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Bjursås 2021-01-31

Yttrande FÖP landsbygden KS0835/18
Då något svar kring FÖP 2018 uppenbarligen inte kommit från Bjursås sockenråd vill vi kort
kommentera denna, enligt rubrikerna nedan.

Byggande och bostäder Tillgänglighet till byggnadsmark
Bjursås Sockenråd och Hembygdsförening har samverkat i granskning av förslaget för att ge
gemensam återkoppling som vi tror främjar bygden och kommunen.
Våra utgångspunkter är följande:
a) Bjursås har stora kultur- och naturvärden som vi är måna bevaras men som
även kan bidra till utveckling och livskraft. Vi arbetar för att Bjursås varsamt ska
utvecklas utifrån dessa värden med betoning på utveckling, bygden får inte
enbart bli ett ’museum’ där det var bättre förr.
b) Vi har en genuin och vacker bykärna vars livskraft ska bejakas.
c) Bjursås ska bidra till inflyttning till kommunen och vara en uppskattad
besöksplats för falubor.
Med ledning av ovanstående tycker vi att följande ska läggas till/justeras i planen:
Nedanstående punkter hänvisar till och beskriver med ljusgrönt markerade områden på
samrådsplanen se bilaga 1
• Omårde 1 med benämning B
Mellan Backgården och fram till Storgårdsvägen bör man kunna utöka
bostadsområdet i hela skogsområdet detta berör Fastighets nummer Rexbo2:4,
Storgården 3:18. Detta Centrala läge kommer att kunna bli ett mycket attraktivt
tomtområde, centralt till affärer, bank och skola. Vackert läge.
• Område 2 med benämning B
Ett mycket attraktivt läge med sjöutsikt över Rogsjön kommer att kunna erbjuda ett
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av Bjursås finaste lägen. Detta område begränsas till skogsmark. Här får man göra
undantag från strandskydds LIS läge pga befintliga bäckar. Naturhänsyn ska tas i
detaljplan med möjligheten att kunna bygga mellan 20 och 40 villor i området.
Fastigheterna Tomasbo 21:3, Baggarvet 1:22, Kvarntäkt 8:6, 8:5, 7:3, 7:2, Holen 1:24,
1:12 och Bodarna 31:5 berörs
Område 3 med benämning B
Ett av Bjursås bästa lägen med en fantastisk utsikt är detta område. Ligger i
anslutning till friluftsområdet mot Bjursberget men här är i dag en igenväxt yta som
öppnas upp och med fördel kan även den underbara utsikt från det fina berget bli
ännu mera öppet. Detta är ett attraktivt läge utan att man stör friluftslivet i området.
Däremot skall leder och spår integreras i området. Fastighets nummer Baggarvet,
delar av 7:5, 7:6, 1:22, 4:3 och ev. 5:9.
Område 4 med benämning B
Området mellan Baggarvet och Fram till och med Bjursås Ski-Center. Är ett idealiskt
område för exploatering för fritidsboende. Här skall området utvecklas med Ski in-Ski
out. Ett område som kan öppna upp för boende både fritids och fastboende. Ett
sjönära läge med möjlighet till att ha egen båt vid bryggplats. Bondholmen S 5
utnyttjas för bad och brygg plats och rekreation med gemensam grillplats. Genom
detta läge finns en möjlighet för invandring från exempelvis. Mälardalens gäster att
flytta till Bjursås. Målgruppen: Skid, cykel, rid intresserade osv. för denna målgrupp
ligger detta läge helt perfekt, nära skola och fritid. Här säljs tomterna med
uthyrningsrätt.
Fastighets nummer Tomasbo 2:3, Baggarvet 7:6, 7:7, S10, 6:2, 5:9, 4:5, 1:22, 2:2,2:3
S1, 1:19, 1:18, 1:1, 2:6, 10:2, 8:1, 4:3, 3:5, 3:3, S1, 1:14, S5 Bondholmen, samt S11,
7:5 och 7:6 berörs.
Område 5 med benämning B
Ett område nedanför Borisa med utsikt över Rogsjön Ett lugnt läge nära skola och
service. Bodarna 14:3, 15:2, 29:5, 27:1, 13:2
Område 90 med benämning SK, Ss, H
Området vid Dössbergets Hembygdsgård utvecklas och utökas vid fastighets nummer
Västanberg 8:13, Baggarvet 10:2, 10,3. Detta kan nyttjas till hembygdsgårdens
utveckling, se masterplan, Bjursås Hembygdsförening.
Samt att föreslaget Vård och omsorgsboendet Nya Bjursåsgården, byggs i en
anläggning som segmenteras, en avdelning för Demensboende, Högomvårdnad och
Hospis. Ca 60 rum. I en egen huskropp som är sammanbyggd byggs ett turisthotell
med 40-60 rum som kommer att ha samma kök och vissa gemensamma
servicefunktioner som Nya Bjursåsgården. Dock skall dessa två verksamheter hållas
isär med respektive entréer och parkeringsytor.
Allt detta i ett nytt läge med panoramautsikt ut över de blånande bergen.
Områdena V10 och V11
Tillägg till Verksamhetsområdet mellan Storvägen och efter Sågmyravägen. Här skall
iordningsställas ett handels och Industriområde för att Bjursås skall kunna erbjuda ett
industriområde i sin kommundel. Här finns möjligheten att kunna erbjuda nya
verksamheter att etablera sig i Bjursås.
Områdena LIS 100 och LIS 101 med benämning B
I dessa områden runt Rappsmälingen finns underbara lägen runt sjön som skulle
kunna bebyggas med Bostäder på längre sikt

Sågmyra:

Område 16 och 18 i kartbild ovan
Ett tomtområde för fritidsboende efter Gopen (18) föreslås,
samt efter Årbosjöns strand (16).
Område 17 i kartbild ovan
Byggbar mark har identifierats vid Hällgårdarna (17) samt i ett område vid
Sågmyra byggnadsvård.

Företagsetablering/mark
Mark för företagsetablering finns anvisad kring Sågmyravägen. Information om detta samt
kontakt med entreprenörer behövs. Etableringar kring industrimiljön i Sågmyra ska
möjliggöras.

Turism
Bjursås har med sina naturvärden en stor potential att locka besökare. Berg och sjö är en
viktig aktör i detta.
Berg och sjö har möjligheter att bli ett lok för turismen. Detta förutsätter att frågor kring
byggnadsmark samt infrastruktur snabbt löses.

Kulturmiljöer
Intressanta kulturmiljöer finns, allt från fäbodbruk, lämningar av vattenkraftsbruk och
kolning till textil- och skoindustri. Dössbergets miljö och samlingar lockar många besökare.
De planer som Bjursås hembygdsförening har kring Dössberget är viktiga för
attraktionskraften för socknen. Ett strategiskt mål är att, i samarbete med andra aktörer,
arbeta mot fler aktiviteter där besökarna är delaktiga. Även andra kulturmiljöer bör
uppmärksammas, exempelvis skogsarbetarkasernen kring vid Flymyrskojan och lämningarna
kring Lurån.

Falun/Borlänge omland
Den lokala kollektivtrafiken ska samordnas med rikstrafik så att längre resor, exempelvis till
Stockholm, kan ske via kollektiva färdmedel.I närområde/region ska fungerande trafik finnas
till omgivande orter. Det finns behov av en cykelled Bjursås-Sågmyra. Lokalt efterfrågas en
gång/cykelväg ”genom byn”, inte minst vintertid då många barn och ungdomar vistas efter
vägarna på väg till och från skolan.

Jordbruksmark
Ett levande jordbruk är en förutsättning för att hålla landskapet öppet.
Hänsyn ska även tas till befintlig näringsverksamhet inom jordbrukssektorn.

Lämpliga platser för nya bostäder
I planen bedöms ”utvecklingen vara något starkare” i Bjursås än i övriga delar. För att
bibehålla detta, se ”byggande och bostäder” ovan.

Lokal service
Det är viktigt att bibehålla och stärka den service som finns idag.
Bjursås roll som serviceort ska tydliggöras.

Den attraktiva landsbygden
I planen skrivs att målet är ”en trygg plats för barn och unga att växa upp på”. Vi instämmer i
detta, men trygghetsmålet ska gälla alla generationer.
Bjursås ska vara en trygg plats för barn och unga att växa upp på, och en trygg plats att
åldras.
Vi ska även säkerställa att Bjursås ses som ett välkomnande samhälle för alla, oavsett
bakgrund.
Bjursås ska upplevas som en del av världen, där det lokala och globala möts.

Det I FÖP samrådsplanen föreslagna området med benämning N K mellan Baggarvet
Storgården och Hanses hällar
I samråds texten till FÖP-2018 anges under rubriken ”Övergripande utvecklingsstrategier” att
det är viktigt att Falun och Faluns landsbygd kan växa med iakttagande av flera viktiga
aspekter såsom kulturmiljö, hållbarhet mfl. Se illustration och citat nedan:

Citat ” Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden bidrar till att uppfylla
visionens framtidsbild. I den fördjupade översiktsplanen visar vi hur tätorter och byar kan
växa de kommande 20 åren och hur landsbygden därför kan bidra till att Falu kommun
fortsätter växa.”
Vidare i samma text skriver man att i Översiktsplan Falun Borlänge sägs om kulturmiljöerna
att de ska användas och uppfattas som resurser i samhällsutvecklingen.
Vi delar den värderingen att det är viktigt att de värden såsom kulturmiljövärden,
naturvärden mfl identifieras och tas tillvara som en resurs för en positiv utveckling av
Bjursås.
Detta måste dock ske i en balans mellan möjlighet till nyexploatering i attraktiva lägen och
samtidigt bevara lagomt stor del av de värden som finns.
I Bjursås med sina byar har historiskt odlingslandskap skapats av människor i sydsluttningar
för bästa odlingsbarhet.
De mest attraktiva lägena för bostadsbyggande ligger också i Sydsluttning för att få solen i
söderläge.
I Bjursås har det varit väldigt lite för att inte säga ingen ny exploatering för områden med
bostäder de senaste decennierna. I slutet på 90-talet fastställdes ”Falu bygden berättar” i
Kommunfullmäktige och vi tror att bl a denna skrift lagt en våt filt över utvecklingen av
bostäder i Bjursås.
Vi anser att det är dags att se över och lätta upp tolkningen av denna över 20 år gamla skrift
för att underlätta och möjliggöra utvecklingen av bostäder i Bjursås.
I FÖP delen för Bjursås har man tvärtom lagt in ett stort område markerat som NK (N=
område av riksintresse för naturvården, K= område som utpekats i Falubygden berättar) mitt
i Bjursås.
Detta område är större än det som nämnts i skriften Falubygden berättar och det finns inte
alls med i Länsstyrelsens utpekade områden för riksintresse se utdrag nedan.

På naturvårdsverkets kartfunktion kan man se all skyddsvärd natur se utdrag nedan och här finns inte detta
område med. Uttaget 2021-01-22.

På Riksantikvarieämbetets hemsida kan man se vilka områden som har riksintresse per län och nedan syns ett
utdrag för Dalarnas län och under Falu Kommun finns inte detta område i Bjursås med. Uttaget 2021-01-22.

Via Lsts GIS karta kunde man få fram följande texter:

Område 15 enligt GIS kartan från LST.
I utdraget ovan från Länsstyrelsens GIS tjänst ”LstW Värdefulla odlingslandskap” under
benämningen ”Kulturhistorisk miljöanalys:” framgår att Linnévägen är riksintresse men att
Bjursås byar är av ”lokalt A intresse” dvs ej riksintresse.

Vi anser att det utpekade NK-området i FÖP-2018 mitt i Bjursås är alldeles för stort och
ifrågasätter om det ens ska tas upp som ”N” dvs Riksintresse för Miljövård. Vi håller, som vi
tidigare nämnt, med om att det är viktigt att identifiera, skydda och använda de värdefulla
områdena som resurs men anser att området ska vara betydligt mindre i omfattning.
Det område vi anser är lämpligt att skydda är följande: Området vid Hanses hällar och
söderut ned till Dössberget och omedelbart söder om Dössberget ned till Holsgatan.
Se skiss här nedan området markerat med Gult.

Inom ovanstående område ligger Hembygdsgården Dössberget och de har planer på att
utveckla sin verksamhet på sikt med fler aktiviteter. De har tagit fram en masterplan för
långsiktig utveckling med möjlighet till hotell och eller äldreboende.
Det är viktigt att FÖP:en tillåter denna utvecklingsmöjlighet.
Det är Hembygdsföreningen som driver denna fråga.
Det berörda området är i huvudsak i skogsområdet N-NÖ om nuvarande fordonsmuseet.

Samrådstexten för Bjursås
Under rubriken Principer för bebyggelseutveckling
Här anges att det saknas en säker passage för skolbarn över riksväg 69 och därför bör
ingen nybyggnation ske väster om riksvägen. Det finns redan idag ett antal skolbarn som
bor väster om vägen. Istället för att avråda byggnation väster om vägen bör anges i
planen att för att möjliggöra ytterligare bostäder väster om RV 69 ska frågan om
planskild gångpassage drivas på mot Trafikverket.
Här anges också att det finns stora flackare partier osm är blöta och inte lämpliga för
bebyggelse. Förvisso finns det mindre områden som är blöta men hela Bjjursås har
relativt brant topografi och därigenom är de flacka partierna som är blöta endast i riktigt
låglänta partier. Det finns ett flertal flacka partier som inte är blöta utan snarare har bra
avrinning då det sluttar utför. SGUs jordartskarta visar att den dominerande jordarten är
morän på Berg.

Under Rubriken Kulturmiljö
I sista stycket nämns odlingmarken vid Baggarvet och att inga nya tomtplatser får
anläggas i lägen som syns från odlingsmarken, vägar, Dössberget och Proselins.
Denna formulering skulle lägga ett stopp på allt byggande i centrala Bjursås då
Hela centrala Bjursås syns från ovanstående platser.
Ta bort denna text helt!

LIS områden
Mitt i Bjursås är ett LIS område angett på planen. Om syftet med denna markering är att
kunna förtäta i närheten av Sandbäcken och dammen så är området alldeles för litet. Då
tolkningarna historiskt sett varit att ingen nybyggnation får ske inom 50m från ett på kartan
markerat vattendrag så blir de obebyggbara arealerna i Bjursås enorma. Förslagsvis
markeras marken inom 50m från alla vattendrag genom Bjursås tätort med LIS markering om
denna strikta tolkning av strandskyddet består.

Avslutningsvis vill vi betona vår tro på Bjursås som en viktig besöksdestination för
kommunen. Det finns en hög potential med vackra miljöer, stort aktivitetsutbud och
intressanta besöksmål. I förlängningen tror vi också att socken kan bli ett intressant
alternativ till de traditionella Siljansorterna när det gäller inflyttning, både som
fritidsboende, och permanentboende.

Fördjupad översiktsplan delar av Landsbygden
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