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Mindre skogsväg samt stenmur 
mellan planområdet och sjön.

Ung och snårig lövskog mellan 
skogsvägen och sjön.

Platsbeskrivning - Område 1

Planområde 1
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Mellan planområdet och sjön lig-
ger ett gammalt torp.

Planområdet avgränsas av tät 
granskog i söder.

Allmänt om planområdet
Planområdet börjar ca 20 meter från stranden och är väl definierat 
med gränser i form av stenmur, staket och skog. Omgivningen runt 
planområdet består främst av skog. Platsen är starkt sluttande upp 
mot söder och har därför en stark visuell vattenkontakt. I den norra 
delen kan det vid mycket nederbörd bli sankt. Den gamla vällagda 
stenmuren och det lilla torpet på västra sidan om vägen visar att det 
har funnits mänsklig aktivitet i området under lång tid. Platsen ligger 
avskilt men har ändå en tydlig kontakt med samhället. Strax intill 
planområdet ligger ett reningsverk.

Friluftsliv
Mellan planområdet och vattnet löper en skogsväg som används för 
rekreation. Längs vattnet ligger ett antal båtar uppdragna på land 
vilket indikerar att platsen används för friluftsliv. En badplats finns 
också en bit från platsen. 

Biologisk mångfald
Planområdet består av en sluttande åker. Området mellan vattnet 
och planområdet består främst av ung lövskog. Marken består där av 
blåbärsris och snår. Inga höga värden beträffande biologisk mångfald 
tros finnas inom planområdet.



Program - Område 1

Exploateringens syfte
Syftet med en exploatering är att erbjuda ett strandnära boende som 
inte inkräktar på strandskyddets syften. Målet är att skapa en boen-
demiljö som är attraktiv för ett flertal grupper och inte enbart riktar 
sig mot en intressegrupp.

Motivering till exploatering
Området ligger nära befintlig bebyggelse och skulle låta Örsjö växa 
på ett naturligt sätt. Ny bebyggelse skulle placeras avskilt utan att 
hindra allmänheten.Barriärerna runt planområdet i form av skog och 
hög stenmur bidrar till att ny bebyggelse inte få stor inverkan på 
landskapsbilden.

Bebyggelseförutsättningar
Platsen höga läge och vackra utsikt gör den mycket attraktiv för 
boende. 

Trafiknät finns i form av en mindre skogsväg som idag är anpas-
sad till bilar. Denna behöver dock breddas vid en exploatering. Den 
vackra stenmuren begränsar tillgängligheten för bredare fordon 
eftersom den är skyddad och inte får påverkas. Därmed måste trafik-
lösningar för räddningsfordon o dyl lösas på annat sätt.

Annan infrastruktur finns ej på platsen utan måste dras från Örsjö. 
Permanentbebyggelse finns ca 300 meter från planområdet och ett 
reningsverk ca 150 meter därifrån.

Kompensation
Någon form av kompensation i närområdet anses inte behövas för att 
säkra tillgängligheten för allmänheten.
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Allmänna riktlinjer för fritidsbebyggelse
Det avskilda läget gör platsen attraktiv för fritidshus. Samtidigt som 
det finns service nära. Särskilt skäl kan eventuellt hävdas eftersom 
platsen är avgränsad från vattnet genom en mindre väg.

Bebyggelsen bör ha en lantlig och diskret karaktär som effektivt tar 
tillvara på det vackra utsiktsläget. Ny bebyggelse måste både anpas-
sas till platsens befintliga förutsättningar och till de tekniska lös-
ningar som är lämpliga för platser nära vatten. Stora krav bör ställas 
både på den estetiska utformningen och på en ekologiskt anpassad 
byggprocess. P g a platsens lantliga läge bör ny bebyggelse anpassas 
för att göra liten inverkan på landskapsbilden. 

Fritidsbebyggelse av relativt enkel karaktär är rimligt p g a platsens 
avskilda och naturnära läge. Viktigt är att inte närområdet privatise-
ras genom t ex bilar som blockerar. Vägar och offentliga platser bör 
också anpassas för att inte påverka miljön negativt. 

Området mellan Örsjösjön och planområden bör regleras i en even-
tuell plan för att hindra privatisering. Området kommer sannolikt att 
användas flitigt av de boende vid en exploatering och det är viktigt att 
bevara den naturliga karaktären genom att inte gallra onödigt mycket 
eller blockera platsen med båtar o dyl.
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Allmänna riktlinjer för permanentbostäder
Platsen är p g a av närheten till tätort och vatten även attraktiv för 
permanentbebyggelse. Andra krav ställs på bekvämlighet och infra-
struktur än vid fritidsbebyggelse, vilket också påverkar omgivningen 
i större utsträckning. 

Bebyggelsen bör även i detta alternativ vara småskalig med tanke 
på det lantliga läget. Målet bör vara att erbjuda så många människor 
som möjligt dessa kvaliteter utan att ta en allt för stor yta i anspråk.

Små enfamiljshus eller parhus på en till två våningar är lämpligt. 
Målet är att bebyggelsen inte ska störa landskapsbilden.

I övrigt gäller samma riktlinjer som i alternativ 1. Det är viktigt att 
anpassa ny bebyggelse till lokala förutsättningar samt ställa stora 
krav på en miljöanpassad byggprocess. Även strandområdet mellan 
planområdet och vattnet bör tas i beaktande vid en detaljplanering 
för att förhindra privatisering och onödigt slitage.
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Friluftsliv
Känslan av avskildhet minskar på platsen vid en exploatering. Detta 
bör inte påverka friluftslivet eftersom platsen främst används av 
förbigående. Den ca 1,5 meter höga stenmuren kommer att fungera 
som en barriär mellan bebyggelsen och vägen vilket minskar risken 
för att vägen upplevs privat. Fler kommer att använda stranden för 
bad och fiske, detta kan öka slitaget i området men bör inte påverka 
friluftslivet negativt.

Biologisk mångfald
Fler bilar och människor i området påverkar sannolikt den biolo-
giska mångfalden något. Exploatering är dock endast aktuell i liten 
skala vilket inte bör påverka miljön i betydande utsträckning. Val 
av tekniska lösningar och material kan minska risken för negativ 
påverkan.

Konsekvenser av exploatering - Område 1




