föreslås från Talluddens badplats norrut 
för att ge förbindelse till den planerade nya bostadsbebyggelsen med 
rekreationsområde norr om Finnshyttans industriområde. 

GC-vägen på banvallen till den gamla NKlJ-banan bör uppgraderas 
till en högre standard och utökas. NKlJ-banans fortsättning norrut till 
Hagfors kan utnyttjas. Från Hagfors finns redan asfalterad 
fortsättning till Karlstad. GC-vägen kan även byggas ut söderut. Se 
beskrivningen av Hennickehammar mm. 
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Utvecklingsområden 

B1 

Expansionsområde, 
bostäder 

Finnshyttan – attraktivt naturnära boende med sjöutsikt 
(area ca 20 ha) 

Markerat område innebär en naturlig utbyggnad av Filipstads tätort 
mot norr. Området sluttar ner mot Lersjöns östra strand. I direkt 
anslutning ligger ett verksamhetsområde. Området bedöms kunna 
inrymma 30 – 40 friliggande enfamiljshus. 

Rekommendationer Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

I LIS-utredningen görs en översiktlig inventering av områdets natur- 
och kulturvärden. En mer detaljerad inventering görs dock i ett 
senare skede då utbyggnaden av området skall föregås av 
detaljplaneläggning.  

Även skyddsavstånd eller andra åtgärder mellan föreslagna bostäder 
och befintlig industri skall utredas inom detaljplaneprövningen. Om 
bostäder etableras i närheten av industrin leder det till begränsningar 
av vilken typ av verksamhet som kan bedrivas inom industriområdet 
i framtiden. 

Trafiksituationen behöver utredas för gång- och cykelvägarnas 
korsningar med länsväg, järnväg mm. 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Lersjön bedömts 
ha god ekologisk och kemisk status. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Lersjön kommer en 
mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten 
inte uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland 
annat dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga 
åtgärder som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga 
fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att åtgärda dessa då 
brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Lersjöns status. 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Kulturhistoriska lämningar av regionalt och allmänt intresse 

Finnshyttans bruk, (Färnebo 261:1) 

Verksamhetens ursprung var en smedja som etablerades på platsen ca 1860. Smedjan utvecklades 
med tiden till en verkstadsindustri vars omfattning var som störst, räknat i antal anställda på 1940-
talet. 

Finnshyttan finns nämnd redan i den första förteckningen över de värmländska hyttorna. Det var i 
Gustav Vasas jordebok från år 1540 där sammanlagt 15 hyttor upptogs. Gruvbyggmästaren Olof 
Bergström köpte 1867 egendomen som bestod av en kvarn och en såg samt den stundande järnvägen. 
I ägorna ingick Finnshyttebergsfältet kallat Änggruvorna. Malmen som utvanns gick först till 
Storbrohyttan där Finnshyttan hade andelar. Så småningom anlades även smedja, gjuteri, mekanisk 
verkstad samt hytta med vattenkraftturbiner som senare kom att bli Finnshyttans huvudtillverkning. 
1959 såldes bruket till Karlstads Mekaniska Verkstad. Verkstadsbyggnaderna har därefter fungerat 
som bl a företagshotell samt efter ett förvärv, verksamhet som tillverkat och renoverat maskin-
komponenter för den tyngre industrin.  

Sammanfattning av uppgift från www.filipstadsbergslag.com 

Se vidare ”Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister”. 

 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

22 
(-76 
års 
inv) 

Finnshyttan 
1:33 

Finnshyttegatan 25A. Finnshyttans herrgård 

Arkitektoniskt utstuderat boningshus i timmer, med gul fjällpanel, från 
1812. Huset är välbevarat interiört och exteriört, och har förutom vackra 
lövsågningsarbeten en stor glasad veranda från 1900-talets början. 
Intressanta byggnader är dessutom ett annex, ett ritkontor samt ett 
magasin, delvis i sinnersten, från 1798. 

 

23 
(-76 
års 
inv) 

Finnshyttan 1:6 Hemtjärn 1. Banvaktstuga 

Välbevarad banvaktstuga, i timmer med rödfärgad locklistpanel, från 
1800-talets slut. 

Rivet? 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 3 – STADSDELSREDOVISNING – FINNSHYTTAN 

 

14 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Färnebo 261:1 Finnshyttans bruk 

Hyttområde, metallframställning och bergsbruk. Bevakningsobjekt, 
Finnshyttan. Rest av hyttområde, bestående av masugnsruin, rostugn, 
ingår i verkstadslokal, kaj, banvall, vattenränna, kulvert under jord.  

Finnshyttans bruk, (Färnebo 261:1), är ett hyttområde som består av 
följande lämningstyper: 

Färnebo 261: 1 (1), färdväg, 

Färnebo 261:1 (2), hyttlämning, 

Färnebo 261:1 (3), hyttlämning, 

Färnebo 261:1 (4), hyttlämning, 

Färnebo 261:1 (5), hyttlämning. 

Området omfattas ej av beslut enligt kulturminneslagen.  

 

 Färnebo 580:1 Obestämbar. Bevakningsobjekt. Hjulgrav, av sinnersten och huggen 
natursten, gammal tvättstuga, Skog och historia 2002. 

 

 Färnebo 13:1 Minnesmärke, ristningar, hällmålningar och monument. Minnessten, 
gnejs, relief, text; OLOF BERGSTRÖM/1821-1883/GRUNDARE AV 
FINNSHYTTANS/BRUK/1867. 

 

 Färnebo 14:1 Minnesmärke, ristningar, hällmålningar och monument. Övrig 
kulturhistorisk lämning. Minnessten med inskription under Gustav V:s 
krönta namnschiffer: 

ÅR/1922-1923/OMBYGGDES/DENNA VÄG/SÅSOM NÖD-
/HJÄLPSARBETE/AV/SÖDRA/SVERIGES/ STATSARBETEN. 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Hennickehammar 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Hennickehammar 
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Markanvändning 

 
Bild: Stampbäcken 

Delområdet Hennickehammar är Filipstads sydöstligaste stadsdel och 
begränsas i väster av sjön Daglösen och i norr av stadsdelarna 
Myrängen och Åsen – Höglunda. I öster breder ett naturskönt 
skogslandskap ut sig – delvis naturreservat – mot sjön Yngen. 

Stadsdelen är rik på vattendrag och här återfinns bl a sex sjöar och 
tjärnar som naturligtvis är skyddsvärda men som också är bidragande 
till att rekreationsaktiviteter och verksamheter med anknytning härtill 
kan förekomma. Den södergående riksväg 26, Nykroppavägen, är 
dragen genom stadsdelen – parallellt med sjön Daglösen. Mellan sjön 
och riksvägen finns ett sammanhängande markområde bevarat som i 
huvudsak består av traditionell bebyggelse. I modernare tid har vissa 
områden planlagts för bostadsbebyggelse. 

 

Natur och friluftsliv Väster om vägen sluttar landskapet ned mot sjön Daglösen och 
naturlandskapet består av blandskog med stor andel lövträd. 

Öster om riksvägen ligger Hennickehammars herrgård, en historisk 
kulturmiljö som ligger naturskönt och lockar många besökare till 
kommunen. Landskapet domineras av en obruten skogslinje, här med 
tätare skog, och med inslag av bebyggelse. Vid Stensta finns öppet 
åkerlandskap. 

Som helhet är landskapsbilden värdefull och bör hanteras varsamt. 
Här och där i stadsdelen Myrängen kan man från riksvägen skymta 
sjön Daglösen – något som med fördel skulle kunna upprepas i 
stadsdelen Hennickehammar. Ett iordningställande av ”riksvägens 
fasader” med röjning av sly längs vägen och gallring i landskapet 
kan bidra till att höja stadens attraktivitet. 

Cykelväg till Motjärnshyttan går genom området. Den utgör ett 
befintligt inslag i ”Filipstads gröna och blå stråk” – de stråk för 
turism, fritid och rekreation som håller på att utvecklas i Filipstad. 

Inom området finns både kulturhistoriskt intressant bebyggelsemiljö, 
kulturhistoriska lämningar och värdefull naturmiljö vilka utgör 
kvalitéer ur kulturmiljöhänseende.  

Inom Hennickehammarområdet finns ridklubb och skjutbana. 

 

Bostadsbebyggelse Bostadsbebyggelsen, åretruntboende och fritidshus, är främst 
lokaliserade till Daglösens strand och Stensta. 

 

Kommersiell service Hennickehammars herrgård med restaurang, konferensanläggning, 
spa-aktiviteter och rekreationsmöjligheter. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns inga detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande. 

I korsningen Hertig Karlsgatan – Nykroppavägen möts riksväg 63 
och riksväg 26, och löper i gemensam sträckning österut. Strax öster 
om Persberg delar sig vägarna igen. 

Riksvägarna 26 och 63 är transportleder för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

För riksvägarna 26 och 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för översvämning Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längs Daglösens östra strand som berörs 
av karteringen. 
 

Förorenade markområden I stadsdelen har fem objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 
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Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Abborrtjärnen, Daglösen, Hedtjärnen och Stampbäcken har det 
utökats till 200 meter och vid Hemtjärnen, Holmtjärnen och 
Hyttdammen till 150 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Skydd för landskapsbilden Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Områdena kring Abborrtjärnen, Daglösen, Hedtjärnen och Stamp-
bäcken omfattas av skydd för landskapsbilden. Områdena samman-
faller till stor del med strandskyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Naturvårdsområden Följande naturområden är av riks-, regionalt- och allmänt intresse för 
naturvården: 

• Stadsdelen gränsar i nordöst till ett stort område av 
riksintresse för naturvård (Yngen). 

• Stampbäcken är av regionalt intresse för naturvården. 
Stampbäcken rinner mellan Hennickehammar och Daglösen. 
Omfattas av strandskyddsbestämmelser och förordnande till 
skydd för landskapsbilden. 
Området finns med i kommunens naturinventering från 1990 
som objekt 94. Utdrag ur beskrivningen: Stampbäcken som 
mynnar i Daglösen, har ett stort och reproducerande bestånd av 
den hotade flodpärlmusslan. Musslorna förekommer främst i 
bäcken nedre, grusiga del. Vattendraget är även ett möjligt 
lekområde för Daglösens storöring. Kräftor förekommer. Klass: II. 

• Norra Midskogstjärnen är av regionalt intresse för 
naturvården. Växtlokal och ekologiskt känsligt område. 
Området finns med i kommunens naturinventering från 1990 
som objekt 95. Utdrag ur beskrivningen: På en svag 
nordsluttning täckt av grovblockig och kalkförande morän finns en 
fin orkidélokal. Mellan de stora mossbeklädda blocken förekommer 
orkidéerna korallrot, nattviol och tvåblad i större bestånd. Genom 
att marken i övrigt nästan uteslutande är bevuxen med en tjock 
matta av husmossa, blir orkidéerna särskilt iögonfallande. I södra 
delen av området växer ögonpyrola. Klass: IV 

• Fornlämningsmiljön Abborrberget är ett område av regionalt 
intresse för naturvård. 
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Grusinventering Två grustäktsområden har inventerats och klassificerats inom 
stadsdelen, båda områdena är klass 3 (Blomqvist 1973). 

 

Jordbruksmark Runt Stensta finns områdets öppna landskap bestående av hagmark. 

 

Friluftsområden Inom stadsdelen Hennickehammar finns bl a följande områden av 
intresse för det rörliga friluftslivet: 

• Pålandsområdet och Abborrtjärnen, ett vackert naturlandskap 
och samtidigt ett populärt rekreations- och strövområde. 

• Ett planerat stråk för turism och rekreation föreslås genom 
området, bl a med en cykelväg till Motjärnshyttan. 

• Fornlämningsmiljön Abborrberget med omgivning. 

• Vid Hennickehammar med omgivningar finns beaktansvärda 
naturområden och vattendrag, kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden samt 
anläggningar för rekreation, bl a ridning och sportskytte. 
Hennickehammars herrgård är en restaurang- och 
konferensanläggning.  

 

Kulturmiljöområden Inom stadsdelen återfinns följande kulturmiljöer: 

• Abborrberget, regionalt och allmänt intresse för 
kulturmiljövård 

• Hennickehammar 
Bebyggelsemiljöer med höga kulturmiljövärden 

• Kulturhistoriska fornlämningar vid Hennickehammar, 
Kytthyttan och Nyhyttan 

 

Abborrberget Abborrberget med omnejd är en fornlämningsmiljö av regionalt och 
allmänt intresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv och 
består av lämningar efter en gammal rallbana från 1800-talet. På 
denna järnväg fraktades järnmalm mellan Yngen och Daglösen. 
Området betecknas K22 och är beläget i stadsdelarna Myrängen och 
Hennickehammar. 

Kulturmiljöområdet är förhållandevis centralt beläget och sträcker 
sig mellan Abborrtjärnen och riksväg 26/63 och är ett omtyckt 
rekreationsområde att ströva i. Området saknar detaljplan och 
områdesbestämmelser men delar av området omfattas av förord-
nande till skydd för landskapsbilden. 

I den kommunala planeringen bör ställningstaganden göras till huru-
vida Abborrberget är av intresse för turist- och friluftslivet. Området 
skulle i framtiden kunna ingå som en del i ”Filipstads gröna och blå 
stråk”, och utgöra ett av flera besöksmål. Abborrbergets läge är 
gynnsamt eftersom det har ett nära samband med den planerade 
cykelbanan som går mellan Hennickehammar och vidare mot 
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Motjärnshyttan. 

Abborrberget är en kulturmiljö som ingår i länsstyrelsens regionala 
kulturmiljöprogram Ditt Värmland som område 169 och beskrivs: 
”Fornlämningsmiljö med rallbana från 1800-talet. Det kulturhistoriska 
värdet ligger främst i lokaliseringen och de välbevarade konstruktionerna. 
Området saknar detaljplan. I kommunal översiktsplan anges i rekommenda-
tioner att särskild hänsyn tas till kulturvärdena och områdets särart.” 

I sitt åtgärdsprogram ger Länsstyrelsen följande rekommendationer: 
”I frågor som berör markanvändning bör samråd ske med länsstyrelsen. 
Skogsbruksåtgärder får ske endast med hänsynstagande till befintlig forn-
lämning. Årlig markvård av fornlämningsområdet bör också fortsättnings-
vis ske enligt särskild skötselplan. Besöksinformation och skyltning bör 
utvecklas.” 

 

Bebyggelsemiljöer med höga 
kulturmiljövärden 

Värdefull kulturmiljö ska beaktas såväl i planeringssammanhang 
som vid lovåtgärder. Nedanstående tre områden bedöms vara av 
kulturhistoriskt intresse för allmänheten och det rörliga friluftslivet 
och har dessutom potentialer att utvecklas till besöksmål/sevärdheter 
för turistnäringen. 

Hennickehammars bruk, herrgård: 
Hennickehammars bruk anlades i början av 1600-talet och fick stor 
betydelse som Filipstads Bergslags enda manufaktursmedja under en 
tid innan branschproblem stötte på i olika omgångar. Av själva 
bruket återstår endast spår, men herrgården är ett pampigt minnes-
märke över detta en gång i tiden viktiga bruk. Herrgården fungerar 
idag som hotell och konferensanläggning med äventyrsaktiviteter. 

Kytthyttan 1566-1624: 
Redan i år 1566 års räkenskaper finns Kytthyttan upptagen och 
”ståthållaren Carl Bonde rapporterar, att det ännu 1624 företogs en 7 
dygns blåsning i hyttan”. 

Nyhyttan 1540–1738: 
Hyttområde för järnframställning där en hammare fanns. En hastig 
vårflod lär ha förstört smedjan år 1680, och något tillstånd att bygga 
upp den meddelades ej. 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns fem objekt vilka utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns tolv kulturhistoriska lämningar upptagna i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Skogsstyrelsens register omfattar flera lämningar i området, bl a vid 
Nyhyttan och Abborrtjärnen. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Turism och friluftsliv Delområdet Hennickehammar har stor betydelse för Filipstad som 
attraktivt rekreationsområde. Det har stor potential för utveckling av 
turism och friluftsliv. Aktuella områden är: 

• Abborrberget 

• Hennickehammar, Kytthyttan och Nyhyttan 

• Naturområdena vid Påland, Abborrtjärnen, Stampbäcken och 
Norra Midskogstjärnen 

• Riksväg 26 
 

Abborrberget Inom området skall särskilda hänsyn tas till det natur- och 
kulturmiljölandskap som utgör en väsentlig del av helhetsbilden för 
kulturmiljövården enligt miljöbalken och kulturminneslagen. 

För att bibehålla områdets karaktär och egenart skall lokalisering av 
nya byggnader ske restriktivt och med hänsyn till skyddsintresset. 

Fasta anläggningar för det rörliga friluftslivets behov bör tillåtas där 
detta bedöms lämpligt med hänsyn till skyddsintressena. Vid 
planläggning och lämplighetsprövning av bebyggelse m m skall 
därför friluftslivets och turismens intressen särskilt beaktas i 
sammanhanget. 

Ny- om och tillbyggnader av bebyggelse inom eller i närheten av 
området skall anpassas till befintlig bebyggelse och miljö vad avser 
placering, skala, formspråk, material och färgsättning. 

Området bör vårdas och underhållas som en angelägenhet av 
regionalt intresse samt ett utflyktsmål för turismen och det rörliga 
friluftslivet. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och parkområden, 
samt de passager av bevuxen och planterad mark som finns utmed 
vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur och vatten 
möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, badplatser 
samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 
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Målpunkter 
Här ligger den anrika Hennickehammars herrgård med restaurang och 
konferensanläggning. Här finns också kulturhistoriska sevärdheter 
som Hennickehammars bruks- och hyttområde, Kytthyttan och 
Nyhyttan samt Abborrberget. Vidare finns idrottsanläggningar för 
skytte och ridning. I väster finns sjön Daglösen som är en del av 
Bergslagskanalen – av vikt för turistnäringen. 

Gröna områden 
Området består av grönområden med höga naturvärden som är väl 
lämpade för rekreation. Här finns flera idylliska tjärnar, sjöar och 
vattendrag. 

Gång- och cykelvägar 
Det finns inte några renodlade gång- och cykelvägar men det finns 
flera småvägar, som lämpar sig som rekreationsleder för cyklister och 
fotgängare. Här kan man t ex ta sig norrut mot Storhöjden på 
småvägar genom områdets östra delar. 

Förslag och rekommendationer 
Området kan kopplas till cykelvägen under utbyggnad på NKlJ-
banan, som löper genom Myrängen och vidare norrut. 
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Utvecklingsområden 

B19 

Utredningsområde för 
bostäder/camping 

Stensta– attraktivt boende med sjöutsikt (area 4,2 ha) 

Området lämpar sig för bostäder, fritidshus, camping eller en 
kombination av dessa. Området är relativt stort och exploatering bör 
föregås av planläggning. Genom området löper en luftledning med 
10 kV spänning i öst-västlig riktning. Ledning fortsätter över 
Daglösen. En eventuell nedgrävning av ledningen kompliceras av att 
den fortsätter över vatten.  

 

Rekommendationer Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

I LIS-utredningen görs en översiktlig inventering av områdets natur- 
och kulturvärden. En mer detaljerad inventering görs dock i ett 
senare skede då utbyggnaden av området skall föregås av 
detaljplaneläggning.  

Vid en eventuell detaljplaneläggning ska även bl a följande beaktas 
och utredas: 

• Strandskyddet och allmänhetens tillgänglighet till stranden 

• Bebyggelsens inverkan på och anpassning till 
landskapsbilden 

• Buller och transporter av farligt gods längs riksväg 26 

• Vilka möjligheter till tekniska lösningar på vatten- och 
avlopps problematik som finns samt hur underhåll och 
hantering av alternativen påverkar en långsiktig och hållbar 
lösning. 

• Kraftledningens dragning genom området och eventuell 
nedgrävning. 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Daglösen 
bedömts ha otillfredsställande ekologisk status utifrån bottenfauna 
samt god kemisk status. Både bottenfauna och klorofyll pekar på 
problem med övergödning. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Daglösen kommer 
en mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten 
inte uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland 
annat dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga 
åtgärder som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga 
fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att åtgärda dessa då 
brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Daglösens 
status.  
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

5 
(-76 
års 
inv) 

Östra Filipstad 
1:239 

Nedre Stensta Gård. Hela gården. 

Stort timrat boningshus, med faluröd lockpanel, från omkr. 1800. Timrad 
bodlänga och ladugård/stall från samma tid. 

 

6 
(-76 
års 
inv) 

Östra Filipstad 
1:119 

Övre Stensta 2. Stensta skola. 

Timrad skolbyggnad, med faluröd liggande pärlspont från 1887. 

 

57 
(-76 
års 
inv) 

Nyhyttan 1:50 Nyhyttan 2. Boningshus. 

Plankstomme och faluröd locklistpanel. Byggt 1928. Uthus från samma 
tid. Fd banvaktställe. 

 

59 
(-76 
års 
inv) 

Nyhyttan 1:44 Hennickehammars Herrgård. Boningshus. 

Fd herrgård nu hotell. Mycket välbevarad gård med fina hus från 1700-
talet + arbetarbostad från ca 1900. 

 

60 
(-76 
års 
inv) 

Nyhyttan 1:46 Boningshus. 

Liten timrad stuga med faluröd lockpanel, byggt 1800-1875. 

 

 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Färnebo 59:1 Hennickehammar 

Hammarområde. Metallframställning och bergsbruk. Sammanfattning: 
Grund av hammarsmedja, hjulgrav, grunder för såg och kvarn, vatten-
ränna, tre stycken dammvallar med träbroar, dammluckor samt slagghög. 

Antikvarisk kommentar: Hammare anlagd 1606 och nedlagd 1829 
(Furuskog). 

 

 Färnebo 59:3 Hennickehammar 

Hammare/smedja. Slagg/slaggvarp. Samma som Färnebo 59:1. 
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 Färnebo 58:1 Nyhyttan 

Hyttområde. Metallframställning och bergsbruk. Sammanfattning: Kulle 
med koljord/rödbränd sten, dammvall samt slaggvarp, kulle med koljord/ 
malm/slagg/rödbrända stenar. husgrund, banvall, källargrund, dammvall, 
dammluckor, slaggvarp, slagg. 

Antikvarisk kommentar: Anlagd för 1540 och nedlagd 1738 på grund av 
skogsbrist (Furuskog). 

 

 Östra Filipstad 
1:127 

(Färnebo 38:1) 

Kytthyttan 

Hyttområde. Sammanfattning: Rostningsugn (?) slagg, rostbås, hyttruin,  
kullfallen skylt med texten UB/FÖR FRAMTIDEN/FREDAT/ 
FÖREMÅL/UDDEHOLMS AKTIEBOLAG. Tradition: Äldsta belägg 
1566, övergiven 1622 – 1624 (Furuskog).   

 

 Färnebo 42:1 Silvergruvan 

Gruvområde. Metallframställning och bergsbruk. 
Sammanfattning: Gruvhålsområde med flera gruvhål, skrotstensvarp m m 
kojruin med eldstad. 

 

 Färnebo 12:1 Kytthyttan (?) 

Fyndplats. Boplatser och visten. Övriga lämningstyper 
Sammanfattning: Slaggförekomst. gråsvart hyttslagg. Eventuellt platsen 
för Kytthyttans eventuella läge.  

 

 Färnebo 576:1 Fornlämningsliknande lämning. Grop 3 m diameter och 0.8 m djup samt 
kolarkoja. Skog och historia 2001. 

 

 Färnebo 57:1 Hyttlämning. Metallframställning och bergsbruk. Slaggvarp brungrå 
slagg.  

Antikvarisk kommentar: Slagg finns utspridd längs hela bäcken vilket gör 
R-markering omöjlig att avgränsa. 

 

 Färnebo 209:1 Kommunikationslämning. Vägmärke. 

Väghållningssten, gråsten med inskrift. 

 

 Färnebo 44:1 Östra Bengtstorp 

Lägenhetsbebyggelse. Torplämning, sentida, husgrund till mangårds-
byggnad med rester av spismursröse och ytterligare två husgrunder och 
två jordkällare. Rester efter röjningsrösen och stenmurar. 

 

 Färnebo 235:1 Berget 

Lägenhetsbebyggelse. Torplämningar – husgrund oklar begränsning, med 
kraftigt spisröse av slagg- och tegelstenar, en kallmurad ladugårdsgrund – 
runtomkring röjningsrösen. 
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 Färnebo 259:1 K22 Abborrberget, järnväg Yngen – Daglösen 

Fast fornlämning. Omfattas av skydd enligt miljöbalken och kultur-
minneslagen. 
Färdväg, Kommunikations-/maritima lämningar, Rallbana 170 m lång, 5 
m bred utsläntad vall nertill och 3 m bred, intill 2 m hög kallmur i den 
övre delen (60 m l). Ovanför branten ansluter rallbanan till banvall mot 
NNÖ. Malmbanan kan följas N om väg mellan väg 63 och vägen/ 
banvallen Nyhyttan–Persberg. Malmbanan ingår troligen i banvallen till 
Ljungheden och därefter i vägbanan mot Vinternäset. De sista 100 m i Ö 
går S om vägen och avslutas i lastpir av skrotsten, 60 m lång (Ö-V), 5 – 
20 m bred, 1,5 m hög. Beväxt av tallar och ungbjörkar. Bodar och 
småbåtar i båtlänningen av skrotsten. I SV fortsätter rallbanan i en 90 m 
lång sväng fram till banvall (NNV-SSÖ).  

Antikvarisk kommentar: Malm fraktades med färja från Persberg över 
Yngen till Vinternäset där järnväg vidtog över Abborrbergets 
förkastningsbrant till daglösen. Järnväg anlades 1853. De fulla 
malmvagnarna drog upp de tomma. Nedlagt 1878. 

Kulturmiljö 
169 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Förteckning över kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Jonstorp 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Jonstorp 
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Markanvändning 

 
Bild: Bergsskolan 

Stadsdelen är centralt belägen men kringskuren av Skillerälven, 
järnvägen och Färnsjön. Från centrum är det främst via Kvarnbron 
och Hantverksgatan respektive Allégatan som man når Jonstorp. 

Skillerälvens meanderformation bildar en naturlig avgränsning 
mellan Jonstorp och stadsdel Centrum. Kulturmiljöerna vid Hötorget 
ligger precis i anslutning till stadsdelens nordöstra del. Historiskt var 
Kvarnen vid Kvarntorget och Skillerälven en av de viktigaste 
näringarna i Filipstad. I modern tid har dess roll övertagits av 
knäckebrödsfabriken. Idag är Jonstorp ett av stadens viktigaste 
område för verksamhet och industri. 

Järnvägen är en resurs som bör få ökande betydelse för utveckling 
och expansion. Intill järnvägen finns den gamla järnvägsstationen 
med sin stationsbyggnad kvar. 

Strax söder om Skillerälven ligger den anrika Bergsskolan som 
erbjuder högskoleutbildningar inom berg- och anläggning samt 
metallurgi och materialteknik. Här finns också en omfattande 
mineralsamling. 

Söderut fortsätter industriområdet fast då som stadsdelen Eriksberg. I 
väster finns villabebyggelse, vackert belägna efter Färnsjöns strand. 
Längs Färnsjöns strand finns även rekreations- och grönytor. 

 

Natur och friluftsliv Inom delområdet finns en del obyggda ytor, vissa är detaljplanelagda 
men saknar användning idag och utgör istället grönområden. 
Området mellan Strandkullen och Jonstorp är planlagt för industri 
och genomkorsas idag av en kraftledning till knäckebrödsfabriken.  

Norsbäcken mellan Skillerälven och Färnsjön är ett grönområde 
inom verksamhetsområdet som brukas av allmänheten för fiske och 
samtidigt är ett fint grönt inslag i miljön. Färnsjön är utpekad som 
kommunens enda eutrofa sjö enligt Naturinventeringen daterad 1990. 

 

Bostadsbebyggelse Bostadsbebyggelsen består av småhus, byggda under 1940 - 70-talen. 
Bostadsbebyggelsen är koncentrerad till Färnsjöns strand vilket ger 
många hus möjlighet till vacker utsikt över sjön. En del bostäder 
ligger även norr om knäckebrödsfabriken. 

 

Verksamheter Jonstorp är Filipstads viktigaste område för industri och verksam-
heter. Knäckebrödsfabriken ger många arbetstillfällen och har med 
sin stora produktion och export bidragit till att göra Filipstad känd 
över hela världen. I anslutning till knäckebrödsfabriken finns ett 
museum för guidade gruppbesök.  

Inom området ligger så väl stora som små industrier och verksam-
heter. Det finns ledig planlagd mark för småindustri öster om Strand-
kullen och mark för industri söder om knäckebrödsfabriken. 
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Offentlig service Bergsskolan erbjuder högskoleutbildningar inom berg- och 
anläggning samt metallurgi och materialteknik. Här finns också en 
omfattande mineralsamling. 

 

Kommersiell service Dagligvaruhandel, bilservice, järn- och bygghandel. Flera handels-
etableringar är sammankopplade med mindre verksamheter. Knäcke-
brödsfabriken har guidade visningar av sitt museum. 

 

Teknisk försörjning, 
avfallshantering 

Området mellan Strandkullen och Jonstorp genomkorsas idag av en 
elkraftledning till knäckebrödsfabriken. 

Inom handels- och verksamhetsområdet i stadsdelens nordvästra del 
finns ett område som diskuterats för lokalisering av en ny 
återvinningscentral. (En alternativ lokalisering beskrivs i stadsdelen 
Eriksberg.) 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns tio stycken detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande.  

Väg 772 är Konsul Lundströms vägs fortsättning söderut. Den leder 
till Bjurbäcken och Storfors, och trafikeras av länstrafiken. 

Utmed områdets östra gräns går en järnvägslinje, som idag huvud-
sakligen används för godstransporter. 

Riksväg 63 samt järnvägen är transportled för farligt gods och 
Konsul Lundströms väg är sekundär transportled för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

För riksväg 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för ras, skred och 
översvämning 

För områdena kring Skillerälven och Norsbäcken har det gjorts en 
översiktlig skred- och rasriskkartering. Karteringen omfattar stads-
delens norra del och består huvudsakligen av lera med stabilitetszon 
II. Områden bestående av lera med stabilitetszon I förekommer längs 
med Norsbäckens ömse sidor, intill Skillerälven samt mot Färnsjön. 
Stabilitetszon I – består av lera som bedömts ha otillfredsställande 
stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas. 

Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längst norrut vid Skillerälven som berörs 
av karteringen. Områdena kring Skillerälven och Norsbäcken finns 
även med i Länsstyrelsens förteckning över översvämningsdrabbade 
områden 1977. 
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Förorenade markområden I stadsdelen har nio objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Färnsjön har det utökats till 150 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Skydd för landskapsbilden Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Endast den södra delen av stadsdelen omfattas av skydd för land-
skapsbilden vid Färnsjöns strand. Området sammanfaller med 
strandskyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Naturområden Följande naturområden är av regionalt och allmänt intresse för 
naturvården: 

• Färnsjön – Flottuvans naturområde; av regionalt intresse för 
naturvården. 
Kommunens enda eutrofa sjö med rikt fågelliv och bestånd 
av flodkräftor, ekologiskt känslig miljö och odlingsmark. 
Området skyddas genom strandskyddsbestämmelser och till 
viss del av förordnande till skydd för landskapsbilden. 
Området finns också med i kommunens naturinventering från 
1990 som objekt 89. Utdrag ur beskrivningen: Färnsjön är 
kommunens enda eutrofa sjö. Sjön har dålig genomströmning. 
Sjöns igenväxning medför ett rikt fågelliv och det finns flodkräftor. 
Området vid Flottuvan upptas av nedlagd odlingsmark med tätt 
buskage, stora öppna gräsytor och lägre buskridåer längs åker-
diken. Härifrån rapporteras observationer av hornuggla, 
gräshoppsångare, kärrsångare, rosenfink. I sandtagen vid 
Filipstadsåsen längs områdets västra kant har också backsvalor 
observerats. 
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Friluftsområden Inom stadsdelen finns bl a följande områden av regionalt och allmänt 
intresse för det rörliga friluftslivet: 

• Färnsjöns östra strand. Området är av särskilt intresse för 
ornitologer, fältbiologer och fiskeintresserade. 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns nio objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns en kulturhistorisk lämning upptagen i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Allmänt Jonstorp är, med sitt strategiska läge nära vattendragen och 
kommunikationerna, ett av Filipstads mest centrala industriområden. 
Historiskt betraktat var Kvarnen vid Kvarntorget invid Skillerälven 
en av de tidigaste centrala ”tunga” näringarna – av stor angelägenhet 
för invånarna. I modern tid har dess roll på sätt och vis övertagits av 
knäckebrödsfabriken – belägen i stadsdelen Jonstorps industri-
område. Knäckebrödsfabriken har genererat många arbetstillfällen 
och har med sin stora produktion och export bidragit till att göra 
Filipstad känd över hela världen. 

 

Riksväg 63 Under 2012 genomfördes omfattande arbeten med riksväg 63 genom 
centrala delarna av Filipstad. Syftet var att höja säkerheten och få en 
trevligare miljö längs genomfarten samt att stärka banden mellan 
stadsdelarna på ömse sidor om riksvägen. Ambitionen bör även 
fortsättningsvis vara att motverka att genomfarten ses som en barriär 
mellan de norra och södra stadsdelarna. Inga åtgärder i närheten av 
vägen får tillåtas som förhindrar detta. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, 
badplatser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Området domineras av knäckebrödsfabriken, som genererar mycket 
trafik. Det finns även villaområden mellan Konsul Lundströms väg 
och Färnsjöns östra strand.  

Gröna områden 
Gröna områden finns huvudsakligen som strandområden till 
Färnsjön, dels de ganska sanka strandängarna runt sjöns norra del 
och utmed Norsbäcken, dels de gröna strandområden söder om 
villaområdet. 
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Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykeltrafiken får i huvudsak förlita sig till gator med 
blandtrafik. Konsul Lundströms väg är ej lämplig som cykelväg p g a 
den tunga trafiken. Istället hänvisas till den parallella Färnsjövägen 
genom villaområdet.  

Förslag och rekommendationer 
Konsul Lundströms väg (väg 772), behöver kompletteras med gång- 
och cykelväg utmed en del av sin sträckning, där andra alternativ 
saknas (parallellgator med lugnare trafik). En fortsatt studie av 
lämpliga lösningar ska göras. 
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Utvecklingsområden 

B16 

Reservområde för 
bostäder 

Strandkullen – attraktivt centralt strandnära boende (area 4,7 ha) 

Delar av reservområdet vid Strandkullen är planlagt för industri, men 
står obebyggt. Området ligger vackert intill Färnsjön. I närheten finns 
både kommunikationer, infrastruktur och service. En rad försvårande 
omständigheter gör dock att området bedöms som reservområde, som 
kräver noggranna utredningar på en rad områden innan en utbyggnad 
kan bli aktuell. 

Rekommendationer Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

I LIS-utredningen görs en översiktlig inventering av områdets natur- 
och kulturvärden. En mer detaljerad inventering görs dock i ett senare 
skede då utbyggnaden av området skall föregås av detaljplaneläggning. 

Områdets lämplighet bör utredas med hänsyn till: 

• Ras- och skredrisken invid Färnsjön 

• Översvämningsrisker 

• Markens geologiska beskaffenhet och geotekniska bärighet 
såsom grundläggningsförhållanden och konsekvenser av våt 
mark 

• Risken med farligt godstransporter längs Konsul Lundströms 
väg och Inlandsbanan 

• Risker och störningar från omkringliggande verksamheter 

• Kraftledningsdragningens vara eller icke vara genom området; 
i vilken mån är nedgrävning lämplig? 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Färnsjön bedömts 
ha måttlig ekologisk status utifrån fosforbelastning samt god kemisk 
status. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Färnsjön kommer en 
mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten inte 
uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland annat 
dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga åtgärder 
som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga 
fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att åtgärda dessa då 
brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Färnsjöns status. 
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B17 

Reservområde för 
bostäder 

Jonstorp – attraktivt strandnära boende (area 2,2 ha) 

Området utgör en naturlig förlängning av befintlig bebyggelse och är 
vackert lokaliserat invid Färnsjöns östra strand. Investeringar i 
infrastruktur är redan gjorda fram till området. Området omfattas till 
vissa delar inte av strandskyddsbestämmelser. 

Rekommendationer Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

I LIS-utredningen görs en översiktlig inventering av områdets natur- 
och kulturvärden. En mer detaljerad inventering görs dock i ett senare 
skede då utbyggnaden av området skall föregås av detaljplaneläggning.  

Vid en eventuell detaljplaneläggning ska även bl a följande beaktas och 
utredas: 

• Allmänhetens tillgänglighet till stranden 

• Risken med farliga transporter längs Konsul Lundströms väg, 
Inlandsbanan och riksväg 63 

• Ras- och skredrisken invid Färnsjön 

• Översvämningsrisker 

• Markens geologiska beskaffenhet och geotekniska bärighet 
såsom grundläggningsförhållanden och konsekvenser av våt 
mark 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Färnsjön bedömts 
ha måttlig ekologisk status utifrån fosforbelastning samt god kemisk 
status. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Färnsjön kommer en 
mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten inte 
uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland annat 
dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga åtgärder 
som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga 
fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att åtgärda dessa då 
brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Färnsjöns status. 

 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 3 – STADSDELSREDOVISNING – JONSTORP 

 

13 

VH3 

Utredningsområde för 
verksamheter och handel 

Norra Brunnsparken – centralt vid riksväg 63 (area 10,6 ha) 

Området är detaljplanelagt för bilservice/handel och småindustri/hant-
verk. Stora delar av området är obebyggt och inom vissa delar kan en 
förtätning av gällande markanvändning vara lämplig. Området är inte 
lämpligt för vare sig tung eller störande verksamhet. 

Diskussioner har förts om att eventuellt förlägga en återvinningscentral 
inom detta område. Lägets främsta fördel är tillgängligheten. Risken 
för att den kan störa omgivningen kräver dock noggranna förstudier 
och en sannolikt dyrare utformning. 

Rekommendationer Vid framtida utveckling av området skall särskilt beaktande tas 
gentemot: 

• Ras- och skredrisken vid Färnsjön, Norsbäcken 

• Översvämningsrisker 

• Markens geologiska beskaffenhet och geotekniska bärighet 
såsom grundläggningsförhållanden och konsekvenser av våt 
mark 

• Trafikförsörjning 

• Om det finns risk för störningsmoment hos angränsande 
bostadsområde 

 

V2 

Utredningsområde för 
verksamheter 

Södra Jonstorp – förlängning av befintligt industriområde mot söder 
(area 4,9 ha) 

Området är detaljplanelagt för ändamålet industri och verksamheter 
och är idag obebyggt. Området är inte lämpligt för tung eller störande 
verksamhet på grund av närheten till intillvarande bostadsområden i 
Jonstorp och Bergslagstorget. 

Rekommendationer Vid lokalisering av verksamheter inom området bör deras lämplighet 
prövas avseende: 

• Om det finns risk för störningsmoment hos angränsande 
bostadsområden inom stadsdelen Bergslagstorget 

• Ras- och skredrisken vid Färnsjön, Norsbäcken 

• Översvämningsrisker 

• Markens geologiska beskaffenhet och geotekniska bärighet, 
såsom grundläggningsförhållanden och konsekvenser av våt 
mark 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

7 Bergsskolan 5 Bergsskolegatan 1, ”Bergsskolan”. Skola.  

Större skolbyggnad med grågul spritputsad fasad och flackt valmat 
skiffertak. Byggnaden har i bottenvåningen rundbågiga  fönster medan 
övervåningen har fyrkantiga. Byggnadens mittparti, tre fönsteraxlar på 
vardera sidan om entréen, är byggt 1870. Huset har förlängts 1903 åt 
söder och 1938 åt norr. 1959 byggdes ett annex anslutet med en 
förbindelsegång till husets baksida. 

Kulturmiljö 
180  

38 Västra Filipstad 
1:10 

Bagaregatan 9, ”Emmaus”. Bostadshus. 

Timmerhus i 1 ½ våning med gulmålad liggande fasspontpanel och falsat 
plåttak. Villan är rikligt smyckad med fina och välbevarade 
snickeridetaljer: veranda, våningsband, fönsteromfattningar, vindskivor 
och gavelspetsar. Ett välbevarat exempel på det sena 1800-talets 
träarkitektur. 

Kulturmiljö 
180  

41 Kv Mejeriet 

Rivet 

Lövlundsgatan 5. Bostadshus.  

Tvåfamiljsvilla i 1 ½ våning med vit putsad fasad och 1-kupigt tegeltak. 
Huset är byggt 1925 och är ett tidstypiskt och välbevarat exempel på 
tidens egnahemsbebyggelse. 

Kulturmiljö 
180  

42 Kv Mejeriet 

Rivet 

Bagaregatan 4. ”Gamla mejeriet” 

F d Mejeri. Tegelbyggnad med vitputsad fasad och skiffertak. Byggnaden 
uppfördes 1898 som slakteri men blev 1923 lokal för mejeri. På andra 
våningen finns en bostadslägenhet. Gamla mejeriet är ett välbevarat 
exempel på den tidiga småindustrins framväxt i staden. 

Kulturmiljö 
180  

57 Tingshuset 3 Karlstadvägen 3. Bostadshus.  

1 ½ vånings reveterad trävilla, spritputsad i laxrosa med vita omfattningar. 
Mörkt betongpannetak. En välbevarad mindre villa från 1920. 

Kulturmiljö 
180  

58 Tingshuset 6 Tingshusgatan 2. ”Tingshuset”. Tingshus. 

Timmerbyggnad med gråputsad bottenvåning i sten. Övervåningen är 
klädd med gul lockpanel och taket täckt med skiffer. Interiört finns i 
bottenvåningen tre celler varav en är jordcell och på övervåningen finns 
rättssal och fyra mindre samlingsrum. Byggnaden är troligen från 1800-
talets andra hälft och är mycket välbevarad. 

Kulturmiljö 
180  

86 Västra Filipstad 
1:5 

(Stg 276) 

Kv Saxen, Tingshusgatan 12. Bostadshus. 

Bostadshus för två familjer. Träbyggnad i två våningar med gulmålad 
liggande och stående fasspontpanel och svart falsat plåttak. På östra sidan 
en inbyggd veranda med balkong överst. Runt hela fasaden löper 
våningsband indelat i rutor. Trots att byggnaden fått sina fönster utbytta är 
villan en god representant för det sena 1800-talets träarkitektur. 

Kulturmiljö 
180  
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87 Västra Filipstad 
1:6 

(Stg 277) 

Färnsjövägen 2A. Bostadshus. 

Bostadshus för flera familjer. Större träbyggnad i 2 ½ våning med grå 
liggande och stående fasspontpanel och grått falsat plåttak. Södra 
långsidan har inbyggd veranda i två våningar samt frontespis. På norra 
sidan finns ett trapphus. En exteriört väl bevarad byggnad från ca 1900. 

Kulturmiljö 
180  

88 Västra Filipstad 
1:12 

(Stg 296) 

Järnvägsgatan 2. Järnvägsstation: Stationsbyggnad, bostadshus, lokstall, 
godsmagasin, jordkällare. 

I: Stationsbyggnad. Tvåvånings stenhus med vit spritputsad fasad och 
svart falsplåttak. Rusticerade hörnkedjor och lisener samt en bred arkitrav 
under takfoten, allt i slätputs, delar upp fasaden.  

II: Bostadshus. 1 ½ vånings stenhus med vit spritputsad fasad och svart 
falsplåttak. Slätputsade knutar och omfattningar. 

IX Lokstall. Vinkelbyggd stenbyggnad i en våning med gul spritputsad 
fasad och svart falsplåttak.  

VIII. Godsmagasin. Träbyggnad med brunlaserad lockläktpanel, tegeltak, 
stora vindskupor, samtida tillbyggnad på norra gaveln. 

IV. Jordkällare. Murad av stora tuktade naturstenar, med låg överbyggnad 
av trä, torvtak. 

Kulturmiljö 
180  

 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

  Inlandsbanans järnvägsbro över Skillerälven. Kulturmiljö 
180 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Kalhyttan 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Kalhyttan 
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Markanvändning 

 
Bild: Åkermark vid Bergskal-
hyttan 

I Filipstads västra utkant, ligger stadsdelen Kalhyttan något avsides 
de mer centrala delarna. Stadsdelen är naturskönt belägen mellan 
Färnsjön och till synes oändliga barrskogspartier i väster samt 
kulturhistorisk bygd i söder. Området begränsas förutom Färnsjön av 
riksväg 63 i norr. 

Stadsdelen Kalhyttan har en gedigen gammaldags landsbygds-
karaktär i ”mänsklig skala” med närhet till olika sorters anläggningar 
för rekreation, aktiviteter, vistelse och boende m m. Söderut 
domineras stadsdelen av ett kulturlandskap med öppna landskap 
omgivet av stora skogar. På andra sidan Färnsjön ligger stadsdelen 
Eriksberg med sin mer modernistiska planstruktur med regelmässigt 
uppbyggda kvarter. 

 

Natur och friluftsliv Kalhyttans skidstadion används både sommar och vintertid. Under 
sommaren används spåren för löpträning, stavgång, cykel och 
promenader och under vintern prepareras de för längdskidor. 
Anläggningen består av elbelysta barkbanor vilka vintertid delvis 
prepareras med hjälp av snökanoner. Här finns också en anlagd 
skidlekplats. Vid Kalhyttan ligger även en idrottsplats för bland 
annat friidrott och fotboll. Sydväst om Färnsjön, vid Flottuvans 
grusgrop, finns en motorbana som är tillståndsprövad. 

Möjligheter till motion och idrott finns också i närheten av 
stadsdelen. På motsatta sidan riksväg 63 finns en tennishall (tillhör 
stadsdelen Storbrohyttan). Det är heller inte så långt till sim- och 
idrottshallen eller bandybanan och ishallen vid Bergslagstorget. I 
närheten men utanför planområdet, vid Dammshöjden, finns 
Filipstads slalombacke. 

Vid Kalhyttebäcken ligger Bergskalhyttan – ett kulturmiljöområde 
av allmänt intresse bestående av bl a ett fornminne över en gammal 
kyrk- och begravningsplats m m samt äldre jordbruksfastigheter där 
det uppodlade kulturlandskapet finns bevarat.  

Det öppna landskapet är viktigt att bevara ur flera aspekter, dels som 
näring och dels då den bidrar till vård och bevarande av det öppna 
kulturlandskapet, så att detta ej växer igen.  

Övrig mark i området består av skogsmark, främst barrskog med viss 
inblandning av lövskog längs Färnsjön. 

Färnsjön är kommunens enda så kallade ”eutrofa sjö” – med 
särskilda livsbetingelser för fauna och flora. Färnsjön – Flottuvan är 
ett ekologiskt känsligt område där bl a ett speciellt och rikt fågelliv 
utvecklats. Grunda vikar och strandområden som mest liknar 
igenvuxna våtmarker utgör ekologiskt känsliga områden av regionalt 
intresse för naturvården. Vid västerstranden finns en beaktansvärd 
åskulle vilken värderats ha stor betydelse för landskapsbilden. 
Närmast stranden finns värdefull åkermark och västerut breder 
naturlandskapets vida barrskogar ut sig. Vid Färnsjön erbjuds bad 
och fiske samt möjligheter till kanotfärder. 
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Bostadsbebyggelse Den samlade bostadsbebyggelse som dominerar är förlagd till 
stadsdelens norra delar och består av friliggande småhus.  

Vid Bergskalhyttan finns ytterligare en del bostäder liksom bitvis 
längs Färnsjön. 

 

Verksamheter Det finns möjligheter att etablera verksamheter inom stadsdelen 
Kalhyttan enligt gällande detaljplaner. 

 

Kommersiell service Kalhyttans herrgård är en vackert belägen äldre fastighet och 
bebyggelsemiljö. Traditionellt eller periodvis har herrgården tjänst-
gjort som gästgiveri och hotell med övernattningsmöjligheter. 

 

Teknisk försörjning VA-kapaciteten är begränsad men tillåter viss utbyggnad.  

En luftledning (elkraft) korsar området. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns två detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande. 

Riksväg 63 är transportled för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan 
länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller 
utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan 
inverka menligt på trafiksäkerheten. 

För riksväg 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Täkttillstånd Inom planområdet finns en grustäkt, Flottuvan, Västra Filipstad, med 
täkttillstånd enligt miljöbalken fram till 3 juni 2015. Enligt 
Boverkets allmänna råd 1995:5 är riktvärde för skyddsavstånd till 
bostäder 500 meter både för täkt och krossverk. 

I grusgropen finns också en motocrossbana som är tillståndsprövad. 

 

Förorenade markområden I stadsdelen har fyra objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Färnsjön har det utökats till 150 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 
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Skydd för landskapsbilden Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Endast den sydligaste delen av stadsdelen, vid Färnsjöns sydspets, 
omfattas av skydd för landskapsbilden. Området sammanfaller med 
strandskyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Naturområden Följande naturområden är av regionalt och allmänt intresse för 
naturvården: 

• Färnsjön – Flottuvans naturområde; av regionalt intresse för 
naturvården. Kommunens enda eutrofa sjö med rikt fågelliv 
och bestånd av flodkräftor, ekologiskt känslig miljö och 
odlingsmark. Området skyddas genom strandskydds-
bestämmelser och till viss del av förordnande till skydd för 
landskapsbilden.  
Området finns med i kommunens naturinventering från 1990 
som objekt 89. Utdrag ur beskrivningen: Färnsjön är 
kommunens enda eutrofa sjö. Sjön har dålig genomströmning. 
Sjöns igenväxning medför ett rikt fågelliv och det finns flodkräftor. 
Området vid Flottuvan upptas av nedlagd odlingsmark med tätt 
buskage, stora öppna gräsytor och lägre buskridåer längs åker-
diken. Härifrån rapporteras observationer av hornuggla, 
gräshoppsångare, kärrsångare, rosenfink. I sandtagen vid 
Filipstadsåsen längs områdets västra kant har också backsvalor 
observerats. 

 

Grusinventering Tre grustäktsområden har inventerats och klassificerats inom 
stadsdelen, det ena är klass 1, det andra är klass 2 och det tredje är 
klass 3 (Blomqvist 1973). 

 

Åkermarksinventering Runt Bergskalhyttan finns åkermark av klass 2, utpekad som 
brukningsvärd åkermark. Det är angeläget att bevara det öppna 
landskapet med hänsyn till såväl näring som landskapsbild.  
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Friluftsområden Inom stadsdelen finns bl a följande områden för det rörliga frilufts-
livet: 

• Färnsjön – Flottuvans naturområde; av regionalt intresse, 
ekologiskt känslig miljö 

• Kalhyttans motions-, rekreations- och friluftsområde. Här 
finns skidstadion med motionsanläggning och området är till 
stora delar av regionalt och allmänt intresse för naturvård, 
kulturmiljövård samt det rörliga friluftslivet. 

• Kalhyttan idrottsplats 

• Kalhyttan – Flottuvans motocrossbana 

 

Kulturmiljöområden Inom stadsdelen finns följande kulturmiljöområden av regionalt och 
allmänt intresse: 

• Bergskalhyttan (K26), område av regionalt intresse för 
kulturmiljövården, fornminnesområde 

• Delar inom stadsdelen som har höga kulturmiljövärden och 
är av regionalt eller allmänt intresse för kulturmiljövården 
och det rörliga friluftslivet. Äldre bebyggelsemiljöer som t ex 
Kalhyttans herrgård samt några äldre jordbruksfastigheter 
med väl bevarat kulturlandskap är värdefulla inslag ur kultur-
miljöhänseende 

 

Bergskalhyttan Bergskalhyttan är ett område som dels utgörs av ett ålderdomligt 
kulturlandskap med äldre jordbruksfastigheter och dels består av ett 
fornlämningsområde av regionalt och allmänt intresse för kultur-
miljövården. Området betecknas K26. 

Såsom gammal begravningsplats och kyrkogård lyder området under 
2 kap kulturminneslagen. Inom kulturmiljöområdet finns en minnes-
sten över den gamla kyrkplatsen Fernebo kyrka. 

Området saknar detaljplan och områdesbestämmelser och omfattas ej 
heller av förordnande till skydd för landskapsbilden. 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns två objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns åtta kulturhistoriska lämningar upptagna i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Skogsstyrelsens register omfattar flera lämningar i området, bl a vid 
Manhem, Tullartorpet, Galjkärret och vid Kalhyttans friluftsområde. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Rekreationsområdet 
Kalhyttan 

Kalhyttan kan sägas utgöra Filipstads motions-, rekreations- och 
friluftsområde nummer ett och lämpar sig väl för utbyggnad med 
ändamål för det rörliga friluftslivets intressen inkluderande turist-
verksamhet. Området erbjuder möjligheter till rekreation och motion 
året runt för såväl Filipstads invånare som för besökare.  

Kalhyttan kan bli en sammansatt anläggning för idrott, motion, 
rekreation och friluftsliv med camping och turistnäringar integrerade. 
Den förläggs i huvudsak inom Kalhyttan i ett vackert natur- och 
kulturlandskap som ger den lilla stadens närmiljö och den vilda 
naturens utmaningar. 

Området bör skyddas mot åtgärder som kan ha negativ påverkan på 
områdets funktion som expansivt rekreations- och motionsområde. 

Arbetet med att göra en ny infart till rekreationsområdet 
färdigställdes under 2012. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, 
badplatser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Gröna områden och målpunkter 
Området är i sin helhet ”grönt”. Här finns Kalhyttans friluftsområde 
med rekreationsanläggningar för skidsport mm. Här ligger också 
Kalhyttans herrgård, som har fungerat som värdshus. Lite längre 
söderut ligger motorbanan för motocross, folkrace mm.  

Gång- och cykelvägar 
Området nås bekvämt och säkert via den nya gång- och cykelvägen 
längs Karlstadvägen. Det finns även en äldre GC-väg som viker av 
söderut från Karlstadvägen och angör Kalhyttan i en sträckning nära 
Fernsjöns västra strand. Inom området Kalhyttan saknas i övrigt 
gång- och cykelvägar.  

Den lilla bilvägen söderut, som passerar motorbanan och viker av 
mot öster är mycket idyllisk och trafiken är oftast mycket lugn. 
Vägen bedöms fungera bra för blandad trafik och som cykelled.  
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Utvecklingsområden 

B10 

Utredningsområde 

Kalhyttan  – attraktivt strandnära boende (area 15,1 ha) 

Utredningsområdet söder om Kalhyttans idrottsplats utgör som nämnts 
en naturlig förlängning av redan befintligt område. Från området finns 
utsikt över Färnsjön. Andra kvalitéer är närhet till varierande idrotts- 
motions- och rekreationsanläggningar samt närhet till centrala Filipstad 
med dess utbud.  

Strandskyddet och allmänhetens tillgänglighet till stranden skall 
beaktas. För att tillmötesgå eventuella krav på skydd av allmänna 
intressen inom området men ändå möjliggöra utbyggnad rekommen-
deras någon form av reglering, i detaljplan eller med områdes-
bestämmelser. En sänkning av strandskyddsavståndet bör prövas.  

Genom att upprätta s k bevarandezoner inom området, d v s markstråk 
som tillgodoser allmänna intressen kan stråk av strand, natur eller forn-
minnen beaktas och bevaras för allmänhetens åtkomst. På liknande sätt 
kan sådana zoner även bidra till att värna om en landskapsbild eller 
alternativt planeras in för allmänning, genomblickbarhet m m. 

För norra delen av området finns en ny detaljplan som möjliggör 
avstyckning av 23 tomter för mindre fritidshus, varav två är bebyggda i 
dagsläget. 

Rekommendationer Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

I LIS-utredningen görs en översiktlig inventering av områdets natur- 
och kulturvärden. En mer detaljerad inventering görs dock i ett senare 
skede då fortsatt utbyggnad av området skall föregås av detaljplane-
läggning. 

Vid detaljplaneläggning ska följande beaktas och utredas: 

• Allmänhetens tillgänglighet mellan rekreationsområdet och 
strandområdet bör tillgodoses. 

• Behov av mark och byggnader eller anläggningar för turismen 
och det rörliga friluftslivet bör reserveras.  

• Möjligheter till tekniska lösningar för vatten- och avlopp samt 
underhåll och hantering av hur alternativen påverkar en 
långsiktig och hållbar lösning. 

• Eventuell påverkan på miljö, hälsa eller säkerhet från den 
tidigare deponin inom området. 

• Kraftledningens dragning genom området och eventuell 
nedgrävning. 
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I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Färnsjön bedömts 
ha måttlig ekologisk status utifrån fosforbelastning samt god kemisk 
status. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Färnsjön kommer en 
mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten inte 
uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland annat 
dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga åtgärder 
som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga 
fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att åtgärda dessa då 
brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Färnsjöns status. 

 

N2 

Utredningsområde 

Kalhyttans friluftsområde  (area ca 126 ha) 

Området utgör stadens största och viktigaste område för vintersport. 
Även övrig tid på året är det ett mycket omtyckt strövområde och 
används för löpning, orientering och övriga friluftssporter. 
Under åren 2010 – 2011 genomfördes en omfattande utbyggnad av 
anläggningar för sportens utövande. 

Rekommendationer En samordning av markanvändningen bör säkerställas genom 
översiktlig planering som fördjupad översiktsplan eller ett mer 
informellt program. Behovet av mer detaljerad planering behöver 
utredas. 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

38 
(-76 
års 
inv) 

Kalhyttan 1:6 Bergskalhyttan 27. Boningshus. 

Tvåvånings timrat boningshus, med faluröd locklistpanel, från 1600-talets 
slut eller 1700-talets början. På och tillbyggt på 1850-talet. 

K26 

39 
(-76 
års 
inv) 

Kalhyttan 1:70 Kalhyttans herrgård. 

Stort timrat boningshus i två våningar, med gul lockpanel, från 1720-talet. 
Nu hotell/restaurang. Vackra detaljer. Timrad bagar-/drängstuga i faluröd 
locklistpanel från 1800-talets första hälft. 

 

 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Kalhyttan 4:1 

(Färnebo 1:1) 

Bergskalhyttan. Lämningstyp: Minnesmärke. Typ: Minnessten.  

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning. Kategori: Rist-
ningar, hällmålningar och monument. Beskrivning: Minnessten, grå 
granit. På östra sidan står i låg relief: HÄR STOD FERNEBO 
KYRKA/INTILL ÅR 1611/DÅ DEN FLYTTADES TILL/DET 
NYANLAGDA FILIPSTAD/ FILIPSTADS BERGSLAGS 
HEMBYGDS/FÖRENING RESTE STENEN ÅR 1941. 

K26 

 Kalhyttan 1:85 

(Färnebo 2:1) 

Bergskalhyttan. Lämningstyp: Hyttområde. Kategorier: 
Metallframställning och bergsbruk. Beskrivning: Hyttområde, uppgift om. 
Nu utan synliga rester. Enligt tidigare anteckning har det funnits slagg på 
platsen. 

Antikvarisk kommentar: Flyttad till Filipstad 1699. 

K26 

 Kalhyttan 1:85 

(Färnebo 232:1) 

Bergskalhyttan. Lämningstyp: Bro. 

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning. Kategorier: 
Kommunikations- maritima lämningar. Beskrivning: Stenvalvsbro, 9 m 
lång, 4 m bred, 1.5 m hög. Ett spann, 2 m br. bron är cementförstärkt och 
har stålbalkräcken. 

K26 

 Kalhyttan 1:31 

(Färnebo 28:1) 

Likstigen, plats med tradition, järnålder, medeltid, nyare tid, – döda fördes 
från Nykroppa, Herrhult m m till Liksta och vidare till Färnebo gamla 
kyrka för att begravas där. 

K26 

 Västra Filipstad 
1:38 

(Färnebo 1:1) 

Hyttblecket, Bergskalhyttan, hyttområde medeltid, nyare tid.  
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 Kalhyttan 1:25 

(Färnebo 231:1) 

Galgkärret, såg/sågverk, dammvall, nyare tid.  

 Kalhyttan 1:76 

(Färnebo 233:1) 

Myren, sydväst om Kalhyttan, torplämning, medeltid, nyare tid.  

 Västra Filipstad 
1:38 

(Färnebo 29:1) 

Bergdalen, torplämning, sentida.  
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Myrängen 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Myrängen 
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Markanvändning 

 
Bild: Filipstads kyrka sedd från 
sjön Daglösen 

 

Stadsdelen Myrängen avgränsas av riksväg 63/26 i norr, i väster av 
sjön Daglösen samt stadsdelen Hennickehammar i öster och söder. 

I norra delen och gränsande mot centrum ligger lasarettsområdet. 
Söder och öster därom finns bostadsområden som domineras av 
radhus och egna hem, men det finns också många flerbostadshus. 
Vidare söderut finns äldre villabebyggelse utmed Pålandsvägen. 

Riksvägen kantas av blandskog med inslag av bebyggelse och 
terrängen sluttar ned mot sjön Daglösen. Från vissa punkter efter 
vägen kan man skymta sjön.  

Väster om riksvägen ligger Östra kyrkogården, som är en mycket 
naturskön anläggning i sitt läge vid Daglösens östra strand.  

Östra kyrkogårdens parkmiljö förbinds med centrum via den tidigare 
processionsgången mellan kyrkogården och Centrala staden – en 
strandpromenad som leder förbi Kanonudden och Flakudden. 
Panoramautsikten över Kyrkviken är slående. På andra sidan viken 
ståtar kyrkobyggnaden i gustaviansk stil från 1783. 

Söderut och åt öster domineras området av barrskog och blandskog. 
Ett välbesökt och omtyckt rekreationsområde är Påland, naturskönt 
beläget mellan Daglösen och Abborrtjärnen. 

 

Natur och friluftsliv Myrängens största arealer består av skog, på vissa ställen lövrik 
blandskog. Terrängen är moränmark och vissa delar är rika på granit-
block, från normal till storblockig. Den uppväxande skogen har fått 
växa relativt fritt utan påtagliga åtgärder av gallring och markskötsel. 

Östra kyrkogården är naturskönt belägen intill Daglösens strand och 
Kyrkviken och består av anlagd parkmark med grönområden – ett 
vackert strövområde att promenera i. John Ericssons mausoleum och 
Trons kapell ligger som blickfång på en förhöjd kulle på kyrko-
gården. Östra kyrkogården med sin omgivning mot staden rymmer 
en historiskt värdefull kulturmiljö med en f d processionsgång förbi 
Kanonudden. 

Abborrtjärnen med dess omgivningar utgör ett spännande och 
vackert naturlandskap och är ett populärt strövområde. Vid norra 
delen av Abborrtjärnen finns en inofficiell badplats. Pålandsområdet 
och Mörttjärnen är två andra omtyckta friluftsområden som nyttjas 
av allmänheten. 

Daglösen är en omtalad vacker sjö vars landskapsbild är beaktans-
värd inte minst eftersom sjön utgör ett turiststråk – den nordligaste 
delen av Bergslagskanalen. 
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Bostadsbebyggelse Myrängen har ett bostadsbestånd av villor, småhus, kedjehus och 
radhus. Området har höga boendekvalitéer, fungerande infrastruktur 
och närhet till staden. De nordvästra delarna är detaljplanelagda och 
har en ordnad struktur. Dessa områden byggdes upp under 1960- och 
70-talet vars dåtida ideal återspeglas i valet av hustyper och 
fasadmaterial. Vanligt förekommande är låga envåningshus med 
fasader av mexisten och tegel. 

Nära Mörttjärnen, i kvarteret Tallhöjden, fanns flerbostadshus som 
revs under 1990-talet, på grund av dåvarande bostadsöverskott. Idag 
är marken oanvänd men utgör en resurs med hög prioritet vid 
nybyggnation av exempelvis villor eller radhus eftersom området har 
betydande fördelar; centralt beläget och med kvarvarande infra-
struktur i form av gator och ledningsdragningar för vatten, avlopp 
och el. 

Mörtenberg saknar detaljplaner och har en mer splittrad bebyggelse-
struktur. Det samma gäller för bebyggelsen söder om Myrängen. 
Delar av den bebyggelse som ligger utanför detaljplanelagt område 
utgörs av mycket små egnahemshus. 

Längs sjön Daglösen finns såväl flertalet fritidshus av varierande 
storlek som villor för permanentboende. Det är ett naturligt 
utbyggnadsområde till Filipstad, lucktomter finns och mindre 
geografiskt avgränsade områden för bebyggelse har planlagts.  

Bebyggelsen ger en karakteristisk landskapsbild som är värdefull. 
Landskapssilhuetten bör få dominera och bebyggelsemiljön 
harmoniera med natur- och kulturlandskapet.  

 

Offentlig service/ 
verksamheter 

Det före detta lasarettsområdet inrymmer vårdcentral och barna-
vårdscentral. Inom stadsdelen finns även förskola och gruppboende. 
Området rymmer även ytterligare verksamheter av varierande art.  

 

Teknisk försörjning I området finns ett reservvärmeverk. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns tio stycken detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande. 

I korsningen Hertig Karlsgatan – Nykroppavägen möts riksväg 63 
och riksväg 26, och löper i gemensam sträckning österut. Strax öster 
om Persberg delar sig vägarna igen. 

Riksvägarna 26 och 63 är transportleder för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

För riksvägarna 26 och 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för översvämning Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i 
skalområdet 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längs Daglösens östra strand som berörs 
av karteringen. 

 

Förorenade markområden I stadsdelen har fyra objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 
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Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Abborrtjärnen och Daglösen har det har utökats till 200 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Skydd för landskapsbilden Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Områdena kring Daglösen och Abborrtjärnen omfattas av skydd för 
landskapsbilden. Områdena sammanfaller delvis med strandskyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Natur- och friluftsområden Följande naturområden är av regionalt- och allmänt intresse för 
naturvård och friluftsliv: 

• Pålands naturområde är av regionalt intresse för naturvården. 
Området ligger mellan Abborrtjärnen och Daglösen och är ett 
populärt strövområde med vackert naturlandskap bestående 
av moränformationer. 
Området finns med i kommunens naturinventering från 1990 
som objekt 93. Utdrag ur beskrivningen: Området hyser fin och 
i viss mån naturligt utvecklad skogsbiotop. Genom strövstigen är 
området av intresse för friluftslivet och möjlighet ges till upplevelse 
av fin skog. 

• Östra Kyrkogården är stadsdelens enda anlagda grönområde 
och omtalas som vacker. Området är av regionalt och allmänt 
intresse för naturvården och finns med i kommunens 
naturinventering från 1990 som objekt 92. 

• Naturområde mellan Porsvägen och Lasarettsgatan är av 
allmänt intresse. 

• Fornlämningsmiljön Abborrberget är ett utflyktsmål och ett 
område av regionalt intresse för naturvård och friluftsliv. 

• Abborrtjärnen är av regionalt intresse för naturvården. 

 

Grusinventering Två grustäktsområden har inventerats och klassificerats inom 
stadsdelen. Det ena är Kyrkogården med klass 1 och det andra är ett 
område i södra delen med klass 2 (Blomqvist 1973). 
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Kulturmiljöer Inom stadsdelen återfinns följande kulturmiljöer: 

• Abborrberget, regionalt och allmänt intresse för 
kulturmiljövård 

• Bebyggelsemiljöer inom Ditt Värmland kulturmiljö 180, 
belägna inom stadsdelen Myrängen och som är skyddsvärda 
eller särskilt beaktansvärda samt av regionalt och allmänt 
intresse för kulturmiljövården. Här kan nämnas bl a Östra 
kyrkogården med John Ericsson mausoleum och Trons kapell 

 

Abborrberget Abborrberget med omnejd är en fornlämningsmiljö av regionalt och 
allmänt intresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv och 
består av lämningar efter en gammal rallbana från 1800-talet. På 
denna fraktades järnmalm mellan Yngen och Daglösen. Området 
betecknas K22 och är beläget i stadsdelarna Myrängen och 
Hennickehammar. 

Området äger i sin helhet skydd enligt 2 kap § 1 kulturminneslagen. 
Förändringar inom området prövas av länsstyrelsen. Inom område 
K22 Abborrberget, återfinns Färnebo 259:1 som är en fast 
fornlämning. Se förteckning längre bak i dokumentet. Området 
saknar detaljplan och områdesbestämmelser men delar av området 
omfattas av förordnande till skydd för landskapsbilden. 

Kulturmiljöområdet är förhållandevis centralt beläget och sträcker 
sig mellan Abborrtjärnen och riksväg 26/63 och är ett omtyckt 
rekreationsområde att ströva i. 

I den kommunala planeringen bör ställningstaganden göras till 
huruvida Abborrberget är av intresse för turist- och friluftslivet. 
Området skulle, i framtiden kunna ingå som en del i ”Filipstads 
gröna och blå stråk”, som ett av flera utflyktsmål. Abborrbergets läge 
är gynnsamt eftersom det har ett nära samband med cykelbanan som 
går från Hennickehammar och vidare mot Motjärnshyttan 

Abborrberget är en kulturmiljö i Filipstad som prioriterats att ingå i 
länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland som 
område 169. Området beskrivs så här: ”Fornlämningsmiljö med 
rallbana från 1800-talet. Det kulturhistoriska värdet ligger främst i 
lokaliseringen och de välbevarade konstruktionerna. Området saknar 
detaljplan. I kommunal översiktsplan anges i rekommendationer att särskild 
hänsyn tas till kulturvärdena och områdets särart.” 

I sitt åtgärdsprogram ger Länsstyrelsen följande rekommendationer: 
”I frågor som berör markanvändning bör samråd ske med länsstyrelsen. 
Skogsbruksåtgärder får ske endast med hänsynstagande till befintlig 
fornlämning. Årlig markvård av fornlämningsområdet bör också 
fortsättningsvis ske enligt särskild skötselplan. Besöksinformation och 
skyltning bör utvecklas.” 
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Kulturmiljöprogrammet 
Ditt Värmland 

Ditt Värmland är ett kulturmiljöprogram för Värmland och värm-
länningar som togs fram av länsstyrelsen och Värmlands Museum i 
samarbete med kommunerna 1989-1990. 

De bebyggelsemiljöer inom stadsdelen som bedöms ha höga kultur-
miljövärden tillhör länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt 
Värmland kulturmiljö 180 med åtföljande åtgärdsprogram. I 
programmet beskrivs områdets kvaliteter: ”Bebyggelsemiljöer med 
kyrka, kyrkogårdar, mausoleum, märkliga, tidstypiska och välbevarade 
byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen, vägbro, parkanläggningar 
och offentliga platser. Det kulturhistoriska värdet ligger dels i samman-
hållna miljöbilder, dels i de enskilda byggnadernas och konstruktionernas 
utformning, utförande, materialval och färgsättning.”…”Kvarnen, 
Bergmästaregården och Kallsteniigården är förklarade som byggnads-
minnen och äger liksom markområdet i centrala innerstaden som utgör 
fornlämning, kyrka och kyrkogårdar skydd enligt kulturminneslagen. 
Förändring av byggnadsminne, fornlämning, kyrkobyggnad eller 
kyrkogårdar prövas av länsstyrelsen”. 

I sitt åtgärdsprogram ger Länsstyrelsen följande rekommendationer: 
”Kulturvärdena i miljön bör säkerställas genom detaljplanebestämmelser. 
Vid tillståndsprövning bör särskilt värnas om samlade miljöbilder och ett 
bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär. Prövning av 
lov bör ske efter samråd med länsmuseet. I frågor som berör byggnads-
minne, fornlämning, kyrka eller kyrkogårdar bör samråd ske med läns-
styrelsen. John Ericssonmausoleum, Wallrothska gården m fl byggnader 
kring Hötorget äger särskilt högt kulturhistoriskt värde och fråga om 
byggnadsminnesförklaring för dessa bör utredas. Vård och underhåll av 
vägbro och byggnader bör ske med varsamhet och hänsynstagande till 
bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders kulturhistoriska kvalitéer.” 

Exempel på bebyggelsemiljöer som särskilt skall beaktas är bl a; 
Östra kyrkogården med Trons kapell och John Ericssons Mausoleum 
samt det gamla lasarettet och ”Vikhyttebäcken”. 

Trons kapell, Östra Filipstad 1:245: 
Trons kapell, uppfördes på Östra kyrkogården år 1963. 
Anläggningen omfattar Östra kyrkogården, Trons kapell med 
krematorium och tillhörande klockstapel och har av Värmlands 
museum värderats med följande motivering: ”TRONS KAPELL med 
krematorium, placerat på Filipstads östra kyrkogård, är uppförd i 
betong 1963 och har som helhet en modernistisk prägel. Den 
vitputsade byggnaden med flackt tak är en sinnebild för 
funktionalismens byggande”. Trons kapell är skyddat enligt 
kulturminneslagens 4 kap. 

John Ericsson mausoleum, Östra Filipstad 1:245, (Färnebo 230:1): 
John Ericsson mausoleum tillhörande Filipstads kyrka och bårhus. 
Gravkapellet från 1895 är beläget på Östra kyrkogården och skyddat 
enligt kulturminneslagens 4 kap. Byggnaden är utpekad som särskilt 
beaktansvärd. 
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Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns 13 objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns tre kulturhistoriska lämningar upptagna i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Skogsstyrelsens register omfattar flera lämningar i området, bl a 
mellan Mörttjärn och Mörtenberg, mellan Piludden och östra kyrko-
gården, sydöst om Abborrtjärnen samt vid Myrängen, Pershöjd och 
Österholm. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Allmänt Myrängen är ett av stadens viktigaste bostadsområden och har många 
utvecklingsmöjligheter. Här finns flera möjligheter till expansion och 
förtätning för bostäder och fritidshus i attraktiva lägen. Området 
innehåller fina naturområden med rekreationsmöjligheter nära 
stadens centrala delar. Områden för det rörliga friluftslivet bör sparas 
ut i bebyggelsemiljön med vissa intervall så att natur- och 
skogsområden återkommer med en inbördes variation mellan 
bebyggelseområdena. 

 

Centrumnära bebyggelse Norra delen av kvarteret Lasarettet har en detaljplan från tidigt 2000-
tal, som möjliggjort förändringar och omvandling av området för nya 
ändamål. Området innehåller byggnader för bostäder, verksamheter 
och handel. Det finns även flera outnyttjade byggrätter.  

På ”Höjden” finns attraktiva lägen för förtätningsbebyggelse, kanske 
i form av radhus. 

 

Abborrberget Inom området skall särskilda hänsyn tas till det natur- och kultur-
landskap som utgör en väsentlig del av helhetsbilden för 
kulturmiljövården enligt miljöbalken och kulturminneslagen. 

Fasta anläggningar för det rörliga friluftslivets behov bör tillåtas där 
detta bedöms lämpligt med hänsyn till skyddsintressena. Vid plan-
läggning och lovprövning av bebyggelse och andra åtgärder skall 
därför friluftslivets och turismens intressen särskilt beaktas i 
sammanhanget. 

Ny- om och tillbyggnader skall anpassas till befintlig bebyggelse vad 
avser formspråk, material och färgsättning. 

Området bör vårdas och underhållas med avseende på att det är en 
angelägenhet av regionalt intresse samt ett utflyktsmål för turismen 
och det rörliga friluftslivet. 
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Kulturmiljö 180 Inom de områden som tillhör Kulturmiljö 180 (Kulturmiljö-
programmet) bör särskilda hänsyn tas till det natur- och kultur-
landskap som utgör en väsentlig del av helhetsbilden för natur- och 
kulturmiljövården enligt miljöbalken och kulturminneslagen. 

Om och tillbyggnader i områden med höga kulturmiljövärden skall 
anpassas till befintlig bebyggelse och miljö vad avser formspråk, 
material och färgsättning. 

Vid framtagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser (eller i 
samband med framtida omarbetning av dessa) skall dessa ges en 
utformning och sådana varsamhets- eller skyddsbestämmelser att 
befintliga kulturmiljövärden beaktas, motsvarande länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram Ditt Värmland kulturmiljö 180 Filipstad. 

Värdefull kulturmiljöbebyggelse skall särskilt beaktas såväl i 
planeringssammanhang som vid lovåtgärder. Det gäller skyddsvärda 
områden, särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader, kultur-
historiska lämningar samt kyrkomiljöer vilka omfattas av skydd 
enligt kulturminneslagens 4 kapitel. Åtgärder som påtagligt påverkar 
stads- och landskapsbilden skall prövas och hanteras i enlighet med 
länsstyrelsens åtgärdsprogram. 

Exempel på bebyggelsemiljöer som särskilt skall beaktas är bl a; 
Östra kyrkogården med Trons kapell och John Ericssons Mausoleum 
samt det gamla lasarettet och ”Vikhyttebäcken”. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, bad-
platser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Området består till stor del av bostadsbebyggelse, som har ett relativt 
centrumnära läge. Det bidrar till att gång- och cykeltrafiken har stor 
volym. I områdets nordvästra del ligger begravningsplatsen med 
John Ericson Mausoleet. I söder ligger bostadsområdet Piludden vid 
Daglösens strand. Området har en ny detaljplan som möjliggör 
etablerande av ett tiotal nya bostäder i sjönära lägen. I öster ligger 
Abborrtjärn med sin trolska natur och rekreationsmöjligheter.  
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Gröna områden 
Den sydöstra delen av området är ett vackert naturområde från 
Påland till Abborrtjärn och Abborrberget. Här finns gott om 
möjligheter till rekreation och jogging. Begravningsplatsen, som 
ligger vid Daglösens strand är en stämningsfull och grön miljö. 
Söder därom vidtar en ganska vild och skogbevuxen natur i ofta 
branta slänter ned mot Daglösen. 

Gång- och cykelvägar 
Det finns flera små vägar i det sydöstra naturområdet där biltrafiken 
är mycket sparsam, och som lämpar sig väl för gång- och cykeltrafik.  

Det långsträckta cykelbaneprojektet, som bl a utnyttjar NKlJ-banans 
banvall från Filipstad till Motjärnshyttan, har sin utlöpare genom 
Myrängen, och bildar en sorts central axel söderut genom området 
mot Hennickehammar. Projektet är inte färdigbyggt, men vägen kan 
redan idag användas, sedan bland annat en underfylld bro grävts ur. 

Förslag och rekommendationer 
GC-väg saknas utmed riksväg 26, som löper som en pulsåder genom 
områdets västra del. Gång- och cykeltrafiken kan istället ledas på 
Pålandsvägen som löper i en parallell sträckning öster om 26:an. Det 
gäller t ex trafiken till Piludden, som då måste korsa 26:an. Här 
förordas anläggandet av en GC-bro över 26:an i enlighet med 
detaljplanens för Piludden intentioner.  
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Utvecklingsområden 

C2 

Expansionsområde för 
verksamheter och handel 

Norra delen av kv Lasarettet (area 2,4 ha) 

Området är detaljplanelagt tidigt 2000-tal och har obebyggda 
byggrätter för bostäder, handel och kontor. Byggrätterna har dock 
bestämmelser med krav på bullerskydd, vilket betyder merkostnader 
vid exploatering. 

Rekommendationer Detaljplaneprövning 

 

C3 

Expansionsområde för 
verksamheter och handel 

Kv Tuppen (area 0,5 ha) 

Området har en detaljplan med en outnyttjad byggrätt för en bensin-
station, och syftet är att bereda plats för en flytt av den nuvarande 
bensinstationen. I det nya läget kan tillgängligheten ökas för stora 
fordon. Samtidigt ökas avståndet till centrum och bussterminalen, 
vilket minskar störningar och risker. 

Rekommendationer Utred möjligheterna att förverkliga den avsedda flytten och andra 
alternativ. Byggrätten torde även kunna utnyttjas för andra närliggande 
användningar, såsom handel, parkering etc. Det är dock viktigt att 
beakta närliggande bostäder och bedöma etableringarnas konsekvenser. 

 

B4 

Expansionsområde för 
bostäder 

Kv Kullen 1  – attraktivt centralt boende (area 2,2 ha) 

På denna tomt stod tidigare ett flerbostadshus. Det revs på 1990-talet 
då det fanns ett stort överskott av outhyrda hyreslägenheter. Området 
har teknisk försörjning och gällande detaljplan.  

Rekommendationer Området bedöms som attraktivt och kan vara lämpligt för bebyggande 
med radhus, parhus eller friliggande villor. Det är angeläget att ta fram 
en skiss på hur området skulle kunna gestaltas, samt avgöra om en 
etablering kan göras inom gällande detaljplans byggrätt. Se även 
område B8 nedan. 

 

B5 

Expansionsområde för 
bostäder 

Piludden – attraktivt strandnära boende (area 4,1 ha) 

Piludden är nyligen planlagt för ett utökat antal bostadstomter för små-
hus och villor, omfattande ca 20 villor med strandnära tomter, sjöutsikt 
och tillgång till bad- och båtplatser. 

Rekommendationer Framtida utveckling av området behandlas i samband med bygglov. 
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B8 

Utredningsområde för 
bostäder 

Östra Filipstad 1:237 – förtätningsområde, (area 1,3 ha) 

Området består för närvarande av natur eller parkmark då tidigare 
byggnader rivits. Gällande detaljplan medger ändamålet bostäder – 
sammanbyggda eller fristående hus.  

Området har identifierats som en möjlighet till expansion av B4 (ovan). 

Rekommendationer En skiss för hur området kan gestaltas kan göras i samband med 
studerandet av B4-området för att avgöra om en etablering kan göras 
inom gällande detaljplans byggrätt. 

 

B9 

Utredningsområde för 
bostäder 

Påland – attraktivt boende med sjöutsikt (area 7,2 ha) 

Utredningsområdet vid Påland rekommenderas för utbyggnad med 
bostäder. Området sluttar mot Daglösens strand och kan utvecklas till 
ett attraktivt boende med sjöutsikt. Området bedöms kunna rymma  
20-30 friliggande bostadshus. 

Rekommendationer En skiss för hur området kan gestaltas bör göras. En utbyggnad av 
området skall föregås av detaljplaneläggning. Frågor som ska utredas 
gäller bl a farligt gods på riksväg 26 och tillgängligheten mellan 
rekreationsområdet öster om utvecklingsområdet och Daglösens strand. 

 

B14 

Reservområde för 
bostäder 

Mörtenberg (area 9,0 ha) 

Området innehåller en icke planlagd bostadsbebyggelse. Inom delar av 
området finns platser med utblickar mot de omkringliggande sjöarna. 
Området är utan anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Enstaka 
förtätande tomter kan tillföras. 

Rekommendationer En inventering av området med syfte att belysa utvecklingsmöjligheter 
och förutsättningar behöver genomföras innan man tar ställning till hur 
ett planläggningsprojekt ska läggas upp. 

Förtätande bostadsbebyggelse kan tillåtas under förutsättning att en 
tillfredställande långsiktigt hållbar VA-situation kan upprätthållas. 

Vid uppförande av ny bebyggelse ska buller och transporter av farligt 
gods med anledning av närheten till riksväg 63 beaktas. 

Strandskyddet skall beaktas. 

 

B15 

Reservområde för 
bostäder 

Påland – attraktivt naturnära boende (area 35,3 ha) 

Området används idag som informellt rekreationsområde. Det är vilt 
men terrängen är ganska lättforcerad och naturen är vänlig och 
attraktiv. Området bedöms inte som aktuellt för exploatering inom 
överskådlig tid, men bedömningen kan ändras om det finns 
substantiella exploateringsintressen. 

Rekommendationer Vid planering av utbyggnad inom området ska naturvärdena beaktas. 
Det ströv- och naturområde som finns vid Påland bör skyddas mot 
negativ påverkan på djur-, natur- och friluftsliv. 
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VH2 

Expansionsområde för 
verksamheter och handel 

Södra delen av kv Lasarettet (area 0,6 ha) 

Området är aktuellt för expansion av pågående handelsverksamhet och 
omfattas idag av detaljplan.  

Rekommendationer Ändringen ska detaljplaneprövas. 

 

N1 

Utredningsområde 
för natur med ev inslag av 
bostäder 

Del av kv Kullen (area 2,2 ha) 

Området har möjlighet att sparas som grönområde om exploatering 
eller byggnation ej blir aktuellt. Det finns uppgifter om att man 
påträffat fyndplatser med slagg vid Lasarettsbäcken, Färnebo 258:1, 
även benämnt som Vikhyttebäcken. Fornlämningsområdet har anor 
sedan 1600-talet. 

Rekommendationer Undersök eventuella kulturhistoriska fornlämningar med anor från 
1600-talet finns inom området och huruvida dessa ska beaktas vid 
markingrepp. Lämplig markanvändning kan vara park, grönområde 
med inslag av gles bebyggelse, bostäder. 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

62 Tuppen 10 Lasarettsgatan 11, ”Haga”. Bostadshus. 

F d direktörsbostad för Wasabröd. Tvåvånings timrad byggnad från 1800-
talets första hälft, med rosa lockpanel och tegeltak. Huset har under son 
tid fått en tillbyggnad på västra kortsidan samt försetts med ett burspråk 
på östra gaveln och en utbyggnad med balkong på södra långsidan. 

Kulturmiljö 
180 

103 Östra Filipstad 
1:245 

(Stg 652) 

John Ericsson mausoleum. 

Mausoleum, för John Ericsson, i sten, ritat av arkitekterna Hans Hedlund 
och Yngve Rasmussen, invigt 1895. 

Kulturmiljö 
180 

104 Östra Filipstad 
1:34 

(Stg 660) 

Nykroppavägen 46. Sommarbostad.  

Träbyggnad i en våning med gulmålad liggande och stående 
fasspontpanel. Fönster med dekorativa spröjsar och omfattningar. Veranda 
på västra sidan med fina snickerier. Huset är tidstypiskt för det tidiga 
1900-talet och är exteriört väl bevarad.  

Kulturmiljö 
180 

105 Östra Filipstad 
1:41 

(Stg 701) 

Nybackavägen 12, Nybacka. 

F d bostadshus, nu lager. Timmerbyggnad i en våning med faluröd 
lockpanel och tegeltak. Huset är troligen från 1800-talets mitt. 

Kulturmiljö 
180 

106 Rivet 

(Stg 727) 

Abborrtjärn. Bostadshus. 

Bostadshus i 1 ½ våning med faluröd lockläktpanel och tegeltak. Huset 
har fina snickerier på veranda och runt fönster. Byggnaden är troligen från 
1900-talets början. 

Kulturmiljö 
180 

107 Östra Filipstad 
1:59 

(Stg 737) 

Abborrtjärn. ”Lindsberg”. Sommarbostad. 

Träbyggnad i en våning med faluröd lockläktpanel och plåttak. Liten 
inbyggd veranda på västra sidan. Huset uppfördes på 1880-talet av 
gruvarbetare Johan Sund från Persberg. Huset är förutom plåttaket, 
exteriört mycket väl bevarat. 

Kulturmiljö 
180 

108 Östra Filipstad 
1:237 

(Stg 744) 

Pålandsvägen. ”Gnisterfallet”. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med röd lockläktpanel och taket täckt med 
onduline. Mitt på västra långsidan finns en liten inbyggd veranda. 
Figursågade fönsteromfattningar. Ett enkelt hus med bevarad exteriör från 
1800-talets slut. 

Kulturmiljö 
180 
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109 Östra Filipstad 
1:97 

(Stg 775) 

”Piludden”. Bostadshus, ”groggveranda”. 

Större trävilla i 1 ½ våning med gulmålad stående fasspontpanel och grön 
spånbeklädnad i gavelröstena. Taket klätt med betongtegel. Gallerverk i 
gavlarna. Veranda med snickarglädje på östra fasaden. Interiört finns i 
salen en målad bård med motivet ”Marchen går till Tuna”. Huset, som är i 
jugendstil, uppfördes 1905 som sommarbostad åt grosshandlare Åström, 
Filipstad. Nere vid sjön ligger en groggveranda i snickarglädjestil med 
papptak och spånbeklädnad i gavelspetsarna. Verandan är troligen från 
samma tid. 

Kulturmiljö 
180 

110 Östra Filipstad 
1:237 

(Stg 776) 

”Nedre Piludden”. Fd jordbruksfastighet. 

Timmerbyggnad i en våning med faluröd lockpanel och mång-åstak täckt 
med tegel. Ingången ligger förskjuten till ena hörnet. Trots att några 
fönster är utbytta har huset kvar sin gamla prägel. Byggnaden är troligen 
från 1800-talets början. Bostadshuset bildar tillsammans med uthusen en 
vacker gårdsmiljö. 

Kulturmiljö 
180 

111 Östra Filipstad 
1:98 

(Stg 777) 

”Ljungheden”. Piludden. Sommarbostad. 

Träbyggnad i en våning med gulmålad liggande och stående fasspontpanel 
och eternit-tak. Villan byggdes 1905 som sommarbostad för en 
grosshandlare E Andersson från Filipstad. Till huset hör badhytt och 
båthus från samma tid. 

Kulturmiljö 
180 

113 Östra Filipstad 
1:194 

(Stg 1112) 

Mörtenberg 10. ”Nya Mörtensberg”. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med faluröd liggande fasspontpanel och plåttak. 
Fina snickerier runt fönster och dörrar. Huset är från 1908 och har 
förutom plåttaket inte genomgått några exteriöra förändringar. 

Kulturmiljö 
180 

115 Östra Filipstad 
1:224 

(Stg 1261) 

Omr. Piludden. Bostadshus. 

Mindre trähus i en våning med faluröd liggande fasspontpanel och plåttak. 
En anspråkslös träveranda på södra sidan. Ett förutom plåttaket mycket 
väl bevarat enklare bostadshus från början av 1900-talet. 

Kulturmiljö 
180 

120 Kv Lasarettet 

(Stg 650) 

Lasarettsgatan 4. Sjukhusanläggning, utbyggd i etapper. 

Lasarettsbyggnad från 1773, stenhus i tre våningar, gul slätputsad fasad, 
rusticerad bottenvåning, skiffertak. Sveriges näst äldsta lasarett, det först 
byggda utanför Stockholm. 

Kulturmiljö 
180 
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Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Östra Filipstad 
1:237 

(Färnebo 259:1) 

Abborrberget 

(Fast fornlämning, omfattas av miljöbalken och kulturminneslagen). 
Färdväg, Kommunikations-/maritima lämningar, Rallbana 170 m lång, 5 
m bred utsläntad vall nertill och 3 m bred, intill 2 m hög kallmur i den 
övre delen (60 m l). Ovanför branten ansluter rallbanan till banvall mot 
NNÖ. Malmbanan kan följas N om väg mellan väg 63 och vägen/ 
banvallen Nyhyttan–Persberg. Malmbanan ingår troligen i banvallen till 
Ljungheden och därefter i vägbanan mot Vinternäset. De sista 100 m i Ö 
går S om vägen och avslutas i lastpir av skrotsten, 60 m lång (Ö-V), 5-20 
m bred, 1,5 m hög. Beväxt av tallar och ungbjörkar. Bodar och småbåtar i 
båtlänningen av skrotsten. I SV fortsätter rallbanan i en 90 m lång sväng 
fram till banvall (NNV-SSÖ).  

Antikvarisk kommentar: Malm fraktades med färja från Persberg över 
Yngen till Vinternäset där järnväg vidtog över Abborrbergets för-
kastningsbrant till daglösen. Järnväg anlades 1853. De fulla malm-
vagnarna drog upp de tomma. Nedlagt 1878. 

K22 

Kulturmiljö 
169 

 Östra Filipstad 
1:245 

(Färnebo 230:1) 

John Ericsson Mausoleum 

(Kyrkligt kulturminne 4 kap 13 § KML). Byggnad annan. Mausoleum, 
8x8 meter av huggen sten. Sockeln är 1.5 m inåtlutande. Välvd ingång 
(trädörr) i V, 3.5 m bred och ca 3 m hög. Ovanför denna står i lågrelief 
efter dörrens välvda form: FÄDERNESLANDET ÅT JOHN ERICSSON 
Där finns även en vapensköld med 4-ringad propeller. Eklöv runt skölden. 
Mausoleet har tvåvalvbågsfönster på N resp. S sidan och har en gjuten örn 
på takkrönet samt står på en terrass, 17x17 m och 1.5 m hög av huggen 
sten och försedd med kedjeförbundna runda stenpelare. 

Kulturmiljö 
180 

 Lasarettet 
2 och 5 

(Färnebo 258:1) 

Vikhyttan. Lasarettsbäcken.  

Fyndplats, boplatser och visten, övriga lämningstyper, 
Vikhyttan/Vekhyttan. Fyndplatser för slagg. Delvis kulverterad bäck. 
Nedlagd 1608. Enligt protokoll 1738 kallas Lasarettsbäcken då för 
Vikhyttebäcken (uppgift från hembygdsföreningen). 

Kulturmiljö 
180 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Storbrohyttan 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Storbrohyttan 
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Markanvändning 

 
Bild: Storbrohyttan 

Delområdet Storbrohyttan är Filipstads nordvästligaste stadsdel. Den 
begränsas av Skillerälven och Lersjön i öster. Västerut fortsätter 
landskapet med sin vågiga bergkulleterräng och berggrund av granit 
och gnejs. Uppodlingsgraden är ringa och gran- och tallskog 
dominerar. 

Då man närmar sig Filipstad västerifrån öppnar landskapet upp sig 
och man möts av åkrar och kulturhistoriska bebyggelsemiljöer. Nära 
riksvägen finns riksintresset Storbrohyttan, som härrör från 1590-
talet samt Storbrons herrgård med park och lövträdsallé. Tvärs över 
älven finns Munkebergs hembygdsgård dit bl a en gammal 
bergsmansgård flyttats. Här finns fina rekreations- och frilufts-
områden ett stenkast från centrum. 

 

Natur och friluftsliv Området Storbrohyttan, Storbrons herrgård, Munkebergs hembygds-
gård och Munkebergs camping med Agnesvik är nära belägna och 
intressanta utflyktsmål för turister och allmänhet. De utgör till-
sammans ett betydelsefullt stråk med sjö- och strandnära natur, 
intressant kulturhistorisk miljö och trevliga områden för rekreation 
och friluftsliv. Stråket har stora möjligheter att utvecklas till ett 
sammanhängande strövområde, – ett av Filipstads gröna och blå 
stråk, där man kan uppleva och njuta av kulturmiljö, skön natur och 
friluftsområden i stadens närhet. 

I omgivningen finns stora barrskogspartier och flera mossar, 
däribland Storbromossen. Mossarna är värdefulla då de har speciellt 
djur- och växtliv.  

Längs Skillerälven finns grönytor som övergår i stränder vid Lersjön, 
och som leder vidare till Talluddens badplats. Dessa stråk är viktiga 
kvalitéer att ta tillvara och utveckla i framtida planering och lämpar 
sig väl att användas för friluftsliv eller byggnation. 

 

Bostadsbebyggelse Inom delområdet Storbrohyttan finns relativt få bostadshus. 

 

Verksamheter Längsmed riksväg 63 ligger en byggvaruhandel. Det finns även plats 
för ytterligare industrietableringar i området. 

 

Offentlig service Inom stadsdelen finns bl a förskola och sporthall (tennishall). 

 

Kommersiell service Det finns ett nyöppnat dagligvaruhus mellan Norsbäcken och 
Skillerälven i stadsdelens sydöstra hörn. 

 

Teknisk försörjning Flera kraftledningar löper genom området. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns endast en detaljplan inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande. 

Riksväg 63 är transportled för farligt gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

För riksväg 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller heller inte i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för ras, skred och 
översvämning 

För områdena kring Skillerälven och Norsbäcken har det gjorts en 
översiktlig skred- och rasriskkartering. Karteringen omfattar stads-
delens sydöstra del och består huvudsakligen av lera med stabilitets-
zon II. Områden bestående av lera med stabilitetszon I förekommer 
längsmed Norsbäckens ömse sidor samt längs Skillerälven och 
Lersjöns sydspets. Ett område med fast mark (stabilitetszon III) 
återfinns vid Storbron. Stabilitetszon I består av lera som bedömts ha 
otillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas. 

Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längs Lersjöns och Skillerälvens västra 
stränder som berörs av karteringen. Områdena kring Skillerälven och 
Norsbäcken finns även med i Länsstyrelsens förteckning över 
översvämningsdrabbade områden 1977. 
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Förorenade markområden I stadsdelen har tre objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Lersjön har det utökats till 150 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Naturområden Vid Storbrons herrgård finns alléer vilka omfattas av biotopskydd 
enligt miljöbalken. Inom biotopskyddat område får inte verksamhet 
bedrivas eller vidtas som kan skada naturmiljön. Dispens kan ges av 
länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. 

Områdets västra och norra delar består av skogsmark, mestadels 
barrskog. Det finns även flera mossar inom området bland annat 
Storbromossen. 

 

Grusinventering Två grustäktsområden har inventerats och klassificerats inom 
stadsdelen, det ena är klass 2, det andra är klass 3. (Blomqvist 1973). 

 

Åkermarksinventering Inom området finns åkermark av klass 1 vilket innebär att marken är 
utpekad som åkermark av väsentligt intresse för jordbruket enligt 
Lantbruksnämndens inventering 1976. Den på karta markerade 
brukningsvärda åkermarken bör bevaras med hänsyn till såväl näring 
som landskapsbild. 

 

Våtmarksinventering Inom stadsdelen finns våtmarker av klass 3 vilket innebär att 
områden med vissa naturvärden finns – däribland Storbromossen. 
Mossarna är viktiga att bevara då de har speciellt djur- och växtliv. 
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Friluftsområden Inom stadsdelen Storbrohyttan finns bl a följande friluftsområden; 

• Storbro – Munkeberg 
Hela området är av riks- och regionalt och allmänt intresse 
för kulturmiljövård samt friluftsliv. Kring Storbro hytta och 
hembygdsgården samt Munkebergs camping finns natur och 
grönytor för friluftsliv och rekreation. 

• Storbromossen 

 

Storbrohyttan Storbrohyttan med omnejd är ett område av riksintresse för kultur-
miljövården. Området betecknas K10 Storbrohyttan. 

Riksantikvarieämbetet har i beslut 1988 tagit ställning till de 
områden som är av riksintresse för kulturminnesvården i Värmlands 
län. Storbrohyttan är klassat som byggnadsminne enligt kultur-
minneslagen . Slagghögarna skyddas som fornminne enl 
kulturminneslagen. 

Riksintresseområdet innefattar även bruksherrgård med tillhörande 
park, jordbruksbyggnader och viss arbetarbebyggelse. 

Området Storbro – Munkeberg är också ett av fem skyddsvärda 
områden i Filipstad, utpekade av Värmlands museum och ingår i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram som kulturmiljö 179 
Storbrohyttan: 

”Beskrivning: Bebyggelsemiljö med märklig hyttanläggning och andra 
industrilämningar, herrgård och övriga kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader från 1800- och 1900-talen. Det kulturhistoriska värdet ligger 
dels i helheten och samspelet mellan olika kulturelement, dels i befintlig 
bebyggelses och konstruktioners utformning, utförande, materialval och 
färgsättning” m m. 

Området som helhet är av riks- och regionalt intresse för kultur-
miljövård samt ett omtyckt utflyktsmål inom nära avstånd från 
staden. Det är av allmänt intresse för det rörliga friluftslivet. Här 
finns hytta, masugn, malmstamp, bruksherrgård och en 
bergsmansgård. 

Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett 
detaljplaneförslag för ett område nordost om Storbro hytta har 
utarbetats men har ej antagits.  

Planeringsåtgärder för kulturmiljövårdande insatser rekommenderas 
av länsstyrelsen. 

 

Omgivningar Storbrohyttans närmaste omgivning består av värdefull natur- och 
kulturmiljö samt friluftsområden. Väster om byggnadsminnet finns 
Storbrons bruksherrgård med tillhörande park och bebyggelse och 
kulturbygd. Öster om Storbrohyttan och Skillerälven finns 
Munkebergs hembygdsgård, strandplatser, camping och frilufts-
områden. Det är angeläget att helhetsmiljön runt Storbro hytta 
omfattande övriga kulturhistoriska bebyggelsemiljöer och anlägg-
ningar skyddas och bevaras. 
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Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns fyra objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns en kulturhistorisk lämning upptagen i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Enligt Skogsstyrelsens register finns några lämningar inom stads-
delen, bl a vid Storbrohyttan 2:31. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Riksväg 63 Under 2012 genomfördes omfattande arbeten med riksväg 63 genom 
centrala delarna av Filipstad. Syftet var att höja säkerheten och få en 
trevligare miljö längs genomfarten samt att stärka banden mellan 
stadsdelarna på ömse sidor om riksvägen. Ambitionen bör även 
fortsättningsvis vara att motverka att genomfarten ses som en barriär 
mellan de norra och södra stadsdelarna. Inga åtgärder i närheten av 
vägen får tillåtas som förhindrar detta. 

 

Åkermark Lokaliseringar som kan störa jordbruksdriften bör ej tillåtas. 
Åkermark bör ej tas i anspråk för bebyggelse, vägdragning eller 
andra anläggningar om särskilda skäl ej föreligger. Ny bebyggelse 
bör lokaliseras med hänsyn till risken för lukt eller andra störningar 
från jordbruket. 

 

Riksintresseområde 
för kulturmiljövården 

Storbro hytta med omnejd är ett område av riksintresse för kultur-
miljövården. Området betecknas K10 Storbrohyttan. 

Inom området finns behov av planeringsåtgärder för kultur-
miljövårdande insatser. 

Kulturmiljövärdena i bebyggelsemiljön bör säkerställas genom 
detaljplanebestämmelser eller områdesbestämmelser. Vid 
tillståndsprövning bör särskilt värnas om den samlade miljöbilden 
och ett bibehållande av byggnaders och andra konstruktioners 
ursprungliga karaktär. Prövning av lov bör ske efter samråd med 
länsmuseet. I frågor som berör byggnadsminnet eller eljest bedöms 
påtagligt påverka kulturmiljön skall samråd ske med länsstyrelsen.  

Området bör i sin helhet beaktas för en långsiktigt hållbar utveckling 
där de nationella intressena bevaras samtidigt som allmänhetens 
åtkomst av områden som har med natur- kulturmiljö och friluftsliv 
att göra tillgodoses. Området i sin helhet bör bevaras för kommande 
generationer. Miljöbalkens och plan- och bygglagens lagar och 
förordningar erbjuder verkningsfulla skydd. Förändringar prövas av 
länsstyrelsen. 

Vård och underhåll av byggnader bör ske med varsamhet och 
hänsyns- tagande till bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders 
kulturhistoriska kvalitéer.  

Nybebyggelse och förändringar av befintliga byggnader, 
anläggningar, vägar, allé etc bör behandlas restriktivt enligt gällande 
lagar och förordningar. 

Fortsatt hävd av det öppna landskapet är angeläget. Årlig markvård 
kring hyttanläggningen bör också fortsättningsvis ske enligt särskild 
skötselplan. 
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Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, 
badplatser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Här finns den spännande Storbrohyttan och den trevliga miljön i dess 
omgivning. Här är man också nära hembygdsgården i angränsande 
stadsdelen Åsen – Höglunda. 

Gröna områden 
Den stadsnära naturen domineras av det öppna landskapet i 
anslutning till Storbro herrgården med sin storslagna allé och 
omgivande åkrar. Lersjön har sitt utlopp vid Storbrohyttan och sjöns 
stränder och utsikter bidrar till den vackra miljön. I norr och öster 
vidtar den täta barrskogen.  

Gång- och cykelvägar 
Ett omtyckt promenadstråk löper från riksväg 63 genom allén till 
Storbro herrgård och vidare förbi Storbrohyttan mot hembygds-
gården. Många väljer också, istället för allén, att gå hela vägen runt 
förbi Storbrons förskola och tennishall och sedan vidare förbi 
Storbrohyttan. Det finns en separat gång- och cykelväg längs med 
riksväg 63. 

Förslag och rekommendationer 
Gång- och cykelväg som leder från centrum och längs genomfarten 
mot Storbrohyttan behöver förlängas för att få en säker transportväg 
ända fram till Storbrons förskola och tennishall. 
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Utvecklingsområden 

VH1 

Expansionsområde för 
verksamheter och handel 

Norra Norsbäcken – expansionsområde för verksamheter och 
handel (area 1,6 ha)  

Området är detaljplanelagt för handel och natur. Under 2012 
uppfördes ett dagligvaruhus inom området. 

Rekommendationer Vid lämplighetsprövning av lokalisering av verksamhet inom 
området skall följande beaktas: 

• Risk för ras och skred 

• Risk för översvämning 

• Grundläggningsförhållanden (våt/sank mark) 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

68 
(-76 
års 
inv) 

Storbrohyttan 
2:30 

Storbrohyttan. Hytta. 

Mycket välbevarad hytta med byggnader från mitten av 1850-talet. 

K10 

Kulturmiljö 
179 

70 
(-76 
års 
inv) 

Storbrohyttan 
2:17 

Trullskullen 1. Fallet. Boningshus. 

Boningshus i sinnersten med gul spritputs, troligen uppfört under1800-
talet senare del. 

 

72 
(-76 
års 
inv) 

Storbrohyttan 
2:13 

Trullskullen 13. Boningshus. 

Boningshus med plankstomme med stående panel. Valmat mansardtak 
med tegel. Troligen från 1920-talet. 

 

73 
(-76 
års 
inv) 

Storbrohyttan 
2:5 

Storbron Herrgården. Storbro gård. 

Herrgård med mycket välbevarade byggnader från främst 1700- och 1800-
talen. Smedja från 1500-1600-talet. 

K10 

Kulturmiljö 
179 

 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Storbrohyttan 
2:30 

(Färnebo 10:1) 

Storbrohyttans hyttområde. 

Kategori: Hyttområde, hyttruin nr 156 (FMIS 2006-12-20). 
Metallframställning och bergsbruk. Hyttområde bestående av masugn, 
rostugn och stamp, vårdat och skyltat. Antikvarisk kommentar: Finns 
upptagen i 1591 års jordebok. Nedlagd 1920. 

K10 

Kulturmiljö 
179 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Storhöjden 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Storhöjden 
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Markanvändning 

 
Bild: Storhöjdens utkikstorn 

Storhöjden är Filipstads tätorts nordöstligaste delområde. Berget 
Storhöjden är bland de högst belägna i tätorten och från Storhöjdens 
utsiktstorn (330 m ö. h.) erbjuds en vidsträckt utsikt över Filipstad 
med omnejd. 

Stadsdelen Storhöjden består till stor del av relativt orörda skogs-
områden och flera tjärnar. Kring tjärnarna är landskapet mycket 
vackert och naturen erbjuder möjligheter till rekreation med gång- 
och cykelstråk, strövområden och fiske. 

Området har lämningar av kulturhistoriskt värde efter den mineral- 
och gruvhantering som bedrivits i forna dagar. I söder gränsar 
Storhöjden till riksväg 63/26, i sydväst till delområdet Åsen – 
Höglunda, samt i väster till sjön Lersjön och stadsdelen Finnshyttan. 

Natur och friluftsliv I området finns flera sjöar och tjärnar och i markerna döljer sig rika 
inslag av kultur- och bergshistoriska lämningar. Kring tjärnarna är 
landskapet mycket vackert och används som strövområden. Skribo-
tjärn är ett friluftsområde med fiskemöjligheter där det finns gädda, 
abborre, konvesiöring, regnbåge och öring. 

I naturen finns skyddsvärda biotoper och delar av området har ett 
formellt skydd för landskapsbilden.  

Vid Storhöjden finns en av Filipstads turistattraktioner, ett utsiktstorn 
med möjlighet att gå upp i för att beskåda en vidsträckt utsikt. Här 
finns även café, stugor för uthyrning och naturcamping. 

Det finns två skjutbanor i områdets norra del. 

 

Bostadsbebyggelse Det finns bebyggelse vid Lersjöns östra strand och längs med Stor-
höjdsvägen som är en utstickare norrut från stadsdelen Åsen. 
Bebyggelsen utmed Storhöjdsvägen ger ett enhetligt intryck och 
består av småhus och villor. Där har de flesta byggnaderna röd-
målade träfasader med vita knutar. 

 

Teknisk försörjning Flera kraftledningar löper genom området. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns inga detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande. 

I korsningen Hertig Karlsgatan – Nykroppavägen möts riksväg 63 
och riksväg 26, och löper i gemensam sträckning österut. Strax öster 
om Persberg delar sig vägarna igen. 

Genom området går en järnvägslinje, som idag huvudsakligen 
används för godstransporter. 

Riksvägarna 26 och 63 samt järnvägen är transportleder för farligt 
gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

För riksvägarna 26 och 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller heller inte i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för översvämning Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 

I stadsdelen är det området längs Lersjöns östra strand som berörs av 
karteringen. 
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Förorenade markområden I stadsdelen har fem objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter. 

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Hemtjärnen och Lersjön har det utökats till 150 meter och vid 
Laxtjärnen till 200 meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Skydd för landskapsbilden  Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Områdena kring Storhöjden och Laxtjärnen omfattas av förordnande 
till skydd för landskapsbilden. Området vid Laxtjärnen sammanfaller 
med strandskyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Naturområden Området är av regionalt- och allmänt intresse för naturvården. Skogs-
områdena mellan Änggruvorna, Storhöjden och Yngshyttan är 
förutom skog rika på sjöar, tjärnar och mossar. 

I området finns flera nyckelbiotoper, bl a: 

• söder om tjärnen Potten 

• söder om Skribotjärnen 

• vid Änggruvorna 

• mellan Klinten och Hemtjärnen 

• mellan Laxtjärnen och Latorp 

Det finns ett naturvårdsavtal på fastigheten Norra Filipstad 1:230 
vars utsträckning är mellan Hemtjärnen, Laxtjärnen och Klinten. 
Området innehåller barrnaturskog i blockig och brant miljö. Asp 
dominerar lövskogen. Naturvärdena är knutna till skogstillgång och 
lövrikedomen i kombination med terrängen. Det övergripande målet 
är att säkerställa naturskogstillståndet med i huvudsak fortsatt fri 
utveckling mot en gammal och välutvecklad löv- och barrträds-
blandad naturskog. 
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Friluftsområden Följande naturområden är av riks-, regionalt- och allmänt intresse för 
friluftsliv samt turism: 

• Storhöjden med utsiktstorn m m 

• Skogsområden med tjärnar i norr och öster 

• Ett turist- och rekreationsstråk med en cykelväg till Motjärns-
hyttan genom området. Vägen är under utbyggnad på en 
gammal järnvägsbank (NKlJ-banan) och håller ännu en låg 
standard.  

• Den lilla sjön Skribotjärn med goda fiskemöjligheter och ett 
s k riksfiskbestånd 

• Det finns en skjutbana inom området 

• Klinten; författarinnan och målarinnan Karin Fryxells 
sommarställe med bl a ett litet kapell 

 

Kulturmiljöer Inom stadsdelen finns följande kulturmiljöer: 

• Bebyggelsemiljö inom Storhöjden, regionalt och allmänt 
intresse 

• Avstängd skidhoppbacke sydväst om Storhöjden. Den håller 
på att förfalla och det finns en diskussion om behov att riva. 
Samtidigt är byggnadsverket kulturhistoriskt intressant. 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns två objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns ett mycket stort antal kulturhistoriska lämningar i skogs-
områdena och dess vattendrag upptagna i Riksantikvarieämbetets 
objektsregister inom stadsdelen.. Bland annat de omtalade Äng-
gruvorna och Hålbäcksgruvorna. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Skogsstyrelsens register omfattar flera lämningar i området. De flesta 
återfinns runt Storhöjdsvägen och Storhöjden men även vid Äng-
gruvorna. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Bostadsbebyggelse Bebyggelsen utmed Storhöjdsvägen består av småhus och villor. De 
flesta byggnaderna har rödmålade träfasader med vita knutar och ger 
ett enhetligt intryck. 

Det idylliska intrycket bör bibehållas varför eventuell nybyggnation 
bör anpassas till miljön inom området. 

 

Naturområden För skogsområdena i allmänhet bör naturvårdsinriktade skogsbruks-
planer upprättas. De nyckelbiotoper som finns i området bör skyddas 
mot åtgärder som kan påverka områdenas naturvärden. 

 

Friluftsliv Området ses i planarbetet som ett naturområde med stora kvalitéer 
för friluftslivet. 

Vid planläggning och lämplighetsprövning av bebyggelse m m skall 
friluftslivets och turismens intressen särskilt skall beaktas vid dessa 
områden; Storhöjden, Skribotjärn sportfiskeområde, skogar och 
tjärnar i norr och öster samt planerad cykelbana mot Motjärnshyttan.  

 

Filipstads gröna och blå stråk I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, bad-
platser samt platser av kulturhistoriskt intresse. 

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Här finns Storhöjden med anläggning för friluftsliv och turism. Inom 
området finns också kulturmiljöerna vid Änggruvorna, Finnshytte-
bergsfältet, Hållbäcksgruvorna och Lindbomsgruvorna (kultur-
historiska lämningar från tidigare bergs- och mineralhantering). Det 
finns ett stort antal fornlämningar inom stadsdelen. 
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Gröna områden 
Storhöjden innehåller stora arealer natur bestående av starkt 
kuperade skogar med naturstigar som leder till de sex tjärnarna och 
sjöar. Här finns t ex Skribotjärnen och Gamlesjön som har ett så 
kallat riksfiskbestånd. 

Gång- och cykelvägar 
I områdets nordvästra del finns den nya cykelvägen ”Nordmarks-
banan” som byggts på banvallen till den sedan många år rivna NKlJ-
järnvägen. Cykelvägen saknar beläggning. I övrigt saknas gång- och 
cykelvägar inom området. Små vägar och naturstigar gör ändå 
området tillgängligt för friluftsändamål.  

Förslag och rekommendationer 
Fortsatt upprustning av cykelvägen på NKlJ-järnvägens banvall, 
utdikning, ev förstärkning av bärlager och eller ytskikt, skyltning till 
målpunkter efter vägen etc. 

Som ett led i utbyggnaden av ”Filipstads gröna och blå stråk” finns 
också förslag på att märka upp cykelstråk från Hennickehammar och 
vidare genom Storhöjdsområdet för att binda samman de södra och 
norra stadsdelarna. 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

4 
(-76 
års 
inv) 

Norra Filipstad 
1:63 

Storhöjdsvägen 55. Boningshus. 

Stor timrad tvåvåningsbyggnad, med rödfärgad lockpanel, från 1800-talets 
första hälft. Vacker dörr. 

Kulturmiljö 
180 

24 
(-76 
års 
inv) 

Finnshyttan 
1:28 

Änggruvorna station. Järnvägsstation. 

Liten stationsbyggnad med rödfärgad liggande panel, från 1870-talet. 
Avträde, ladugård och bod, från samma tid. 

 

 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

  Det finns en mängd kulturhistoriska lämningar inom området. Dessa är 
främst koncentrerade till: 

• Änggruvorna i norr, samt 

• Området mellan Lindtjärnen och Gåstjärnen. 

Lämningarna är mestadels från den gruvdrift som en gång bedrivits – 
Utöver dagbrott och gruvhål finns lämningar efter ett längre kanalsystem, 
hjulgravar för driften av gruvornas mekaniska verk, en stånggång, 
torpställen, gruvstugor mm. Öster om Skribotjärnen finns en ca 200 meter 
lång kanal med en vattentub av järn som leder till en kraftstation. Kvar 
finns också en dammvall och en träfördämning med dammluckor. Nordost 
om tjärnen finns rester från en hytta som daterats till 1400-talet. Längre 
upp vittnar gruvhål och gråbergsvarpar om den gruvbrytning som 
bedrivits vid Lövgruvorna och Storängsgruvan. Söder om tjärnen finns en 
dammvall med dammlucka, vattentub och dammbord. Här ligger även det 
gruvområde som tidigare kallades Skribogruvorna, bestående av sex 
gruvhål.  

Utdrag efter uppgifter i PM Värmlands museum – (Mattias Libeck 2005-
05-12, angående detaljplan för Finnshyttan Tranbo). 

Fornminnen 
enl. KML 

Bör tillhöra 
kulturmiljö 
179 eller 
180? 
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Hur stadsdelsredovisningen är upplagd 

Markanvändning En översiktlig karaktärisering och presentation av stadsdelens 
befintliga markanvändning. 

 

Planeringsförutsättningar En genomgång av viktiga planeringsförutsättningar såsom 
förordnanden, gällande planer, strandskydd samt objekt av intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

 

Utvecklingsmöjligheter Här redovisas en diskussion om vilka möjligheter till utveckling som 
området rymmer och hur kommunen ser på dessa. 

 

Utvecklingsområden Områden som identifierats som lämpliga utbyggnadsområden eller 
som bör hållas tillgängliga för bedömningar. De är geografiskt 
avgränsade markområden med beteckningar på markanvändnings-
kartan. 

 

Förteckning över kultur-
historiskt intressanta 
byggnader och miljöer 

Förteckningen bygger på tillgängliga inventeringar, som är flera år 
gamla. Den är därför inte helt tillförlitlig. En ny inventering behöver 
göras, så snart detta blir möjligt. 

 

Kartor Till stadsdelsredovisningen hör följande kartor: 

• Markanvändningskarta, Åsen – Höglunda 

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Åsen – Höglunda 
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Markanvändning 

 
Bild: Villagata på Åsen 

Delområdet sträcker sig från Hertig Karlsgatan/riksväg 63 i centrala 
Filipstad och norrut med angränsning mot Skillerälven i väster samt 
Finnshyttan och Storhöjden i norr och öster. 

Området bjuder på skiftande karaktärer; från låglänta strandnära 
grönytor mot Skillerälven och Lersjön, dit friluftsområden och 
hembygdsgård är förlagda, till vidsträckta skogbeklädda bergs-
formationer i öster. Längst ned i syd där centrumbebyggelsen 
dominerar, löper Hertig Karlsgatan och riksväg 63 samt 26 vilka med 
tiden kommit att upplevas som en barriär mellan stadsdelarna och 
som bitvis utgör en trafikfara för gång- och cykeltrafikanter, – inte 
minst med tanke på att flera skolor finns inom området. 

Stadsdelen uppvisar bebyggelsemiljöer av skiftande karaktär och 
från olika epoker vilket vittnar om Filipstads utveckling.  

Som helhet betraktat kan Åsen – Höglunda sägas utgöra Filipstads 
villastad, där bebyggelsemiljön karakteriseras av ett väl samman-
hållet men mer öppet, lummigt och välordnat mönster jämfört med    
t ex centrumområdet. Utmärkande drag är villor med relativt stora 
uppvuxna och varierade trädgårdar, alléliknande gator, platser för lek 
och idrott samt grönområden. 

I den centrumnära delen ligger byggnaderna tätt och har relativt små 
trädgårdar. Bostadshusen består av äldre putsade villor, rad- och 
kedjehus med träfasader och förträdgårdsmark. 

Malmgatan (inkluderande det område som ersätter f d Hamngatan) 
leder som en diagonal genom ett område ända från Hembygdsgården 
vid Lersjön sydspets, via centrum och ned till Daglösens hamn-
område vid Kyrkviken. Malmgatan är delvis ett fornlämningsområde 
och utgör delvis den gamla transportvägen för järnmalm från Storbro 
hytta till hamnområdet i Daglösen. Upplevelsen av stråkets tydliga 
diagonalriktning upphör dock vid Hertig Karlsgatan och kvarteret 
Orren (idag parkeringsplats) där diagonalen har lösts upp, utan 
tydligt avslut. 

Områdets handel och verksamheter är i första hand koncentrerade till 
de centralare delarna i nära anslutning till riksvägarna. Arkitektur-
miljön är här mer modernistisk, funktionalistisk och storskalig delvis 
beroende på verksamheternas art. 

 

Natur och friluftsliv De olika natur- och kulturmiljöerna i och omkring stadsdelen 
fungerar som identitetsstärkande och utgör inslag i stadsbilden som 
är värda att bevara och ta till vara. Skillerälvens miljö erbjuder en 
vacker vy för de boende vid Älvkullen. Skogs- och tjärnområden är 
omtyckta rekreationsmål. 

Storbrohyttan – Munkeberg har en sammansättning av historisk 
kultur- och bebyggelsemiljö med sjönära naturmiljö och frilufts-
områden. Vid Munkeberg finns en inofficiell badplats, hembygds-
gård med caféverksamhet, bangolf och campingverksamhet. 
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Stränder finns längs med Lersjöns sydspets och Laxtjärnen. 

Områdets östra och norra delar gränsar mot skogsmark, mestadels 
barrskog, som på vissa ställen är mycket tät. Terrängen är kuperad 
och stiger brant. I området finns dessutom en tjärn och upptrampade 
stigar. 

Hemtjärnen och Eriksdal är naturområden som sträcker sig norr och 
öster ut från tätbebyggt område till Storhöjden. De är natur- och 
strövområden med relativt höga naturmiljövärden och omtyckta som 
rekreationsområden. Här och där finns upptrampade stigar. 

Vid Finnshytteåsen finns ett större grönområde kantat av bebyggelse. 

Inom delområdet finns en del anlagda grönytor som används för lek 
och sportaktiviteter t ex tennis och fotboll. Där tennisbanorna ligger 
idag skulle det enligt stadsplanen från 1907 ha varit en anlagd park. 

 

Bostadsbebyggelse En bit från centrum övergår bebyggelsen till tidstypiska flerbostads-
hus från 1940-70-talen. Vissa av flerbostadshusen har byggts om på 
1980-talet för energisparåtgärder bl a med tilläggsisolering och ny 
fasadbeklädnad av mursten. 

Västerut finns blandad bebyggelse bestående av villor, radhus och 
äldreboende.  

Norr och öster ut är villabebyggelsen blandad, av modernare och 
äldre slag. Villabebyggelsen i främst den norra delen av området 
uppkom under 1900-talet.  

Finnshytteåsen i nordligaste delen består av egnahemsbyggen från 
1890-1940-talet byggda av arbetare vid Finnshyttan. Med sin väl-
bevarade ”utomplansbebyggelse” anses bebyggelsemiljön unik för 
Sverige med sin enhetliga byggnadsstil men oregelbundna tomt-
indelning och vägsträckning. Här finns några kvarvarande hus som är 
utpekade som särskilt beaktansvärda. 

Nybacka ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad 
bebyggelse. Området består av småhusbebyggelse med oregelbunden 
tomtindelning och vägsträckning liknande Finnshytteåsens 
bebyggelsestruktur. 

Mot Hertig Karlsgatan återfinns en blandning av bostäder, verksam-
heter och handel. De äldsta byggnaderna tillkom under 1900–talets 
första decennier, ett exempel är den genuina tegelbyggnaden 
Ferlinskolan med nationalromantiska stildrag. I de intilliggande 
kvarteren finns bl a relativt stora villor från 1920-30- talen med 
rymliga trädgårdar samt olika typer av flerbostadshus i 2 till 4 
våningar vilka tillkommit respektive byggts om och till mellan 1940–
1980-talen. I området finns också goda exempel på kedje- och radhus 
från 1970-1980-talen, väl inpassade i befintlig miljö och i väl avvägd 
skala, med fasader av träpanel och idylliska förträdgårdar. Vid 
Älvkullen finns tidstypiska exempel från 1960-70-talets arkitektur 
med radhus, parhus och låga enfamiljsvillor, i enhetlig stil och med 
inbördes variation. 

Villaområdet uppe vid Åsen anlades under det expansiva 1970-talet. 
I övrigt har den mesta av villabebyggelsen tillkommit runt mitten av 
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1900-talet och successivt moderniserats och byggts till. 

I Hertig Karlsgatans östliga sträckning (riksväg 63/26) renodlas 
kvarteren för handel och verksamheter för att längst i öster åter 
övergå i natur. Verksamheter med inriktning mot fordon och 
transport har förlagts centralt och nära riksvägarna. Vid Nybacka 
återfinns en samling av kvarvarande kulturmiljö med traditionella 
egnahem och småbruk. Strax intill ligger stadens vattenverk. 

Viktiga boendekvalitéer inom området är närheten till skolor, dag-
hem, platser för lek, sport och rekreation, äldreboenden, grupp-
boenden, fri natur samt närheten centrum med sitt service- och 
handelsutbud.  

Ett varierat utbud av flerbostadshus, radhus och småhus möjliggör en 
varierad befolkningssammansättning vilket förmodligen bidrar till ett 
ökat utbud av service och verksamheter. 

Villastaden med sin varierade karaktär ger ett trevligt, inbott och väl-
vårdat intryck. De äldre bostadsområdena som t ex Finnshytteåsen 
ger med sin struktur av stora uppvuxna trädgårdar ett uttryck för mer 
sällsynt individualitet samt rymlighet och grönska i mer lantlig sekel-
skiftesstil. 

 

Verksamheter Inom de östra delarna, längs med riksväg 63, finns ett antal verksam-
hetsområden för lättare verksamheter och småindustrier samt bil-
service. Kvarteret Vårgårda är avsedd för industri. Här finns också 
bussuppställningsplats med godsmottagning. 

 

Offentlig service Offentlig service inom området är bl a Ferlinskolan, Åsenskolan, 
förskola, gruppboenden vid Storbrovägen och Klippgatan, äldre-
boendet Älvkullen samt Bergslagens räddningstjänst. 

 

Kommersiell service I kulturmiljöområdet Storbro – Munkeberg finns hembygdsgård med 
caféverksamhet, bangolf samt Munkebergs campingverksamhet med 
stugby. I övrigt finns bland annat verksamheter med bilhandel och 
bilservice, bensinstation, mäklare, restaurang, sportaffär och färg-
butiker. 

 

Teknisk försörjning Området vid Nybacka (bostäder inom samlad bebyggelse) saknar 
kommunalt vatten och avlopp. I Nybacka ligger stadens vattenverk. 

En kraftledning löper genom frilufts- och rekreationsområdet intill 
Storbro hytta, hembygdsgården och Lersjöns södra strand. 
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Planeringsförutsättningar 

Gällande planer Det finns 29 stycken detaljplaner inom stadsdelen. 

 

Transportleder Riksväg 63 är klassad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra dess utnyttjande. 

I korsningen Hertig Karlsgatan – Nykroppavägen möts riksväg 63 
och riksväg 26, och löper i gemensam sträckning österut. Strax öster 
om Persberg delar sig vägarna igen. 

Genom området går länsväg 246 mot Hagfors och en järnvägslinje, 
som idag huvudsakligen används för godstransporter. 

Riksvägarna 63 och 26 samt järnvägen är transportleder för farligt 
gods. 

 

Tillståndsplikt vid vägar Tillståndsplikt gäller vilket innebär förbud mot nybyggnad enligt 
väglagen. 

Utdrag från § 47 väglagen: 
Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten. 

För riksvägarna 26 och 63 gäller utökad tillståndsplikt till 30 meter. 

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte 
inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. 

 

Risk för ras, skred och 
översvämning 

För områdena kring Skillerälven och Norsbäcken har det gjorts en 
översiktlig skred- och rasriskkartering. Inom stadsdelen omfattar 
karteringen markområden belägna i söder och väster och består i 
huvudsak av lera med stabilitetszon II. Markområdena längsmed 
Skillerälven och mot Lersjön består av lera med stabilitetszon I. Två 
mindre områden med fast mark (stabilitetszon III) finns vid Älv-
kullen och Munkeberg. Stabilitetszon I består av lera som bedömts 
ha otillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas.  

Stränderna vid Lersjön, Skillerälven och Daglösen behandlas i över-
svämningskartering längs Gullspångsälven och Svartälven med start 
i Nordmark med Nordmarkälven. Kartläggningen är översiktlig och 
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering av räddnings-
tjänstens arbete och som översiktligt underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Vid användning av den översiktliga 
översvämningskarteringen rekommenderas högsta upplösning i skal-
området 1:50 000. 
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I stadsdelen är det området längst västerut vid Lersjön och Skiller-
älven som berörs av karteringen. Områdena kring Skillerälven finns 
även med i Länsstyrelsens förteckning över översvämningsdrabbade 
områden 1977. 

 

Förorenade markområden I stadsdelen har sju objekt identifierats som är eller misstänks vara 
förorenade. Se karta i del 2 Planeringsförutsättningar. 

För mer information om områdena hänvisas till Länsstyrelsen 
www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Strandskydd Det generella strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken är 100 meter.  

För många sjöar och vattendrag gäller ett utökat strandskydd. Vid 
Lersjön har det utökats till 150 meter och vid Laxtjärnen till 200 
meter. 

Inom områden som är detaljplanelagda har ofta strandskydds-
bestämmelserna upphävts. 

 

Skydd för landskapsbilden Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som syftar till att 
reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden på ett negativt sätt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera förordnande-
områden till skydd för landskapsbilden. Det är också länsstyrelsen 
som ger tillstånd för nybyggnation inom förordnandeområden. 

Området kring Laxtjärnen omfattas av skydd för landskapsbilden. 
Området sammanfaller med strandskyddet. 

En översyn av landskapsskyddet pågår, med syfte att avveckla 
detsamma. Kommunen kommer att överväga om det finns behov av 
att skapa ett nytt skydd med någon annan typ av förordnande. 

 

Natur- och friluftsområden Följande naturområden är av regionalt- och allmänt intresse för 
naturvård och friluftsliv: 

• Hemtjärnen och Eriksdal är natur- och strövområden med 
relativt höga naturmiljövärden. Områdena sträcker sig norr 
och öster ut från tätbebyggt område till Storhöjden. Här finns 
bl a två nyckelbiotoper. 

• Natur- och friluftsområden vid Laxtjärnen och Storhöjden, 
Skribotjärnsområdet samt den planerade cykelbanan till 
Motjärnshyttan. 

• Storbrohyttan med omnejd är av riks-, regionalt och allmänt 
intresse för friluftslivet. Se nedan. 
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Det finns några nyckelbiotoper i stadsdelens norra och östra delar. 
De bör skyddas mot åtgärder som kan påverka områdenas natur-
värden. 

Alléer finns vid Tegnérgatan och Hertig Filipsgatan. De omfattas av 
biotopskydd enligt miljöbalken. Inom biotopskyddat område får inte 
verksamhet bedrivas eller vidtas som kan skada naturmiljön. Dispens 
kan ges av länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. 

 

Grusinventering Två grustäktsområden har inventerats och klassificerats inom 
stadsdelen, det ena är klass 2, det andra är klass 3. (Blomqvist 1973). 

 

Kulturmiljöer Inom stadsdelen Åsen – Höglunda finns två områden av stort intresse 
för kulturmiljövården: 

• K10 Storbrohyttan, område av riks-, regionalt och allmänt 
intresse för kulturmiljövård och friluftsliv 

• K27 Finnshytteåsen, område av regionalt intresse för 
kulturmiljövård 

 

Storbrohyttan Storbrohyttan med omnejd är ett område av riksintresse för kultur-
minnesvården. Området betecknas K10 Storbrohyttan och delas med 
stadsdelen Storbrohyttan. Endast en liten del av riksintresseområdet 
ligger inom stadsdelen Åsen – Höglunda. 

Området består av värdefull natur- och kulturmiljö. Väster om hyttan 
finns Storbrons bruksherrgård med tillhörande park, bebyggelse och 
kulturbygd. Öster om Storbrohyttan och Skillerälven finns Munke-
bergs hembygdsgård, strandplats, camping och friluftsområde. 

Kulturmiljöområdet Storbro – Munkeberg är tämligen unikt i sitt slag 
med goda utvecklingsmöjligheter som rekreationsområde och är ett 
omtyckt utflyktsmål i omedelbar närhet till staden.  

Storbro – Munkeberg är ett av fem skyddsvärda områden i Filipstad 
som utpekats av Värmlands museum i tidigare genomförda 
bebyggelseinventeringar. Området ingår även i länsstyrelsens 
regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland som kulturmiljö 179 
Storbrohyttan.  

Det är angeläget att helhetsmiljön runt Storbro hytta, även om-
fattande övriga kulturhistoriska bebyggelsemiljöer och anläggningar, 
skyddas och bevaras.  

I den kommunala översiktsplaneringen ska värdefull natur- och 
kulturmiljö samt områden för friluftsliv och rekreation beaktas. Såväl 
nationella intressen som allmänhetens intressen ska tillgodoses, däri-
bland bevarande av kulturhistorisk bebyggelsemiljö samt allmän-
hetens åtkomst av stränder, natur och friluftsområden. 

Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett 
detaljplaneförslag för ett område nordost om Storbro hytta har 
utarbetats men har ej antagits.  
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Finnshytteåsen Finnshytteåsen är en intressant bebyggelsemiljö som består av 
arbetarbostäder från tidigt 1900-tal. Området är av regionalt intresse 
för kulturmiljövården och betecknas K27. 

Finnshytteåsen är ett av fem skyddsvärda områden i Filipstad som 
utpekats av Värmlands museum i tidigare genomförda bebyggelse-
inventeringar. Området består av en på sitt sätt unik utomplans-
bebyggelse med inslag av enstaka utpekade särskilt beaktansvärda 
byggnader. Bebyggelsen är vackert inpassad i landskapet. 
Fastigheter, trädgårdar och byggnader är placerade med inbördes 
variation och med varierad utformning – ett avtryck från den lantliga 
livsstil som blev populär vid sekelskiftet.  

I länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland 
beskrivs områdets kvalitéer: ”Det kulturhistoriska värdet ligger dels i 
bebyggelsemiljöer med sammanhållna miljöbilder, dels i de enskilda 
byggnadernas och konstruktionernas utformning, utförande, materialval 
och färgsättning”. 

 

Särskilt beaktansvärda 
byggnader 

Inom stadsdelen finns 45 objekt som utpekats och värderats vara 
särskilt beaktansvärda byggnader i Filipstad. Se förteckning längst 
bak i dokumentet. Förteckningen över de särskilt beaktansvärda 
byggnaderna bör ses över. 

 

Kulturhistoriska lämningar Det finns tre kulturhistoriska lämningar upptagna i Riksantikvarie-
ämbetets objektsregister inom stadsdelen. Se förteckning längst bak i 
dokumentet. 

 

Skog och historia Skogsstyrelsens register omfattar flera lämningar i området, bl a vid 
Nybacka och Höglunda samt vid Finnshytteåsen och Storhöjdsvägen. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Förtätning i befintlig 
bebyggelsemiljö 

Stadsdelen Åsen – Höglunda uppvisar för närvarande en förhållande-
vis tät, samlad, homogen och regelbunden bebyggelsestruktur med 
viss inbördes variation vilket ger ett stabilt, ombonat och trevligt 
intryck. Det mest karakteristiska draget hos stadsdelen som helhet är 
att vara ”villastad”. 

Närheten till handel och övrig service i kombination med bra tillgång 
till frilufts- och rekreationsområden med varierande naturtyper samt 
lek- och idrottsplatser, bidrar till en väl fungerande och attraktiv 
småstadsidyll. 

I första hand bör förtätning inom stadsdelen prioriteras genom att 
lediga tomter bebyggs i områden med sammanhängande kvarters-
struktur. Vid Åsen finns idag cirka sex lediga tomter för bostäder. 

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till lämplighet avseende 
placering och utformning där hänsyn tas till samlade miljöbilder och 
bibehållande av ursprunglig karaktär i möjligaste mån. En avvägning 
bör göras mellan nytillskott och befintlig bebyggelsemiljö, efter 
respektive plats/delområdes förutsättningar och vad dess omgivning 
tål eller tillåter.  

Möjliga varianter kan vara:  

- Inpassning i befintlig bebyggelsemiljö; villor med mindre 
trädgårdar/tomter. Tätt mellan husen. 

- Traditionella egna hem med större trädgårdar/tomter. Glesare 
mellan husen.  

 

Bostads- och fritidshus-
bebyggelse i strandnära läge 

I stadsdelens nordvästra del ligger ett litet område där det finns 
möjlighet att skapa attraktiva bostäder i sjönära läge vid Lersjöns 
strand. 

Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

 

Upprustningsbehov 
Munkeberg 

Storbrohyttan – Munkeberg skulle kunna utvecklas ytterligare med 
avseende på allmänhetens möjligheter att nyttja området. De strand-
nära natur-, kultur- och friluftsområdena av mer allmän karaktär som 
t ex hembygdsgården, festplatsen, badplatsen och campingområdet är 
värdefulla inslag. Dessa bör beaktas och bevaras för allmänhetens 
åtkomst av sådana platser i närhet till staden och samtidigt beredas 
möjligheter till utveckling – för en levande miljö. 

Ytor för allmänna ändamål och det rörliga friluftslivet, t ex invid 
Munkebergs hembygdsgårds fest- och strandplats kan behöva upp-
rustning och iordningställas med skyltar och besöksinformation mm. 
Det är också viktigt att uppmuntra verksamheter och aktiviteter i 
möjligaste mån. 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 3 – STADSDELSREDOVISNING – ÅSEN-HÖGLUNDA 

 

12 

Riksintresseområde 
för kulturmiljövården 

Storbro hytta med omnejd är ett område av riksintresse för kultur-
miljövården. Området betecknas K10 Storbrohyttan. 

Inom området finns behov av planeringsåtgärder för kultur-
miljövårdande insatser. 

Kulturmiljövärdena i bebyggelsemiljön bör säkerställas genom 
detaljplanebestämmelser eller områdesbestämmelser. Vid 
tillståndsprövning bör särskilt värnas om den samlade miljöbilden 
och ett bibehållande av byggnaders och andra konstruktioners 
ursprungliga karaktär. Prövning av lov bör ske efter samråd med 
länsmuseet. I frågor som berör byggnadsminnet eller eljest bedöms 
påtagligt påverka kulturmiljön skall samråd ske med länsstyrelsen.  

Området bör i sin helhet beaktas för en långsiktigt hållbar utveckling 
där de nationella intressena bevaras samtidigt som allmänhetens 
åtkomst av områden som har med natur- kulturmiljö och friluftsliv 
att göra tillgodoses. Området i sin helhet bör bevaras för kommande 
generationer. Miljöbalkens och plan- och bygglagens lagar och 
förordningar erbjuder verkningsfulla skydd. Förändringar prövas av 
länsstyrelsen. 

Vård och underhåll av byggnader bör ske med varsamhet och 
hänsyns- tagande till bebyggelsemiljöns och enskilda byggnaders 
kulturhistoriska kvalitéer.  

Nybebyggelse och förändringar av befintliga byggnader, 
anläggningar, vägar, allé etc bör behandlas restriktivt enligt gällande 
lagar och förordningar. 

Fortsatt hävd av det öppna landskapet är angeläget. Årlig markvård 
kring hyttanläggningen bör också fortsättningsvis ske enligt särskild 
skötselplan. 

 

Finnshytteåsen Det är angeläget att i möjligaste mån skydda områdets ursprungliga 
unika karaktär avseende den fysiska miljöns utformning. Vid nytill-
skott och kompletteringar i bebyggelsemiljön bör placeringar och 
utformning beaktas med särskilda miljöhänsyn till befintliga natur- 
och kulturmiljöer.  

Upprättande av detaljplaner eller områdesbestämmelser bör ske för 
att reglera den framtida bebyggelseutvecklingen och för att värna 
om, skydda och bevara den kulturhistoriskt intressanta bebyggelse-
miljön. 

Särskilt beaktansvärda fastigheter/byggnader bör omfattas av 
varsamhets- eller skyddsföreskrifter för särskilda miljöhänsyn (k, q) 
vilka utarbetas efter samråd med Värmlands museum och berörda 
parter enligt gällande rekommendationer och lagstiftning. 
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Trafikmiljöer Riksväg 63 upplevs som barriärskapande då den avskärmar stads-
delen Åsen – Höglunda från de södra delarna av staden. Dess höga 
trafikbelastning innebär en säkerhetsrisk för korsande trafikanter. 
Trafiken ger upphov till utsläpp och buller som kan påverka 
människors hälsa. Eftersom vägen är en led för farligt gods, kan en 
eventuell olycka innebära risker för de omkringboende. 

Under 2012 genomfördes omfattande arbeten med riksväg 63 genom 
centrala delarna av Filipstad. Syftet var att höja säkerheten och få en 
trevligare miljö längs genomfarten samt att stärka banden mellan 
stadsdelarna på ömse sidor om riksvägen. Ambitionen bör även 
fortsättningsvis vara att motverka att genomfarten ses som en barriär 
mellan de norra och södra stadsdelarna. Inga åtgärder i närheten av 
vägen får tillåtas som förhindrar detta. 

 

Filipstads gröna och 
blå stråk 

I planarbetet finns en ambition att kartlägga och utveckla stadens 
gröna och blå stråk. Grönstrukturen består av natur och 
parkområden, samt de passager av bevuxen och planterad mark som 
finns utmed vattendrag och gator, gångstråk mm. Där grönstruktur 
och vatten möts blir den extra intressant.  

I dessa miljöer finns goda möjligheter att utveckla stadens gång- och 
cykelvägar. Vägarna ska ge säkra och bra kommunikationer mellan 
bostäder, skolor, daghem, anläggningar för sport och fritid, 
badplatser samt platser av kulturhistoriskt intresse.  

Dessa målpunkter ska kunna nås på ett bra sätt och utgör ofta 
sevärdheter som bidrar till resan genom stans gröna och blå stråk. 

Målsättningen är att utveckla grönstrukturen och samtidigt hitta 
förslag till förbättrade samband i gång- och cykelnätet. Framförallt är 
det viktigt att identifiera riskpunkter och brister i nätet och ge förslag 
till säkra lösningar. 

Målpunkter 
Åsen gränsar till centrum och har många arbetsplatser och centrum-
funktioner. Här finns också Ferlinskolan och Åsenskolan. Området 
utgörs till största delen av bostadskvarter. Villor dominerar men här 
finns också många flerbostadshus. I områdets västra del finns 
Munkebergs camping och hembygdsgården som gränsar till Storbro-
hyttans spännande hyttmiljö. 

Gröna områden 
Villabebyggelsen gränsar i norr och öster till täta skogsområden, som 
är fina strövområden. Här finns också små stugor i skogen. 

Gång- och cykelvägar 
Det finns flera bra gång- och cykelvägar inom området. En förbinder 
Åsen med centrum och an annan löper utmed länsvägen mot 
Nordmark till Finnshyttan. Det finns också en väg som leder från 
Åsenskolan till Norra Åsen. 
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Det finns en gång- och cykelväg som har anlagts på en gammal 
banvall i öst-västlig sträckning. Den går genom stadsdelen och når 
bl a Åsenskolan. I öster fortsätter den genom Myrängen, men man 
måste använda bilgata en del av vägen förbi FIMEK:s industritomt. I 
väster har gång- och cykelvägen en fortsättning på NKlJ-järnvägens 
banvall till Motjärnshyttan. 

Förslag och rekommendationer 
Fortsätta arbetet med att utveckla GC-nätet i stadsdelen. 
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Utvecklingsområden 

B6 

Utredningsområde för 
bostäder 

Norra Munkeberg – attraktivt sjönära boende (area 1,1 ha) 

Området är vackert beläget vid Lersjöns södra strand och har 
förutsättningar som möjliggör en utveckling av attraktivt sjönära 
boende med höga boendekvalitéer. Området är utpekat för bostads-
ändamål i FÖP 90 och bedöms kunna inrymma 5-10 friliggande 
bostadshus. 

Rekommendationer Utvecklingsområdet kommer att utredas vidare i arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan där Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kommer att ingå. 

I LIS-utredningen görs en översiktlig inventering av områdets natur- 
och kulturvärden. En mer detaljerad inventering görs dock i ett 
senare skede då utbyggnaden av området skall föregås av 
detaljplaneläggning. 

I en eventuell detaljplanläggning bör också följande beaktas och 
utredas: 

• Närheten till elledningen norr om området. 

• Närheten till järnvägen öster om området. 

• Framkomligheten och tillgängligheten längs Lersjöns strand. 

• Ras och skredrisken utmed Lersjöns strand. 

• Översvämningsrisker 

I VISS (vatteninformationssystem Sverige) har sjön Lersjön bedömts 
ha god ekologisk och kemisk status. 

Vid ett eventuellt utpekande av LIS-områden vid Lersjön kommer en 
mer utförlig diskussion föras om vilka eventuella konsekvenser en 
framtida exploatering kan få på att miljökvalitetsnormen för vatten 
inte uppnås. Under en eventuell detaljplaneprocess kommer bland 
annat dagvatten- och avloppsutredning utföras samt vilka övriga 
åtgärder som behöver utföras för att statusen inte försämras. 

Kommunen arbetar i sin ordinarie miljötillsyn med att förelägga 
fastighetsägare med bristfälliga enskilda avlopp att åtgärda dessa då 
brister i avloppshanteringen har negativ påverkan på Lersjöns status. 
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B7 

Utredningsområde för  
bostäder 

Renen 1 – ett attraktivt centralt boende, förtätning (area 0,2 ha) 

På denna tomt stod tidigare ett flerbostadshus. Det revs på 1990-talet 
då det fanns ett stort överskott av outhyrda hyreslägenheter. Området 
har teknisk försörjning och gällande detaljplan. 

Rekommendationer Området bedöms som attraktivt och kan vara lämpligt för 
bebyggande med radhus, parhus eller friliggande villor. Det är ange-
läget att ta fram en skiss på hur området skulle kunna gestaltas, samt 
avgöra om en etablering kan göras inom gällande detaljplans 
byggrätt. 

 

B11 

Reservområde för 
bostäder 

Norra Åsen – attraktivt naturnära boende (area 7,4 ha) 

Området ligger norr om befintliga utbyggda kvarter i Åsenområdet 
och är beläget något avskilt, mycket naturnära och högt beläget. 
Området rekommenderas vara lämpligt för utbyggnad av bostäder då 
det möjliggör en naturlig utbyggnad av den befintliga bebyggelsen. 
Infrastrukturen är förberedd för en utbyggnad och beräknas kunna 
inrymma ca 15-20 friliggande enbostadshus.  

Det föreslagna området gränsar till en nyckelbiotop, vid Eriksdal, 
som skall beaktas, mer information finns hos skogsstyrelsen. 

Möjligheten finns att kunna erbjuda ett attraktivt naturnära boende 
här. Enligt miljöbalken kap 7 kan dock ovan nämnda nyckelbiotop 
komma att förklaras som biotopskyddsområde. 

Rekommendationer En utbyggnad skall föregås av detaljplaneläggning där särskilt 
beaktande ska tas till i vilken mån en utbyggnad medför en 
betydande miljöpåverkan på biotopen vid Eriksdal. Därutöver bör 
klarläggas vilken syn kommunen har på detta samt riktlinjer för en 
eventuell utbyggnad. 

För att tillmötesgå eventuella krav på skydd av området men ändå 
möjliggöra utbyggnad rekommenderas att skyddsområdet regleras     
t ex genom upprättande av s k bevarandezoner i dess angränsning,    
d v s mark som tillgodoser allmänna intressen. 
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B12 

Reservområde för  
bostäder 

Storhöjdsvägen – attraktivt naturnära boende med utsikt över staden 
(area 7,8 ha) 

Området lämpar sig väl för förtätning av bostadshus längs Storhöjds-
vägen. Det föreslagna området sträcker sig upp mot en höjd vilket 
medför viss utsikt ut över staden. Ett attraktivt naturnära boende med 
utsikt över staden är således en boendekvalitet som här kan erbjudas. 

Området ger möjlighet till förtätning av gles randbebyggelse i 
omedelbar anslutning till tätortsbebyggelsen. 

Inom områdets sydvästra del kan en mer samlad friliggande bostads-
bebyggelse uppföras om ca 4 byggrätter.  

Rekommendationer Området uppvisar topografiska omständigheter som fördyrar och 
försvårar möjligheterna att ansluta befintlig och nytillkommen 
bebyggelse till befintlig infrastruktur, med undantag av områdets 
sydvästra delar. Ny bebyggelse bör i första hand uppföras inom 
områdets sydvästra delar. 

 

B13 

Reservområde för 
förtätning, bostäder 

Nybacka – ett attraktivt centralt boende, förtätning (area 9,1 ha) 

Området är kuperat och beläget intill stora skogspartier som sträcker 
sig upp mot Storhöjden.  

Inom området finns kommunalt vatten men inte avlopp. Området är 
kuperat vilket försvårar en utbyggnad av infrastruktur. Om möjliga 
alternativ finns och huruvida de överensstämmer med kommunens 
policy är frågor som får utredas då byggnation aktualiseras. 

Rekommendationer Förtätning i befintligt bostadsområde kan tillåtas under förutsättning 
att en tillfredställande långsiktigt hållbar VA-situation kan upprätt-
hållas. 

 

V1 

Expansionsområde för 
verksamheter och industri 

Vårgårda (area 2,6 ha) 

Området består av en icke bebyggd del av ett större område planlagt 
för ändamålet lättare, ej störande industri och verksamheter. Gata, 
vatten och avlopp finns framdraget till området. 

Rekommendationer Området är inte lämpligt för störande eller tung verksamhet. 
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Kartor
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Förteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer 

Särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering 
(De flesta objekten i Filipstads tätort är inventerade 1979-80, 
några i tätortens utkanter är inventerade 1976) 

Tillhör 
område 

2 Anden 8 Tegnérgatan 5. Församlingshem. 

Träbyggnad i 2 våningar i klassiserande 1920-talsstil med gul 
lockläktpanel och tegeltak. Huset är ritat av teckningslärare Tora Öberg, 
Filipstad och uppfördes 1924. Interiört finns takmålningar från samma år. 

Kulturmiljö 
180 

3 Anden 4 Tegnérgatan 9. Hotell. 

Stort tegelhus från 1913 med vit spritputsad fasad och brutet valmat tak 
täckt med betongtegel. Norra fasaden har burspråk i två våningar, däröver 
frontespis. 

Kulturmiljö 
180 

8 Bjällbo 2 Storbrovägen 8. Bostadshus. 

Större trävilla från 1908 med gul liggande fasspontpanel och högt brutet 
skiffertak. med undantag av tillbyggnaden i sydväst är huset en god 
representant för det tidiga 1900-talets jugendinspirerade villaarkitektur.  

Kulturmiljö 
180 

11 Bäckhagen 1 Vasagatan 28. Bostadshus. 

Trähus i 1 ½ våning med liggande och stående gul fasspontpanel på 
byggnadens nederdel. Övre delen har en profilerad gul lockläktpanel, som 
nedtill avslutas med spetsiga uddar. Arbetade, vita fönsteromfattningar. 
Inbyggd förstukvist på norra sidan. Huset är troligen från sekelskiftet 
1900. 

Kulturmiljö 
180 

17 Grävlingen 13 Malmgatan 11. ”Linderska villan”. Bostadshus. 

Större reveterad villa från 1918 i 1 ½ våning med vit spritputsad fasad och 
brutet tegeltak. 

Kulturmiljö 
180 

18 Grävlingen 19 Ringvägen 14. Bostadshus. 

Trävilla i två våningar med gul liggande fasspontpanel och falsat plåttak. 
Verandan på södra fasadens andra våning är ett senare tillskott. Villan är 
troligen från sekelskiftet 1900. 

Kulturmiljö 
180 

20 Haren 8  Ringvägen 3A. Bostadshus. 

Villa i 1 ½ våning med gul spritputsad fasad och tegeltäckt sadeltak. På 
vardera takfallet en vindskupa med gavelröste i form av ett cirkelsegment. 
Ett bra exempel på 1920-tals klassicismen. 

Kulturmiljö 
180 

21 Haren 9 Ringvägen 3B. Bostadshus. 

Villa i 1 ½ våning med gul spritputsad fasad och brutet tegeltak. Liten 
vindskupa på norra takfallet med brutet tak och svagt svängda vindskivor. 
Välbevarad 1920-talsvilla. 

Kulturmiljö 
180 
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22 Hjorten 2 Västra Villagatan 4, ”Jägargården”. Bostadshus. 

Trävilla i 1 ½ våning med gråputsad fasad och brutet tegeltak. på vardera 
långsidan vindskupa med cirkelsegmentformat gavelröste. Träveranda och 
balkong på södra långsidan. huset troligen från 1920-talet. 

Kulturmiljö 
180 

24 Hästen 13 

Öde /förfallen? 

Ö:a Villagatan 12. Bostadshus. 

Större 1 ½ vånings trävilla med gråmålad lockläktpanel. Falsat plåttak. 
Glasveranda i två våningar. På baksidan skiffertäckt trapphus. Villa från 
slutet av 1800-talet med många påkostade detaljer, vid 
inventeringstillfället öde och förfallen. 

Kulturmiljö 
180 

25 Illern 1 V:a Villagatan 14. Bostadshus. 

Större villa i två våningar med vitputsad fasad flackt tegeltäckt tälttak. 
Ursprungligen tjänstebostad för Finnshyttan, därefter Wasa, och numera i 
privat ägo. Villan från 1936 är ett bra exempel på funktionalismen. 

Kulturmiljö 
180 

26 Illern 7 Frödinggatan 15. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med gul liggande och stående fasspontpanel och 
tegeltak. Huset är troligen från 1900-talets början. 

Kulturmiljö 
180 

27 Illern 12 Östra Villagatan Blidbacka 9. Bostadshus och bagarstuga. 

Större villa i 1 ½ våning med gul liggande och stående fasspontpanel och 
falsat plåttak med avvalmade gavelspetsar. Verandor på norra och södra 
långsidorna med fina snickeridetaljer. Huset uppfördes 1903 för Alma och 
G Broström. Alma Broström kom från Bergströmssläkten vid Finnshyttan. 
Tillbyggnaden i öster tillkom 1916. Huset är ett välbevarat exempel på 
byggnadsstilen vid sekelskiftet. Till fastigheten hör också en bagarstuga 
uppförd samma år och med lika fasadbeklädnad, färg och fönster som 
bostadshuset. 

Kulturmiljö 
180 

28 Illern 15 V:a Villagatan 18. Bostadshus 

Större stenhus i ett plan med vitslammad fasad och plant papptak. Huset 
är ”terrassbyggt” och anpassat till den kuperade terrängen. Villan är ritad 
av 1959 av arkitekten Lennart Kvarnström Göteborg. 

Kulturmiljö 
180 

43 Mården 4 Finnshyttegatan 24. Bostadshus 

Träbyggnad i 1 ½ våning med faluröd liggande fasspontpanel och 
plåttäckt brutet tak. Huset har i söder ett trapphus, även detta med brutet 
tak. Huset är troligen från 1910-talet och är exteriört, med undantag av 
plåttaket, oförändrat. 

Kulturmiljö 
180 

49 Ripan 4 Rektor Furuskogs gata 2. Ferlinskolan. Skola. 

Stor tegelbyggnad i långsmal, rektangulär form med vinkelbyggnad i öster 
och ett fyrkantigt torn på norra fasaden. Det senare utgör själva entrén. 
Det stora formatet, de rikt arbetade fasaderna och tegelarkitekturen i sig 
ger en illusion av ointaglig borg från forna tider. Interiört finns vackra 
trappor med järnräcken och en aula i nationalromantisk anda. Skolan från 
1910 är ritad av arkitekt Folke Zettervall (1862-1955), son till arkitekt 
Helgo Zetterwall. Ett mycket fint och väl bevarat exempel på den 
nationalromantiska tegelarkitekturen. 

Kulturmiljö 
180 

56 Svanen 1 Oskarsgatan 2. Bostadshus. 

Mindre villa i en våning med faluröd lockläktpanel och valmat tegelklätt 
tak. En tidstypisk villa från 1920-talet i klassiserande stil. 

Kulturmiljö 
180 
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63 Uttern 2 Ö:a Villagatan. Bostadshus. 

Större trävilla i två våningar med gulmålad liggande fasspontpanel och 
grönt falsat plåttak. Huset är en god representant för sekelskiftets 
villaarkitektur. 

Kulturmiljö 
180 

69 Älvkullen 1 Storbrovägen 4B. ”Ålderdomshem”. 

I. F d sjukstuga, nu bostäder för vårdpersonal. Större träbyggnad i 1 ½ 
våning med grå liggande och stående fasspontpanel och falsat plåttak. 
Frontespis i öster och väster. Huset är troligen från sekelskiftet 1900 och 
användes som sjukstuga fram till 1958. 

II. Förråd. Träbyggnad med faluröd lockläktpanel och panel på 
förvandring samt tegeltak. Huset användes tidigare för ”oregerliga” 
patienter, som de bevarade gallerförsedda fönstren ännu påminner om. 
Byggnaden, som troligen är från sekelskiftet, är exteriört väl bevarad. 

Kulturmiljö 
180 

72 Norra Filipstad 
1:1 

(Stg 1) 
Norra utroten 

Nedbrunnen/ 
riven 

”Agnesviks herrgård”. Bostadshus. 

Större stenvilla med gul slätputsad fasad och valmat plåttak. Östra fasaden 
har en träveranda i två våningar där den övre delen är glasad. Huset från 
1917 är ritat av förste ägaren Janne Bergström, som var knuten till 
Finnshyttan. Stället är namngivet efter hustrun Agnes.  

Ingår i 
område 
K10 

72 Norra Filipstad 
1:206 

(Stg 1) 
Norra utroten  

 

Lusthus (”tidigare Agnesviks herrgård”).  

Ett till Agnesvik tillhörande lusthus (stg 1197) ligger på en ö i Lersjön, 
tillgänglig via en träbro. Lusthuset har mycket fina och arbetade träfasader 
i snickarglädjestil i grönt, vitt och grått. Fönstren är komplicerat spröjsade 
och har färgat glas. Pappklätt pyramidtak. Lusthuset är troligen från 
sekelskiftet. Mycket välbevarat (år 1990). 

Ingår i 
område 
K10 

73 Norra Filipstad 
1:16  

(Stg 2) 
(Färnebo 257:1) 

”Munkeberg” 
Norra utroten 

Hembygdsgård och tullhus. 

Hembygdsgård. Timrad bergsmansgård i 2 våningar med faluröd 
lockpanel och tegeltak. Småspröjsade fönster och entré i empirestil. Två 
gjutjärnsskorstenar formade som kronor. Byggnaden är troligen från 
sekelskiftet 1800 och är flyttad från Asphyttan till sin nuvarande plats 
1946.  

Tullhus i 2 våningar med faluröd lockläktpanel och skiffertak. Fönstren 
har figursågade omfattningar och i gavelröstena sitter halvmåneformade 
vindsfönster. Tullhuset är troligen från sekelskiftet 1800 och har 
ursprungligen stått vid Filipstadsbacken (Hertig Karlsgatan).  

Ingår i 
område 
K10 

74 Råttan 19 

(Stg 41) 

Finnshyttegatan 11 B. Bostadshus. 

Villa i 1 ½ våning med gul liggande fasspontpanel och valmat tak täckt 
med falsad plåt. Tre vindskupor med valmade tak på östra takfallet. Villan 
är från 1906 med väl bevarad exteriör och tidstypiska detaljer.  

Kulturmiljö 
180 

75 Råttan 20 

(Stg 42) 

Finnshyttegatan 11A. Bostadshus. 

Villa i 1 ½ våning med vit liggande och stående fasspontpanel och falsat 
plåttak. En tidstypisk villa från ca 1900. 

Kulturmiljö 
180 

76 Råttan 8 

(Stg 43) 

Finnshyttegatan 9. Bostadshus. 

Villa med vit liggande och stående fasspontpanel och tegeltak. Trapphus 
på östra fasaden. En tidstypisk villa från ca 1900. 

Kulturmiljö 
180 
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77 Ekorren 14 

(Stg 47A) 

V:a Villagatan 31. Bostadshus. 

Timmerhus i 1 ½ våning med faluröd liggande och stående fasspontpanel 
och tegeltak. Vitmålade våningsband och med frontespis på västra sidan. 
En tidstypisk och exteriört välbevarad villa från 1900-talets början. 

Kulturmiljö 
180 

78 Gladan 21 

(Stg 140) 

Polhemsgatan 3. Bostadshus, uthus. 

Sinnerstensbyggnad i 1 ½ våning med gul spritputsad fasad och plåttak. 
Vita slätputsade hörn och fönsteromfattningar. På norra sidan ett trapphus 
med gul liggande fasspontpanel. Frontespis på södra fasaden. Huset är 
troligen från ca 1900 och är exteriört väl bevarat. En tillhörande timrad 
röd uthuslänga med tegeltak och vitputsad hög sinnerstensgrund från 
1800-talets andra hälft. 

Kulturmiljö 
180 

90 Norra Filipstad 
1:17 

(Stg 401) 

Finnshytteåsen. Norra Karlsberg. Bostadshus. 

Timmerbyggnad i 1 våning med faluröd lockläktpanel och papptak. En 
liten enkel byggnad med ovanligt väl bibehållen exteriör. Huset är troligen 
från 1800-talets mitt. 

K27 

91 Norra Filipstad 
1:18 

(Stg 403) 

Finnshytteåsen 20. Norra Karlslund, Bostadshus. 

Timrad byggnad i 1 ½ våning med faluröd lockläktpanel och plåttak. 
Tillbyggnad på norra gaveln, i övrigt väl bevarad sedan tillkomsttiden ca 
1900. Vacker skorsten. 

K27 

92 Norra Filipstad 
1:40 

(Stg 436) 

Lundkvistvägen 24. Finnshytteåsen.”Dalen”. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med vitmålad liggande och stående 
fasspontpanel och eternittak. En exteriört oförändrad villa från 1907. 
OBS! Blindfönster i norra fasadens frontespis. 

K27 

93 Norra Filipstad 
1:45 

(Stg 449) 

Östra Villagatan 22. Finnshytteåsen. ”Granliden”. Bostadshus. 

Timrad byggnad i 1 ½ våning med gul stående fasspontpanel och tegeltak. 
Frontespis på södra sidan med fina snickerier på gavelspetsen. Förutom en 
tillbyggnad på södra sidan är villan relativt oförändrad. Huset är uppfört 
1897. 

K27  

94 Norra Filipstad 
1:16 

(Stg 509)  

Riven 

Höglunda, ”Jonselltorpet”. Sommarbostad f d torpställe. 

Timmerbyggnad i 1 ½ våning med faluröd liggande fasspontpanel och 
takpapp. Ett smalt högt hus med brant takfall och med källare i natursten 
under östra delen av byggnaden. Entré genom en liten inbyggd veranda på 
södra långsidan. Huset är troligen från 1800-talets slut. 

Kulturmiljö 
180 

95 Norra Filipstad 
1:102 

(Stg 533) 

Artistvägen 35. Höglunda. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med faluröd liggande fasspontpanel och 
tegeltak. Huset är ritat och uppfört av byggmästare Brattlöf 1916. En 
tidstypisk och exteriört väl bibehållen byggnad. 

Kulturmiljö 
180 

96 Norra Filipstad 
1:103 

(Stg 534) 

Artistvägen 31. Höglunda. Bostadshus. 

Träbyggnad i 1 ½ våning med rödmålad liggande fasspontpanel och 
eternittak. Östra långsidan har två vindskupor och på västra sidan finns ett 
trapphus. I samtliga gavelspetsar finns ”schweizerkryss” i trä. Huset är 
ritat och uppfört av byggmästare Brattlöf ca 1915. 

Kulturmiljö 
180 
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97 Klokheten 2 

(Stg 555) 

Artistvägen 22. Höglunda. Bostadshus. 

Större trävilla i 1 ½ våning med gulmålad liggande fasspontpanel och 
grönmålad fjällpanel på gavelröstena samt taket täckt med betongtegel. 
Gallerverk i gavelspetsarna och veranda i två våningar på södra kortsidan. 
Huset är ritat och uppfört av byggmästare Brattlöf 1910 för en ”fin 
göteborgsdam”. 

Kulturmiljö 
180 

98 Stg 560 

Rivet? 

Höglunda. Bostadshus. 

Timmerbyggnad i en våning med faluröd lockpanel och plåttak samt en 
liten glasad veranda på södra mittfasaden. Huset är troligen från andra 
hälften av 1800-talet och är bortsett från det nya plåttaket i oförändrat 
skick. 

Kulturmiljö 
180 

99 Stg 561 

Rivet ? 

Höglunda, Bostadshus. 

Vinkelbyggd träbyggnad i 1 ½ våning med grå liggande fasspontpanel 
samt plåttak. veranda med snickarglädje på södra sidan. Fina snickerier 
runt fönster och dörr. Huset är ett gott exempel på det sena 1800-talets 
träarkitektur. 

Kulturmiljö 
180 

100 Norra Filipstad 
1:147 

(Stg 612) 

Tranvägen 5, Bostadshus, bod och brygghus. 

Timrat hus i 1 ½ våning med vit liggande fasspontpanel och plåttak. En 
inbyggd veranda på östra sidan har på andra våningen dekorativt spröjsade 
fönster. Samma spröjsade fönster återkommer även på brygghuset. Villan, 
som är ritad och uppförd 1905 av en byggmästare Gustav Eriksson, är 
exteriört oförändrad. 

Kulturmiljö 
180 

101 Norra Filipstad 
1:157 

(Stg 620) 

Östra Vägen 13, ”Solbacken”. Tre bostadshus. 

Större trävilla i 1 ½ våning med vitmålad liggande och stående 
fasspontpanel och grönt falsat plåttak. Rikt artikulerad fasad med 
komplicerade snickerier: gavelrösten, fönsteromfattningar, knutar, 
våningsband. 

Lång bostadslänga i 1 ½ våning med vit lockpanel och tegeltak. Två 
entréer med överliggande ljusgaller och sidoställda fönster samt 
klassiserande omfattningar. 

Mindre trävilla i 1 ½ våning med vitmålad liggande och stående 
fasspontpanel och papptak. samtliga byggnader är typiska för sekelskiftets 
träarkitektur. 

Kulturmiljö 
180 

102 Norra Filipstad 
1:158 

(Stg 622) 

Östra Vägen 15, ”Tullen”. Bostadshus. 

Timmerbyggnad i 1 ½ våning med faluröd lockläktpanel och tegeltak. En 
enkel och oförändrad villa från 1890-talet. 

Kulturmiljö 
180 

112 Skönheten 3 

(Stg 910) 

Höglundavägen 7. Höglunda. Bostadshus. 

Träbyggnad i 2 våningar med gul liggande fasspontpanel och svart 
plåttak. Liten träveranda på norra sidan. Dekorativa vitmålade trägaller i 
gavelspetsarna. Några fönster är igensatta och utbytta. Huset är ritat och 
uppfört 1913 av och för byggmästare Brattlöf. 

Kulturmiljö 
180 

114 Tulpanen 17 

(Stg 1163) 

Storbrovägen 2 A. Bostadshus. 

Villa i 1 ½ våning med gulmålad liggande och stående fasspontpanel och 
valmat eternittak. En tidstypisk villa från 1904 med oförändrad exteriör. 

Kulturmiljö 
180 
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116 Norra Filipstad 
1:216 

(Stg 1274) 

Fågelvägen 1. Bostadshus. 

Timmerbyggnad i 1 ½ våning med ljusgrön liggande och stående 
fasspontpanel och tegeltak. En liten träveranda med snickarglädje på östra 
sidan. ett tidstypiskt hus från sekelskiftet 1900.  

Kulturmiljö 
180 

118 Bäckhagen 2 Östra vägen 6. Gamla vattenverket. 

Fd vattenverk, nu modellsnickeri (1979). Sinnerstensbyggnad i en våning 
med grå spritputsad fasad och plåttak. Stadens första vattenverk, uppfört 
1896, utbyggt i etapper, de olika byggnadsåren är angivna på fasaden: 
1896, 1910, 1925, 1937. Till det yttre välbevarat. 

Kulturmiljö 
180 

10 
(-76 
års 
inv) 

Norra Filipstad 
1:172 

Boningshus. 

Detaljrikt utformat boningshus från 1930-talet. Uppfört av konstnär 
Schultzberg. 

Kulturmiljö 
180 

 

Kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets objektsregister 

Obj Fastighet Typ av objekt, stil, byggnadsår enligt inventering Tillhör 
område 

 Färnebo 337:1 Backtorp. Bebyggelselämningar, lägenhetsbebyggelse, torp. 

Torplämning, stenmurar, igenväxande hagmark m m. Nordväst om väg 
63, Nybacka. 

Kulturmiljö 
180 

 Färnebo 257:1 Hembygdsgård, övriga lämningstyper. 

Hembygdsgård bestående av en manbyggnad till bergsmansgård samt 
tullhus, dessa har flyttats till udden ”Munkeberg”. Byggnaderna är även 
utpekade som ”Särskilt beaktansvärda byggnader” av Värmlands museum. 

K10 och 
Kulturmiljö 
179 

 Färnebo 260:1 I riktning Malmgatan. Färdväg, kommunikationslämningar.  

Sträckning för järntransporthytta från Storbrohyttan (NV-SÖ). 

Kulturmiljö 
180 
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Inledning 

Lagkrav – förklaringar 
Enligt 6 kap 11-18 §§ miljöbalken gäller bl a följande: 

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning: 
När en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan 
författning, ska kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Miljöbedömningens syfte är att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan planen 
medför. Planen medför även annan påverkan och effekter som inte har bedömts innebära betydande 
miljöpåverkan vilka behandlas i planbeskrivningen. Det samma gäller för sociala, kulturella och 
samhällsekonomiska konsekvenser som inte anses medföra betydande påverkan. Inom ramen för 
miljöbedömningen ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 
Rimliga alternativ med hänsyn till översiktsplanens syfte och geografiska räckvidd ska också 
identifieras, beskrivas och bedömas. 

Miljöbedömningens innehåll och process regleras i 6 kap miljöbalken och MKB-förordningen 
(1998:905) som utgår från EG-direktivet. Miljöbedömningen är processen och miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) är dokumentet som blir resultatet av processen. 

Översiktsplan: 
Sedan 21 juli 2004 gäller dessa bestämmelser även för översiktsplaner och detaljplaner enligt PBL. 
Översiktsplaner skall alltid miljöbedömas eftersom de alltid anger förutsättningar för någon eller 
flertalet verksamheter som räknas upp i bilagorna 1 och 3 i MKB-förordningen.  

Detaljplaner skall alltid behovsbedömas för att utreda om de antas medföra betydande påverkan enligt 
MKB-förordningen bilaga 4.  

Syfte 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Med hållbar utveckling menas social, ekologisk, kulturell och samhällsekonomisk hållbarhet. 
Genom sin process med samråd underlättar miljöbedömningen för medborgarna att avgöra om planens 
konsekvenser är förenliga med de långsiktiga målen om det hållbara samhället. Miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB:n) skall identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som 
planen ger upphov till. 

Avgränsning 
Planområdet, (det geografiska avgränsningsområdet för den fördjupade översiktsplanen för Filipstad), 
omfattar ett område som betraktats som staden Filipstad och består av elva stadsdelar. 
Fördjupningsområdet som helhet redovisas i del 1 – Mål och möjligheter och i del 2 – Planerings-
förutsättningar). De elva stadsdelarna redovisas var och en för sig i del 3 (respektive stadsdels-
redovisning). 

Planområdets gräns motsvarar den geografiska avgränsningen för miljöbedömningen. Gränsen är dock 
inte absolut och konsekvenser så som ökade utsläpp och föroreningar av vattendrag, luft och övrig 
miljö samt miljö- och hälsoriskfaktorer som vibrationer, buller, strålning och översvämningar kan 
medföra påverkan på större områden än planområdet. Detta kan innebära att det geografiska området 
växer i vissa fall.  
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Den miljöpåverkan och de miljökonsekvenser som är av regional angelägenhet antas framför allt 
härröra från allmänna kommunikationsstråk så som järnväg, riksvägar och vattenfarleder. Den 
miljöpåverkan de ger upphov till identifieras, beskrivs och bedöms därför inom fördjupningens 
planområde och avses att behandlas, prövas och åtgärdas i framtida planeringsarbete på detaljerad nivå 
enligt aktuella gällande regelverk. 

Samordningsfrågor på regional och mellankommunal nivå kommer att behandlas i den kommun-
omfattande översiktsplanen. 

För att kunna ta ställning till konsekvenserna jämförs planen dels med ett nollalternativ och dels med 
alternativa lokaliseringar för bostadsområden och verksamheter. Dessa alternativ skall enligt 6 kap 
miljöbalken vara rimliga utifrån planens syfte och geografiska räckvidd.  

Nollalternativet visar på den förväntade utvecklingen av samhället med utgångspunkt från FÖP 1990. 
De övriga alternativen varierar i detaljering och antal beroende på vilken markanvändning det rör sig 
om samt möjligheterna till att finna rimliga alternativa lösningar.  

Översiktsplanen är övergripande och så även utredningarna av miljökonsekvenserna.  

För mer detaljerade bedömningar av miljökonsekvenserna lämpar sig framtida skeden bättre då det 
blir aktuellt med detaljplanering eller tillståndsprövning med tillhörande miljöbedömningar i enlighet 
med gällande regelverk.  

Planens syfte och innehåll 
Den fördjupade översiktsplanens (FÖP) syfte är att ge en bild av Filipstads tätorts framtida utveckling 
och ska ange grunddragen i markanvändningen. Planen med dess rekommendationer och planförslag 
skall tillämpas vid beslut och tillståndsprövningar. De utvecklingsmöjligheter som beskrivs och 
presenteras redovisar exempel på förhållningssätt till befintlig, lämplig och möjlig användning av 
mark- och vattenområden med hänsyn till olika intressen och beaktande av dessa. Syftet är att med 
generella riktlinjer, målsättningar och rekommendationer ge vägledning inför framtida ställnings-
taganden och beslut som påverkar det framtida planeringsarbetet och Filipstads utveckling. 

Det främsta syftet är att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och en levande stadsmiljö 
med ett innehållsrikt centrum, samt att skydda och bevara utpekade kulturmiljöer med höga värden 
som är av riks- och regionalt intresse. Vidare ska utpekade naturmiljöer med höga värden av regionalt 
intresse beaktas, liksom frilufts- och rekreationsområden, – däribland ska allmänhetens åtkomst av och 
tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer tillgodoses. I anslutning till dessa områden bör planen 
underlätta för att verksamheter och aktiviteter med lämplig anknytning möjliggörs, dock med hänsyn 
till bevarandeintressena.  

Planen är utformad så att en planberedskap finns för att gynna etablering av såväl nya verksamheter 
som utbyggnad av befintliga. Den fördjupade översiktsplanen för Filipstad är inriktad på 
markplanering och utgör endast en del i den kommunomfattande översiktsplanen. Planen tar hänsyn 
till de olika intressen som finns representerade och anger riktlinjer och rekommendationer för 
avvägningar mellan dem. Planen redovisar även generella riktlinjer för avvägningar vid 
intressekonflikter som kan tänkas uppstå, t ex i angränsning till de utpekade utvecklingsområdena och 
intill områden som är av intresse för natur- och kulturmiljövården samt det rörliga friluftslivet. 
Allmänhetens åtkomst av och tillgänglighet till natur av allmänt intresse avses att bevakas och 
tillgodoses i möjligaste mån. 
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Sammanfattande miljöbedömning 
Denna fördjupade översiktsplan för Filipstad ersätter den tidigare från 1990.  

Miljöbedömning tar fasta på skillnaderna mellan den tidigare fördjupade översiktsplanen och den nya, 
och inriktar sig på att beskriva konsekvenser av förändringar i förhållande till den tidigare planen. 

De viktigaste förändringarna i jämförelse med den tidigare planen från 1990 är: 

• Utvecklingsområden pekas ut i strandnära lägen. 
Satsning på nya attraktiva bostadsområden vilka pekas ut som betydelsefulla för Filipstads 
landsbygdsutveckling i sjö- och strandnära lägen. 

• Identifiering av förtätningsmöjligheter i Filipstad (centrum och omnejd). 
T ex förslag att bebygga så kallade lucktomter, iordningställa icke nyttjad, eftersatt eller 
överbliven mark eller platsmark, förtäta i angränsning till befintliga bebyggelseområden. 

• En samlad syn på centrumområdet och dess utvecklingsmöjligheter. 
Bland annat anges riktlinjer och rekommendationer vid framtida planeringsinsatser för att 
uppnå attraktivare stadsmiljö och ökat skydd för kulturmiljöer i stadsdel centrum.  

• Beaktansvärda områden med höga värden och som är av riks-, regionalt eller allmänt intresse 
för naturvård, kulturmiljövård och det rörliga friluftslivet pekas ut. För respektive stadsdel 
anges rekommendationer för de kulturmiljöer som omfattas av länsstyrelsens regionala 
kulturmiljöprogram ”Ditt Värmland”. (De kulturmiljöer och den kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelse som pekats ut och legat till grund för kulturmiljöprogrammet utgörs till stora delar 
av Värmlands museums tidigare genomförda bebyggelseinventeringar). 

• Identifiering av ”Filipstads gröna och blå stråk”. 
Utvecklandet av stråken syftar till att skapa mer attraktiva, sammanhängande och kon-
centrerade stråk för turismen och allmänhetens intressen. De områden som kan sammanbindas 
är bl a centrumområdet, utpekade natur-, kulturmiljö- och friluftsområden samt övriga 
populära miljöer t ex offentliga platser och besöksmål. Stråken kan bindas samman med 
utgångspunkt i allmän platsmark, torg, offentliga platser, gator och vägar, gång- och 
cykelvägar, parker och grönområden samt strandpromenader och naturstigar m m. Befintliga 
stråk kan kompletteras med nya efter behov. I anslutning till stråken bör möjligheter att starta 
verksamheter med lämplig anknytning befrämjas. 

Ändrad syn på genomfartstrafiken 
Genom Filipstads centrala delar går två riksvägar; 63 mot Karlstad och 26 (Inlandsvägen) mot 
Kristinehamn. De två vägarna möts i Filipstads centrum. Många trafikanter passerar Filipstad vilket 
gynnar näringsliv och turism.  

De stora vägarna medför samtidigt buller, avgaser och utgör barriärer i stadslandskapet. I översikts-
planen från 1990 förbereddes en flytt av riksväg 63 till en sträckning söder om tätorten. Det är inte 
längre aktuellt i det nya planförslaget. 

2010 inleddes ett stadsmiljöprojekt i samarbete mellan kommun och Trafikverket, med syfte att 
förbättra miljöerna utmed genomfartsgatorna. I detta arbete gjordes en analys av problembilden. 
Förstudien från 2003 ”Miljöprioriterad genomfart, med tillhörande förslag” (av WSP Samhälls-
byggnad, på uppdrag av Vägverket) utvärderades och ett nytt förslag togs fram under andra halvåret 
2010. Tonvikten låg på förbättring av stadsmiljön utmed Rv 63, avsnittet mellan Nordmarksvägen och 
korsningen Rv 26. Dessa arbeten påbörjades under sommaren 2011 och stod klart 2012. 

Miljökonsekvensen är en ökad exponering för genomfartstrafiken jämfört med den tidigare planens. 
Jämfört med nollalternativet är dock miljöeffekten starkt positiv. 
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Ändrad syn på lokalisering av bostäder 

a) Attraktivt boende i strandnära områden. 

I planen från 1990 finns stora områden angivna såsom lämpliga för utbyggnad av bostäder. Dessa 
områden har i hög grad förblivit outnyttjade. Det beror dels på det låga och avtagande 
byggnadstrycket, dels på att de utpekade lägena inte upplevs som tillräckligt attraktiva. Det finns 
också ett samband som ytterligare hämmar bostadsbyggandet: Det låga bebyggelsetrycket och de låga 
fastighetspriserna gör det svårt att finansiera nybyggnation om inte den nyskapade byggnaden bedöms 
ha mycket hög kvalitet och attraktivitet. Läget visar sig ha stor betydelse, och därför har det blivit 
nödvändigt att identifiera nya platser för boende med hög attraktivitet, företrädesvis i närheten av 
vatten. 

I den nya planen förs ett resonemang om lämpligheten av nya etableringar av bostäder i vattennära 
lägen och hur sådan etablering ska kunna ske utan orimliga negativa konsekvenser ur strandskydds-
synpunkt. Flera kriterier har tagits fram för att balansera den föreslagna exploateringen. Den ska bara 
kunna ske på särskilt angivna platser. Strandområdet 40-50 meter från vattenlinjen ska skyddas för 
allmänhetens och biologiska intressen. Vid utbyggnaden ska gångvägar anläggas i strandområdet och 
andra lämpliga åtgärder utföras för att ge allmänheten större tillgång till de sjönära miljöerna.  

Miljöeffekten är negativ vad gäller intrånget i strandskyddet, men positiv vad gäller den ökade 
tillgången till värdefulla strandnära gröna stråk för befolkningen; se nedan ”Filipstads Gröna och blå 
stråk”. Etablering av nya bostäder av strandnära lägen kan ha en negativ påverkan på vattenkvaliteten. 
Dock är det av yttersta vikt att sådana etableringar inte försämrar vattnets status. 

b) Utnyttjande av förtätningsmöjligheter i centrala lägen. 

Sedan 1990 har flera intressanta och viktiga ytor i centrala Filipstad frilagts genom rivningar och 
bränder. Dessa utgör idag intressanta lägen för nybyggnation av bostäder. De centrala lägena lämpar 
sig väl för såväl äldre människor med nedsatt rörlighet som unga barnfamiljer som prioriterar närhet 
till skolor och fritidsaktiviteter. Här kommer kommunen att bedriva ett utvecklingsarbete för att ta 
fram nya komplementära bostadsformer såsom attraktiva radhus, trevliga flerbostadshus med 
kollektiva kvalitéer mm. Förtätningsbebyggelsen är också ekonomiskt försvarbar eftersom den i hög 
grad utnyttjar befintlig infrastruktur. 

Miljöeffekten är positiv, eftersom miljöbelastningen per byggd enhet blir avsevärt mindre än vid 
etablering på jungfrulig mark. 

Ändrad syn på behovet av industrimark – minskade 
reserver för industriutbyggnad 
I planen från 1990 finns stora områden angivna såsom lämpliga för utbyggnad av industrier. Idag 
framstår behovet såsom det beskrevs i 1990 års plan som överdrivet. Vi ser också värdet av att 
vidmakthålla ett stadsnära jordbruk; det vackra odlingslandskapet i stadens närhet. Planförslaget 
innehåller därför resultatet av en kompromiss mellan dessa intressen till en som vi tror rimlig 
avvägning. 

Miljöeffekten är positiv i den bemärkelsen att natur och odlingslandskap bevaras. 

Den befintliga järnvägen som löper genom området är en resurs som inte nyttjas fullt ut i dag. Om 
järnvägstrafiken i framtiden utvecklas till ett konkurrenskraftigt transportalternativ kan en ökning av 
negativa miljöeffekter som bullerstörningar och vibrationer samt trafikfaror medföra att 
miljöförbättrande åtgärder krävs. För närvarande finns ingen anledning att ta järnvägen i beaktande 
såsom en negativ miljökonsekvens eftersom antalet transporter är ringa och ej medför en betydande 
påverkan på miljön inom planområdet. 
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Filipstads ”Gröna och blå stråk” 
I översiktsplanen kartläggs den grönstruktur och de stråk som finns idag samtidigt som förslag till 
utveckling och komplettering av dessa förs fram. 

De är (mer eller mindre) sammanhängande stråk av grönområden och vatten som förbinder Centrum 
med andra stadsdelar och andra attraktiva miljöer och besöksmål. Stråken kan omfatta natur- och 
friluftsområden, kulturmiljöer, ofta i strandnära lägen.  

De grönblåa stråken kartläggs och planeras för att de är lämpliga för gång- och cykelvägar, värdefulla 
rekreationsmiljöer och korridorer för djurliv och växter. De kan även utgöra så kallade bevarandezoner 
runt skyddsvärda områden, kulturmiljöer eller privata områden. De ska tillgodose allmänhetens 
tillgänglighet till vattendrag, stränder och natur och främja utvecklingen av attraktiva besöksmiljöer.  

Miljöeffekten blir positiv i form av att kvalitéer och kontinuitet i grönstråken förbättras, vilket ger 
bättre förutsättningar för såväl växt- och djurliv som för befolkningen. 

• För natur- och kulturmiljöer, fornlämningsområden eller övriga skyddsvärda områden kan 
”Filipstads gröna och blå stråk” bidra till ökat skydd 

• Stråken kan tjänstgöra som zoner för allmänhetens tillgänglighet och åtkomst av mark för 
allmänna intressen, t ex stränder och vattendrag. 

• I anslutning till områden som är av intresse för turismen, allmänheten eller det rörliga 
friluftslivet kan också verksamheter med lämplig anknytning uppmuntras och möjliggöras. 

• Ett förbättrat nät av gång- och cykelvägar leder även till minskat bilberoende. 

Ökad koncentration av aktiviteter invid ”Filipstads gröna och blå stråk” ger förutsättningar för ett ökat 
folkliv vilket i sin tur ökar möjligheterna för att viss näringsverksamhet skall kunna uppstå och bli 
bärkraftig. Olika näringar kan också ge varandra draghjälp och så att säga nära varandra. En bra 
förutsättning är då koncentration och ett varierat utbud av olika aktiviteter och verksamheter.  

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
Den nya planen innehåller en sammanställning och uppdatering av tidigare genomförda inventeringar 
av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Redovisningen syftar till att medvetandegöra 
kommuninnevånarna om dessa värden och underlätta samordningen av insatser och åtgärder för vård, 
löpande underhåll och bevarande.  

Redovisningen ska ligga till grund för framtagande av ett karaktärsprogram för Filipstads historiska 
kärna, samt tjäna som underlag för inarbetande av skydd för bebyggelse och bebyggelsemiljöer i 
detaljplaner.  

Inom planområdet finns flera kulturhistoriska miljöer.  

De utgörs av: 

• ”Skyddsvärda områden” och ”särskilt beaktansvärda fastigheter och byggnader” enligt 
Värmlands museums tidigare bebyggelseinventeringar 

• Kulturmiljöområden enligt länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram 

• Fornlämningsområden eller kulturhistoriska objekt enligt Riksantikvarieämbetets 
objektsregister. 

• Lämningar enligt Skogsstyrelsens register ”Skog och historia”. 
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I planförslaget redovisas miljöer och byggnader som pekats ut. För kulturmiljöerna i centrum anger 
planen att ytterligare skydd för bebyggelsen behöver skapas.  

För vissa kulturhistoriska miljöer finns redan skydd, exempelvis riksintresset Storbrohyttan och en del 
fornlämningar.  

Finnshytteåsen är utpekad som kulturhistoriskt intressant ”skyddsvärt område” (del av länsstyrelsens 
regionala kulturmiljöprogram) Bebyggelsen har visst skydd i detaljplan. 

Visst skydd finns genom de bestämmelser som införts i detaljplaner. Men skyddet är otillräckligt. Ett 
starkare skydd kan skapas genom att nya bestämmelser förs in i detaljplaner, där sådant skydd skapas.  

Planen föreslår att ett karaktärsprogram formuleras och antas av kommunens fullmäktige. 
Karaktärsprogrammet ska omfatta all historiskt intressant bebyggelse i centrala Filipstad. Det ska ge 
råd och riktlinjer för hur byggnaderna underhålls och för utformningen av tillägg och nybyggnationer.  

Kommunen avser göra en kartläggning av det övriga stadsområdet med syfte att identifiera nyare 
områden som har beaktansvärda kvaliteter och är typiska för sin tid. 
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Miljöförhållanden 
Filipstad är en mindre tätort med en kompakt struktur som tillåter att mycket av transporterna inom 
orten kan ske till fots. Inom orten finns mycket av den service som behövs i vardagen inom korta 
avstånd även möjligheter till idrott och rekreation finns i och i anslutning till orten. Dock saknas det på 
vissa sträckor gång- och cykelvägar, exempelvis vid riksvägarna, vilket kan avskräcka folk från att 
cykla kortare sträckor.  

Riksvägarna 26 och 63 med dess trafik ger upphov till luftföroreningar, vibrationer och 
bullerstörningar som är allvarliga miljöproblem.  Även ur säkerhetssynpunkt orsakar dessa olägenheter 
då de är så kallade ”farligt godsleder” och kan utgöra en fara för människors hälsa om det händer en 
olycka. 63:an utgör en barriär och delar staden i två delar. Det finns en stor risk att olyckor sker då 
folk korsar vägen, särskilt som de flesta övergångar sker i plan.  

Det går en järnväg till Filipstad men den har en låg utnyttjandegrad och endast för godstrafik. Idag 
utgör järnvägen inget större miljöproblem på grund av den ringa användningen. 

Persontrafiken ökar på den länkade Inlandsbanan och kommer sannolikt att öka snabbare efter en nära 
förestående elektrifiering. Inlandsbanan når Nykroppa, Storfors och Kristinehamn samt Karlstad. 
Filipstad har även linjeföring till Kil och Karlstad via Deje på en redan elektrifierad bana, men även 
här finns endast godstrafik. 

Stadens industrier orsakar förutom trafiken de mesta utsläppen och kan ge upphov till bullerstörningar. 
Även transporterna till industriområdena påverkar miljön negativt. Vissa ger även upphov till lukt som 
kan verka störande för allmänheten. 

Inom tätorten finns fjärrvärme och den är under utbyggnad för att kunna försörja fler. Även 
vedeldning och eldning av olja förekommer som uppvärmningskällor. Dessa kan ge upphov till 
utsläpp av partiklar och giftiga gaser. 

Frågor som har med lokalisering av vindkraftverk hänvisas till den kommunomfattande 
översiktsplanen. Inom planområdet finns inga riksintresseområden utpekade. Planområdets 
geografiska omfattning är så begränsad till ytan att utvecklingsmöjligheterna för vindkraftverk inte 
bedöms som direkt lämpliga. I planområdets utkanter finns områden med förordnande till skydd för 
landskapsbilden och stora markarealer innehåller lämningar med kulturhistoriskt intressanta objekt 
från de tidigare näringar inom bergs- gruv- och mineralhantering som förekommit. Dessutom är för 
närvarande turistnäringen växande och det har framkommit synpunkter om att reservera markområden 
med ändamål för i första hand friluftsliv, rekreation, motion och boende samt service. 

Planförslagets påverkan på skyddsområden 
Miljöbalkens 7 kapitel redovisar skyddsområden av olika slag som syftar till att skydda miljön. Inom 
planområdet finns strandskyddsområden kring vattendragen - sjöarna och tjärnarna, samt ett 
naturminne. Flertalet av de hus som ligger inom strandskyddsområdena tillkom innan skyddet trädde i 
kraft 1975.  

Inom planområdet förekommer även bl a ”Förordnandeområden till skydd för landskapsbilden” samt 
områden för att skydda biotoper, nyckelbiotoper och övriga djur- och växter. Enligt 7 kap 1 § 
miljöbalken, skall var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen visa hänsyn och 
varsamhet med den. Vid framtagandet av den nya planen har stor omsorg lagts på att ej onödigtvis 
orsaka negativ påverkan på områden enligt kap 7 i Miljöbalken. Icke desto mindre föreslås i planen 
visst ianspråktagande av strandskyddsområde för planläggning för bostadsändamål. Detta har ansetts 
nödvändigt för en hållbar utveckling av staden och är förenligt med de nya riktlinjerna och 
bestämmelserna för utvecklingen av landsbygden i strandnära områden. 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 4 – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

10 

 

 

Inom planområdet redovisas:  

• Utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. 

• Områden av riks-, regionalt och allmänt intresse för naturvård, kulturmiljövård samt det rörliga 
friluftslivet som ska beaktas enligt miljöbalken och med hänsyn till allmänhetens intressen. 

• ”Filipstads gröna och blå stråk” - områden som ska bevaras för allmänna intressen. I 
anslutning till dessa områden ska utvecklingsmöjligheter för relevanta verksamheter och 
aktiviteter underlättas och befrämjas.  

För övrig mark inom planområdet, (som inte är utpekad eller har beteckning), bör lämplig avvägning 
göras mellan enskilda och allmänna intressen, liksom mellan nationella, regionala eller kommunala 
intressen. 

I den framtida detaljplaneringen hanteras allemansrätten så att allmänhetens tillgänglighet till mark- 
och vattenområden tillgodoses. En målsättning är att skapa sammanhängande stråk av natur- och 
kulturmiljöer och områden av intresse för det rörliga friluftslivet.  
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Miljöbalken och övergripande 
miljömål 

Miljöbalken kap 3 och 4 
Miljöbalkens tredje kapitel reglerar hushållningen med mark och vatten. Mark- och vattenområden 
skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning. Tillsammans med hushållningsbestämmelserna i PBL har de 
varit vägledande för planens utformning.  

Miljöbalkens fjärde kapitel innehåller särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 
vissa områden i landet. Filipstad omfattas inte av dessa bestämmelser. 

Miljökvalitetsnormer 
Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap, Miljöbalken. Normer kan 
meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de 
svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Idag finns tre 
förordningar om miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527, en för olika 
parametrar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) och en för omgivningsbuller (SFS 2004:675).  

För Filipstads tätort är det MKN för luft och vatten som kan påverkas av planen. Luftkvaliteten 
påverkas idag av trafiken, främst på riksvägarna 26 och 63 samt industrierna i tätorten. Planen bereder 
möjligheter till expansion som kan innebära en viss ökning av industrier och verksamheter samt viss 
trafikökning.  

Vattenkvaliteten påverkas idag av utsläpp från enskilda och kommunala avloppsanläggningar, industri 
samt historiska föroreningar. Även här kan den expansion som planen bereder öka belastning på 
vattnets status. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och vatten gäller i hela landet. Oberoende på vilken expansion 
som kommer att ske är det av stor vikt att miljökvalitetsnormerna är styrande. 

Miljökvalitetsmål 
De 16 nationella miljökvalitetsmålen och dess delmål samt regionala tolkningar syftar till att:  

• främja människors hälsa  

• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  

• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  

• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  

• trygga en god hushållning med naturresurserna  

På följande sidor görs en genomgång av de tretton miljömål som är relevanta för Filipstad, med 
kortfattade bedömningar av hur planens genomförande ger konsekvenser för vart och ett av de listade 
målen. 
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Miljökvalitet Hur bidrar FÖP till att uppfylla miljökvalitetsmålen? 

1. Begränsad 
klimatpåverkan 

☺ 

FÖP bidrar till att begränsa den negativa klimatpåverkan även vid en 
expansion/utbyggnad.  

FÖP bidrar till att uppnå miljömålet genom: 

- Skärpt iakttagelse/bevakning av hur miljökvalitetsnormerna efterlevs i plan- 
bygglovs- och tillsynsprocesserna., bl a uppmuntras energieffektivisering och 
övergång från oljeanvändning till miljövänlig energiteknik, reduktion av ej 
önskvärda utsläpp samt optimering av avfallshantering, återvinning och 
slutförvaring. 

- En aktiv stadsplanering som syftar till fler klimatsmarta transporter, förbättrad 
kollektivtrafik, möjligheter till järnvägstransporter, utbyggnad av lätt tillgängliga 
GC-stråk samt trafikföring som uppmuntrar till ändrad körstil, minskade körsträckor 
och lägre hastigheter.  

- En långsiktigt hållbar planering där strategiska markstråk reserveras för 
allemansrättsliga intressen och som kan utvecklas till mer eller mindre 
sammanhängande stråk med fokus på miljö, klimat och hälsa. ”Filipstads gröna och 
blå stråk” kan utvecklas från centrum och ut i periferin. GC-stråk kan integreras med 
allmän platsmark som torg, parker, grönytor, kulturmiljöer, strandpromenader och 
sjönära platser, samt mynna i områden för naturvård, sport- och friluftsliv.  

- Ökade ytor för grön vegetation/gröna skyddszoner bidrar till att ta upp och 
omvandla utsläpp av CO2 och kompenserar delvis ökad trafik. 

� 
För att nå miljömålet krävs fortsatt minskning av inhemska växthusgaser, delvis utanför 
FÖPs ansvarsområde. Utsläpp härrör från användning av olja och vedeldning, transporter 
liksom från övergödning inom jordbruket.   

Industrins utsläpp av CO2 och växthusgaser liksom jordbrukets utsläpp av höga halter 
lustgas är förhållandevis ringa jämfört med länet i övrigt. Transportsektorn tenderar att 
öka men andelen utsläpp av CO2 per utsläppsenhet kan reduceras genom val av 
effektivare teknik och rening, ändrade körvanor samt alternativa bränslen. Halten CO2 
kan delvis reduceras genom bevarande och utökning av tätortsnära grön vegetation. 

2. Frisk luft 

☺ 

FÖP bidrar till att uppnå miljömålet genom: 

- Skärpt iakttagelse/bevakning av hur miljökvalitetsnormerna efterlevs i plan- 
bygglovs- och tillsynsprocesserna. Optimering av omhändertagande av 
restprodukter, avfallshantering, återvinning och slutförvaring. Uppmuntran till 
klimatsmart teknologi t ex övergång från olje- och veduppvärmning, teknik för 
effektivare fullständig förbränning av rökgaser samt reningsteknik som omhändertar 
restprodukter (mekaniskt, kemisk-tekniskt, biotekniskt m.m). 

- Markplanering för utökning av strategiska markytor med grön vegetation intill 
förorenande områden som tekniska anläggningar och verksamheter samt trafikerade 
stråk. Grön vegetation bidrar till att rena luften.  

- Översiktlig planering för att gynna fler klimatsmarta transporter, t ex fler lätt 
tillgängliga GC-stråk, trafiklösningar som begränsar hastigheter och körsträckor 
samt möjligheter att nyttja kollektivtrafik och järnväg.  

� För att uppfylla miljömålet behövs övergripande åtgärder, delvis utanför FÖPs 
ansvarsområde, mot försurning och luftföroreningar vilka sprids med väderlekens 
luftströmmar. Luftföroreningar härrör främst från källorna energianvändning, vedeldning 
och trafik. Undermålig rening av utsläpp vid förbränning bidrar starkt till 
luftföroreningar varvid marknära ozon bildas även på landsbygden. Luftutsläpp 
innehållande NO2, SO2, marknära ozon, benzener liksom även partiklar och ämnen från 
dubbdäck och småskalig vedeldning måste begränsas. 
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3. Bara naturlig 
försurning 

☺ 

FÖP bidrar till att uppnå miljömålet främst genom iakttagelse och bevakning av hur 
miljökvalitetsnormerna efterlevs bl a vid plan- bygglovs och tillsynsprocesserna. FÖP 
syftar till att begränsa försurning genom att uppmuntra till val av miljövänlig 
energiteknik och reningsteknik samt klimatsmarta transporter. Utsläpp från avlopps- och 
förbränningsanläggningar samt avfall och restprodukter från verksamheter belägna inom 
kommunen påverkas främst vid tillsyn. En översyn av enskilda avlopp syftar till att 
förbättra undermåliga avlopp.  

� 
För att uppfylla miljömålet behövs mer insatser på övergripande nivå för att åtgärda 
kretsloppsproblematiken med utsläpp, avlopp, övergödning och obalanserade pH-värden. 
På regional nivå sker yttre påverkan mot försurningen genom kalkning. 

4. Giftfri miljö 

☺ 

FÖP bidrar till att uppnå miljömålet främst genom iakttagelse och bevakning av hur 
miljökvalitetsnormerna efterlevs bl a vid plan- bygglovs och tillsynsprocesserna.  

5. Skyddande 
ozonskikt 

☺ 

FÖP bidrar till att uppnå miljömålet främst genom iakttagelse och bevakning av hur 
miljökvalitetsnormerna efterlevs bl a vid plan- bygglovs och tillsynsprocesserna.  

7. Ingen övergödning 

☺ 

Inom FÖP-området sker iakttagelse och bevakning av hur miljökvalitetsnormerna 
efterlevs bl a vid plan- bygglovs och tillsynsprocesserna.   

� 
För att uppfylla miljömålet behövs insatser på övergripande nivå. Befintlig övergödning 
påverkas främst genom förbättring av undermåliga avloppsanläggningar samt kontroll av 
hur användning av olika ämnen inom skogs-, jordbruks- och livsmedelsnäringarna 
påverkar miljön och bidrar till icke önskvärda obalanser i kretsloppen.  

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

☺ 

FÖP bidrar till att uppnå miljömålet främst genom iakttagelse och bevakning av hur 
miljökvalitetsnormerna efterlevs bl a vid plan- bygglovs och tillsynsprocesserna. FÖP 
bidrar till miljömålet genom att i skälig utsträckning beakta strategiska strand-, mark- 
och vattenavsnitt som i första hand bevaras för markanvändning av allemansrättsligt 
intresse. ( I enlighet med intilliggande markområden bestående av allmän platsmark, 
strandpromenader, park samt områden av intresse för kulturmiljö, naturvård och 
friluftsliv). 

� 
För att nå miljömålet beaktas och bevakas sjöar och vattendrag inom FÖP-området så att 
deras vattenstatus inte försämras. För att restaurera särskilt utpekade områden vid 
Färnsjön som drabbats av föroreningar behövs externa resurser och insatser. Tidigare 
planer för vattenkraftsprojekt inom FÖP-området är ej längre aktuella. Se även miljömål 
7. 

9. Grundvatten av 
god kvalitet 

☺ 

FÖP bidrar till att uppnå miljömålet främst genom iakttagelse och bevakning av hur 
miljökvalitetsnormerna efterlevs bl a vid plan- bygglovs och tillsynsprocesserna. Yngens 
vattenskyddsområde är beläget utanför men berör FÖP-området.  

� 
För att nå miljömålet kan vissa insatser behövas på övergripande nivå. Farligt gods-
transporter liksom utsläpp från verksamheter inom och i närheten till skyddsområdet 
pågår vilket kan påverka vattnet i dess kretslopp. All negativ påverkan på dricksvatten-
kvalitet måste förebyggas/förhindras - även livsmedelsindustrin är beroende av bästa 
vattenkvalitet. 

11. Myllrande 
våtmarker 

☺ 

FÖP anger/beaktar våtmarker, vilka regleras i karta över rekommenderad 
markanvändning. Behovet av att bevara och skydda myllrande våtmarker anses 
tillgodosedda i FÖP. Längs Färnsjön bör, enligt EU-direktiv, värdefulla våtmarker 
bevakas och i skälig utsträckning bevaras, men för detta krävs ytterligare resurser. 
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12. Levande skogar 

☺ 

FÖP anger inventeringsmaterial om värdefull skog och tillgodoser olika behov. 

”Skydd av områden” beaktas i skälig utsträckning, t ex biotoper och fornlämningar. 
Sammanhängande skogspartier för det rörliga friluftslivet bevaras och redovisas delvis i 
rekommenderad markanvändningskarta.  

Behovet av levande skogar anses tillgodosett och miljömålet uppfyllt. 

13. Ett rikt odlings-
landskap 

☺ 

FÖP redovisar befintliga inventeringar om jordbruksmark. Bevarande av särskilt 
intressant jordbruksmark redovisas i markanvändningskarta. Förutom jordbruk finns 
även kulturmiljöer och kulturlandskap med gammal jordbruksbygd, hagmarker och 
öppna landskap vilka redovisas i FÖP för att kunna beaktas och bevaras vilket kräver 
skötsel och underhåll (iordningställande) på lång sikt. Miljömålet tillgodoses delvis 
genom att värdefulla markavsnitt bevaras och beaktas. 

15. God bebyggd 
miljö 

☺ 

FÖP bidrar till att nå miljömålet genom: 

- att värna om och utveckla de kultur- och naturvärden som finns samt skapa 
möjligheter till attraktivt boende. 

- närhet till stadskärnan. Utbyggnadsmöjligheter redovisas i centrum liksom i redan 
utbyggda stadsdelar så närhet till kommunal och allmän service, handel samt kultur-, 
natur- och friluftsrområden uppnås.  

- möjligheter och uppmuntran till klimatsmarta transporter tillgodoses. En långsiktig 
hållbar planering för utbyggnad av tätortsnära och lätt tillgängliga promenad- och 
GC-stråk samt kollektivtrafik. 

- utveckla olika områden för kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. 

- bevaka allmänhetens och Filipstadsbornas åtkomstmöjligheter till stadens mest 
attraktiva och tillgängliga strandnära områden.  

- att minska andelen hårdgjorda ytor genom att koncentrera trafik till strategiska 
markytor och GC-stråk.  

- att värna om tätortsnära sammanhängande natur- och friluftsområden. 

- att bevara/utöka markytor med grön vegetation intill förorenande och bulleralstrande 
områden som trafikstråk, industrier och tekniska anläggningar vilket delvis bidrar till 
att skapa attraktivare stadsmiljö, dämpa oljud och rena luft. Behovet av tysta 
områden ska beaktas i framtida planering. 

- utveckla ”Filipstads gröna och blå stråk” bestående av sammanhängande områden 
av allemansrättsligt intresse från centrum och ut i periferin, med kultur-, natur- och 
friluftsområden samt GC-stråk, promenader och strandnära platser.  

� 
För att uppnå miljömålet behövs ytterligare externa resurser för att iordningställa, vårda 
och underhålla sådana miljöer som är av riks- regionalt och allemansrättsligt intresse och 
som bidrar till att skapa en attraktiv stadsmiljö. Privata markägare och intressenter kan 
uppmuntras att iordningställa och underhålla sina fastigheter.   

16. Ett rikt växt- och 
djurliv 

☺ 

FÖP bidrar till miljömålet genom att redovisa befintligt regionalt inventeringsmaterial 
och ange områden som särskilt bör beaktas och skyddas.  

För att uppnå miljömålet bör utpekade naturområden förbli ”jungfrulig mark”. I framtida 
planering bör de undanhållas från exploatering och ej exponeras, såvida de inte bedöms 
vara okänsliga som vistelseplatser för allmänheten.   



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FILIPSTAD DEL 4 – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

15 

 

Betydande miljöpåverkan 

Strandskyddet 
I planförslaget föreslås nya bostadsområden i strandnära lägen vid Daglösen, Lersjön och vid 
Färnsjön. Anläggandet av attraktiva bostadsområden, anses nödvändig för stadens utveckling, och för 
en hållbar utveckling i kommunen som helhet.  

Här föreslås inskränkningar i strandskyddet, dock aldrig i området närmast stranden. En strandremsa 
med omkring 50 meters bredd bevaras för att upprätthålla strandskyddets syfte i den viktiga zonen 
närmast vattnet, där den biologiska mångfalden är koncentrerad. Vid planläggning ska allmänhetens 
tillgänglighet till stränderna särskilt beaktas. Konsekvenser för den biologiska mångfalden ska utredas 
och vägas in. 

Människors hälsa 
De föreslagna åtgärderna medför ingen negativ påverkan på människors hälsa. Den föreslagna 
satsningen på utbyggnad av gång- och cykelstråk kan bidra till minskad bilanvändning, säkrare 
trafikmiljö och ökad motion. En genomgripande ombyggnad av genomfartslederna med ökad 
trafiksäkerhet genomförs 2011-2012. Gång- och cykelstråken ska byggas ut, och rekreationsområden i 
stadsområdets grannskap blir mer tillgängliga. 

Biologisk mångfald 
Utpekade områden i den kommunomfattande naturinventeringen, skyddas i planen mot åtgärder som 
påtagligt kan skada dess natur och djurvärden. Inom strandskyddsområdet finns en stor biologisk 
mångfald, särskilt i själva strandens närhet. Även i de fall planen pekar ut strandnära boende undantas 
en strandremsa närmast vattenlinjen så att den biologiska mångfalden skonas i allt väsentligt.  

Landskap och bebyggelse 
Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram med åtföljande åtgärdsprogram anger riktlinjer och 
rekommendationer för kulturmiljöområden (där landskapsbild och kulturlandskap ingår). Dessa 
redovisas i översiktsplanen. 

Vid bygglovgivning och detaljplanläggning kommer kommunen att utnyttja sina möjligheter att styra 
utformningen av den nya eller förändrade bebyggelsen så att den harmonierar med det omgivande 
landskapet och stadsbygden. 

Vatten 
Filipstads tätort omges av sjöar och inom planområdet finns flera vattendrag. Vattendragen i 
anslutning till tätorten har alla bedömts i VISS (vatteninformationssystem Sverige). Sjöarna Daglösen, 
Lersjön och Färnsjön har olika status där Daglösen bedöms har svårast att uppnå miljökvalitetsnormen 
för vatten då sjön har otillfredsställande ekologisk status. 

Etablering av nya bostäder av strandnära lägen kan ha en negativ påverkan på vattenkvaliteten. Dock 
är det av yttersta vikt att sådana etableringar inte försämrar vattnets status.  
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Luft 
Luftkvaliteten i tätorten påverkas inte av planförslagets åtgärder.  

Kulturmiljö 
I planförslaget sker en omfattande redovisning av dessa områden och objekt som pekats ut. Därmed 
lyfts och tydliggörs dessa värden, för att mera effektivt kunna fungera som planeringsförutsättningar 
och inspiration för kreativa åtgärder.  

Sociala konsekvenser 
Planen syftar till att göra Filipstad till en trevligare stad, en stad som är mer funktionell och ger bättre 
behovstillfredsställelse för sina invånare. Bättre och säkrare samband skapas genom utveckling av 
gång- och cykelvägnätet. Förutsättningar skapas för nya attraktiva boenden. Fler bostäder och nya 
typer av boenden ger ökad valfrihet. 

De stråk som definieras i Centrumområdet och ”Filipstads gröna och blå stråk” ger förutsättningar för 
ökat folkliv och sociala aktiviteter och växande näringar.  

Samhällsekonomiska konsekvenser 
Det finns obebyggd mark som angetts för bostadsändamål i översiktsplanen från 1990 och det finns 
lediga tomter i detaljplaner som gjorts efter 1990. Dessa ligger dock i mindre attraktiva lägen. 
Eftersom fastighetsmarknaden i Filipstad är relativt svag, med låga huspriser, är det svårt att bygga 
nytt till en kostnad som gör huset säljbart om inte läget är attraktivt. Den som vill bygga nytt finner 
därför ofta att husbygget är svårt att finansiera. 

Planens innehåll i form av expansionsmöjligheter utgör fundament för ortens utveckling. Det är ett 
starkt uttryckt önskemål att skapa möjligheter att bygga bostäder i attraktiva lägen. Detta uttrycks både 
av de förtroendevalda och av marknaden genom kommunens tomtkö och genom återkommande för-
frågningar från mäklare, allmänhet och företag. 

Samtidigt innebär satsningar på nya attraktiva bostadsområden stora ansträngningar för kommunens 
ekonomi. Betydande investeringar behöver göras i utbyggnad av vägar och teknisk försörjning. Den 
sammanvägda bedömningen är ändå att dessa satsningar är nödvändiga för att skapa framtidstro och 
tillväxt i Filipstad. 

Att skapa nya möjligheter till attraktivt boende är viktigt för en hållbar utveckling. Det gäller att 
uppmuntra folk i Filipstad att satsa på utveckling i den egna bygden. Det gäller att kunna locka nya 
människor till Filipstad. Det gäller att kunna erbjuda attraktiva förhållanden för människor som behövs 
i Filipstad. 

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att den fortsatta framtida utvecklingen baseras på markanvändning enligt 
gällande planer och att kommunens riktlinjer för framtida utveckling av mark och vattenområden är 
oförändrad. För Filipstads tätort gäller den Fördjupade översiktsplanen från 1990 samt ett 100-tal 
detaljplaner.  

FÖP 1990 har som syfte att klarlägga ortens framtida struktur, påvisa utbyggnadsområden för bostäder 
och industrier och säkerställa kulturmiljövårdens intressen. Planen är inriktad på markplanering men 
anger även fortsatta åtgärder för att uppfylla dess intentioner. 
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Planen saknar dock en aktuell analys av Filipstads utvecklingsproblematik. 

FÖP 1990 pekar ut flertalet lämpliga områden för utbyggnad av bostäder, vissa områden bör enligt 
planen föregås av ytterligare fördjupningar för att klargöra dess disposition. Vissa av dessa områden är 
inarbetade i den förslagna planen. Områden är väl tilltagna för att tillgodose bostadsbehovet för lång 
tid framöver, delar av områden har bebyggts. I enlighet med vilka lägen som efterfrågas idag är dock 
flera av områdena fel placerade och medför att mark reserveras i onödan. Fördelen är dock att de inte 
kommer att inkräkta på strandskyddet men troligtvis kommer de aldrig att bebyggas då det finns 
tomter som ej är bebyggda idag. 

För att tillgodose industrins framtida behov, föreslås en utvidgning av det Södra industriområdet, 
vilket har fått vara kvar i det nya förslaget. Ett affärskomplex planerades och genomfördes vid kv 
Släggan. För trafiken utreddes möjligheterna om att skapa en ny förbifart för riksväg 63 söder om 
orten. Ett större område reserverades för den tänkta dragningen. Den tänkta flytten av riksvägen är inte 
längre aktuell utan ett förslag till miljöprioriterad genomfart styr numera planeringen kring riksvägen.  

Kulturmiljön inom planen skulle delvis skyddas genom upprättande av områdesbestämmelser 
(Storbrohyttan och Bergskalhyttan) samt förslagna rekommendationer. Dessa områdesbestämmelser 
har inte kommit tillstånd, vilket innebär att dessa kulturmiljöer saknar ett starkare skydd. 
Storbrohyttan har visst skydd då den är klassad som riksintresse.  

Delar av naturområden inom planen skyddas av strandskyddsbestämmelser och förordnande till skydd 
för landskapsbilden.  

I Filipstad råder idag inget större tryck på nybyggnation eller expansion och planen medger i sig ingen 
miljöfarlig verksamhet. Den reserverar dock stora områden för bostäder som idag inte inom rimlig 
framtid kommer att behövas. Risken är att planen slutar upplevas som relevant för att den är inaktuell 
och inte beaktar dagens behov. Detta medför att detaljplaneringen blir ostrukturerad och att det 
kommer att saknas samlad grund för åtgärder inom byggnation och anläggning.  
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