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Beslut om upphävande av landskapsbildsskydd i 
Filipstads kommun 

 

Beslut 
Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken 

(1998:808): 

- att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd för 

området Stamparälven, Filipstads kommun, beslut 1969-01-23, dnr 

IIIR12-6-1967 enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 

januari 1975. Se bilaga 1 och bilaga 2. 

- att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd för 

området Laxtjärn, Filipstads kommun, beslut 1969-01-23, dnr 

IIIR12-6-1967 enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 

januari 1975. Se bilaga 1 och bilaga 3. 

- att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd för 

området Abborrtjärn och Hedtjärn, Filipstads kommun, beslut 1969-

01-23, dnr IIIR12-6-1967 enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse 

före den 1 januari 1975. Se bilaga 1 och bilaga 4. 

- att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd för 

området Daglösen, Filipstads kommun, beslut 1969-01-23, dnr 

IIIR12-6-1967 enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 

januari 1975. Se bilaga 1 och bilaga 5. 

- att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd för 

området Fernsjön, Filipstads kommun, beslut 1969-01-23, dnr 

IIIR12-6-1967 enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 

januari 1975. Se bilaga 1 och bilaga 6. 

- att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd för 

området Bruntjärn, Filipstads kommun, beslut 1969-01-23, dnr 

IIIR12-6-1967 enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 

januari 1975. Se bilaga 1 och bilaga 7. 
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- att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd för 

området Storhöjden, Filipstads kommun, beslut 1969-01-23, dnr 

IIIR12-6-1967 enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 

januari 1975. Se bilaga 1 och bilaga 8. 

Detta beslut gäller från den dag då det vinner laga kraft. 

Syfte 
Syftet med att se över och upphäva dessa landskapsbildsskydd är att anpassa 

mark- och vattenregleringar till dagens situation och rådande regelverk. 

Lagstiftning som påverkar samhället och medborgare måste ha ett 

försvarbart syfte, vara begriplig, tydlig och aktuell samt vara möjlig att 

tillämpa rättssäkert. Flertalet av länets landskapsbildsskydd uppvisar tydliga 

svagheter på dessa punkter och bör därför enligt Länsstyrelsen omprövas. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen Värmland genomförde senast under 2015 en översyn av länets 

69 områden med förordnanden för skydd av landskapet. Översynen gjordes i 

syfte att bedöma i vilken utsträckning dessa områden omfattas av andra, 

enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) motsvarande skydd, samt vilket 

behov av fortsatt skydd för landskapsbilden dessa områden har idag. 

Underlag till denna översyn var tidigare sammanställningar med samma 

syfte från 2001, 2009 och 2011. Arbetet har under 2019 återupptagits med ett 

förtydligat mandat från Länsstyrelsens ledning. 

Förordnanden enligt gammal lagstiftning 

Beslut om förordnanden om skydd för landskapsbilden är fattade enligt 19 § 

naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före ändring den 1 januari 1975. 

Möjligheten att inrätta nya landskapsbildsskydd upphörde i och med nämnda 

ändring. Redan inrättade skydd gäller dock med stöd av övergångsbestäm-

melser till miljöbalken som om de vore upprättade med stöd av 7 kap. MB. 

Någon motsvarande bestämmelse med syfte att skydda landskapsbilden finns 

dock inte i miljöbalken. 

Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken kan Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva 

beslut fattade enligt 7 kap. 4-6 och 9 §§ MB, om det finns synnerliga skäl. 

Upphävande av skydd för landskapsbilden får enligt proposition till 

miljöbalken anses ha motsvarande förutsättningar. I propositionen kan tre 

möjligheter att avveckla äldre skyddsformer utläsas: 1) Ersättande av 

skyddet av ett (annat) områdesskydd enligt 7 kap. MB, 2) upprättande av 

områdesbestämmelser eller detaljplan som reglerar motsvarande frågor eller, 

om det inte går att hitta någon motsvarighet i miljöbalken, 3) ompröva det 

gamla förordnandet utan att ersätta det med någon annan skyddsform.”1 

                                                 
1 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 387 
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Nya juridiska och processuella instrument för reglering och prövning av 
åtgärder 

Det är Länsstyrelsens uppfattning att landskapsbildsskyddet längre tillbaka i 

tiden har fungerat som ett styrande instrument gällande olika slags påverkan 

på landskapsbilden i särskilt skyddsvärda områden. Detta i en tid utan 

miljöbalken och plan- och bygglagen när regleringar av byggnation på 

landsbygden var svag. Med tiden har dock nyare lagstiftning alltmer kommit 

att omfatta prövning av samma åtgärder som förordnande för skydd av 

landskapsbilden ämnade att bevara. Det gäller exempelvis  

- bedömningsgrunder vid detaljplanering samt prövning av bygglov 

och marklov enligt PBL2,  

- bedömningsgrunder vid byggande av väg3 och järnväg4 

- prövning av dispens och tillstånd från strandskyddsbestämmelser 

eller intrång i biotopskyddsobjekt, naturreservat, Natura 2000-

områden och andra former av natur- och kulturskydd i miljöbalken,  

- krav på samråd enligt 12 kap. 6 § MB eller  

- förhöjt krav på samråd på grund av bestämmelser om riksintressen i 

3-4 kap. MB,  

- verksamhetstillstånd enligt 9 kap. MB (verksamheter, vindkraft, 

täkter),  

- tillstånd och samrådskrav enligt kulturmiljölagen (KML 2014:694),  

- krav på nätkoncession för luftledning etc. enligt ellag (1997:857) 

m.m..  

- hänsynskrav vid avverkning enligt de föreskrifter som Skogsstyrelsen 

meddelat med stöd av 30 § skogsvårdslag (1979:429). 

Med anledning av ovanstående uppstår ofta en för sökanden obegriplig och 

omständlig dubbelprövning av samma ärende. Vidare saknas bra beslutsväg-

ledning i form av praxis, handböcker, beslutsmallar och utbildningsmöjlig-

heter för dessa ärenden.  

Befintliga förordnanden om skydd för landskapsbilden innehåller dessutom 

föreskrifter som idag har alltför dålig träffsäkerhet vad gäller att fånga in 

vissa moderna företeelser (t.ex. vindkraftverk). Språkbruket är inte sällan 

vagt och vidlyftigt och lämnar endast i få fall tydligt stöd för beslut om 

tillstånd. Ofta saknas värdebeskrivningar helt och i de fall sådana finns, 

återfinns endast ett par meningar, varför precisionen gällande vad som avses 

                                                 
2 Se 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL (2010:900) ”Vid planläggning, i ärenden om bygglov 

och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse 

och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till […] stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan […]” respektive ”En obebyggd tomt som ska bebyggas 

ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden […]” 
3 Se 13 § Väglag (1971:948) 
4 Se 1 kap. 4 § Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 
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skyddas är undermålig. Detta resulterar i små möjligheter att med stöd i 

bestämmelserna meddela annat än bifall, även till åtgärder med egentlig 

påverkan på landskapsbilden. Merparten av ansökningar i dessa ärenden i 

länet har också beviljats tillstånd, antalet avslag har varit mycket begränsat. 

Merparten av de verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt skulle 

kunna påverka naturmiljön negativt och där det inte råder andra skydds-

bestämmelser bör i stället kunna hanteras som samrådsärenden enligt 12 kap. 

6 § MB. Vid sådana samråd kan länsstyrelsen, om så krävs, förelägga om 

förbud för en verksamhet som skulle riskera att väsentligt ändra naturmiljön. 

Värden för kulturmiljö eller landskapsbilden värnas dock inte uttryckligen 

genom 12 kap. 6 § MB eller strandskyddet, men utgör ofta grund för 

landskapsbildens värden.  

Motivering till beslutet 
För att ompröva det gamla förordnandet och därigenom upphäva det, krävs 

synnerliga skäl. Nedan följer en utveckling av det som Länsstyrelsen i 

Värmlands län anser utgör synnerliga skäl i de områden som beslutet 

omfattar. Det är oftast en kombination av de tre skäl som lyfts i proposi-

tionen (1997/98:45) som motiverar beslutet att upphäva skyddet. 

Till de förordnanden om landskapsbildsskydd som inrättats i Värmland hör 

ytterst fåordiga eller inga beskrivningar av de värden som avses skyddas. I 

de flesta fall, alla i Filipstads kommun, saknas värdebeskrivning och det 

enda som beslutet innehåller är geografisk utsträckning och vilka skydds-

föreskrifter som gäller. Beskrivningarna nedan innehåller därför endast en 

nulägesbeskrivning av vilka andra eventuella bestämmelser som området 

omfattas av, vilka kända natur- och kulturvärden området hyser samt en 

bedömning och motivering till beslut om att upphäva landskapsbildsskyddet. 

Stamparälven, Filipstads kommun, beslut 1969-01-23, dnr IIIR12-6-

1967. 

Storlek, ha: 60,3 

Karta: bilaga 2 

Beskrivning 

I delar av skyddsområdet finns vattenområden som omfattas av generellt 

strandskydd om 100 meter. Det gäller tjärnen Potten i norr och en mindre 

vattensamling utmed Stamparälven, i skyddsområdets södra del. Området 

bedöms sakna utmärkande natur- och kulturvärden. Beslut om förordnande 

för landskapsbilden gällde för ett område om 200 m från Stamparälven. I 

samma beslut förordnades om strandskydd med samma utsträckning. I 

arbetet med översynen av det utökade strandskyddet togs utökningen bort för 

detta vattendrag med hänvisning till att strandskyddets syften tillgodoses 

med generellt strandskydd. Generellt strandskydd om 100 m gäller därför för 

vattendraget.  

Förslag till beslut 

Landskapsbildsskyddet upphävs i sin helhet.  
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Motivering 

I beslutet om att bilda landskapsbildsskyddet meddelas föreskrifter som utan 

Länsstyrelsens tillstånd förbjuder uppförandet ny byggnad, eller att ändra en 

byggnads användning så att den tillgodoser ett väsentligt annat ändamål. 

Grävningsarbeten och andra förberedelser för sådana åtgärder är också 

förbjudna, liksom olika typer av täkt, dikning, schaktning och tippning. 

Föreskrifterna relaterar inte till det unika skyddsområdets värden ur ett 

landskapsperspektiv. Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd förbjuder 

samma åtgärder. Även utanför strandskyddsområdet kan förbud mot att 

utföra dessa åtgärder meddelas med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken, om 

åtgärderna väsentligen ändrar naturmiljön. 

De områden kring övergången mellan vatten och land som bedöms ha de 

främsta kärnvärdena för landskapsbilden omfattas av strandskydd. 

Exploateringstrycket i området är obefintligt och behovet av att reglera 

bebyggelsen ur ett landskapsperspektiv bedöms saknas i resterande delar. 

Laxtjärn, Filipstads kommun. Beslut 1969-01-23, dnr IIIR12-6-1967 

Storlek, ha: 18,4 

Karta: bilaga 3 

Beskrivning 

Landskapsbildsskyddsområdet utgörs av en buffert av ca 200 meter från 

strandlinjen kring Laxtjärn. Ursprungligen förordnades att strandskydd 

skulle omfatta samma område. För Laxtjärnen gäller idag generellt 

strandskydd om 100 meter, vilket innebär att hälften av 

landskapsbildsskyddsområdet omfattas av strandskydd. Området bedöms 

sakna såväl natur- som kulturvärden av särskild art. 

Förslag till beslut 

Landskapsbildsskyddet upphävs i sin helhet.  

Motivering 

Samma motivering som motiveringen för Stamparälven, se ovan. 

Abborrtjärn och Hedtjärn, Filipstads kommun. Beslut 1969-01-23, dnr 

IIIR12-6-1967 

Storlek, ha: 154,2 

Karta: bilaga 4 

Beskrivning 

Båda tjärnarna omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. 

Ursprungligen förordnades att strandskydd skulle omfatta samma område. 

De delar av landskapsbildsskyddsområdet som inte omfattas av strandskydd 

bedöms sakna syfte för landskapsbilden. Området bedöms sakna såväl natur- 

som kulturvärden av särskild art. 

Förslag till beslut 

Landskapsbildsskyddet upphävs i sin helhet. 
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Motivering 

Samma motivering som motiveringen för Stamparälven, se ovan. 

Daglösen, Filipstads kommun. Beslut 1969-01-23, dnr IIIR12-6-1967 

Storlek, ha: 399,6 

Karta: bilaga 5 

Beskrivning 

Daglösen omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. 

Landskapsbildsskyddsområdet utgörs av en buffert av ca 200 meter från 

strandlinjen kring samma sjö, vilket innebär att hälften av 

landskapsbildsskyddsområdet omfattas av strandskydd. Ursprungligen 

förordnades att strandskydd skulle omfatta samma område. I arbetet med 

översynen av det utökade strandskyddet togs utökningen bort för Daglösen 

med hänvisning till att strandskyddets syften tillgodoses med generellt 

strandskydd.  

Området öster om sjön och utanför strandskyddsområdet påverkas negativt 

av buller från väg 26. Inom området finns detaljplan för Piludden och LIS-

områden har pekats ut. Många små exploateringar har med tiden ändrat 

områdets karaktär på ett sådant sätt att landskapsskyddets syfte har spelat ut 

sin roll. 

Förslag till beslut 

Landskapsbildsskyddet upphävs i sin helhet.  

Motivering 

I beslutet om att bilda landskapsbildsskyddet meddelas föreskrifter som utan 

Länsstyrelsens tillstånd förbjuder uppförandet ny byggnad, eller att ändra en 

byggnads användning så att den tillgodoser ett väsentligt annat ändamål. 

Grävningsarbeten och andra förberedelser för sådana åtgärder är också 

förbjudna, liksom olika typer av täkt, dikning, schaktning och tippning. 

Föreskrifterna relaterar inte till det unika skyddsområdets värden ur ett 

landskapsperspektiv. Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd förbjuder 

samma åtgärder. Även utanför strandskyddsområdet kan förbud mot att 

utföra dessa åtgärder meddelas med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken, om 

åtgärderna väsentligen ändrar naturmiljön. 

De områden kring övergången mellan vatten och land, som bedöms ha de 

främsta kärnvärdena för landskapsbilden, omfattas av strandskydd. Delar av 

området omfattas av detaljplan och stora områden längs väg 26 bedöms som 

olämpliga för bostadsändamål på grund av bullerproblematik. Stora delar av 

skyddsområdet är påverkat av bebyggelse på ett sådant sätt att skyddsvärdet 

spelat ut sin roll. Behovet av att reglera bebyggelsen ur ett 

landskapsperspektiv bedöms saknas i resterande delar av skyddsområdet. 

Fernsjön, Filipstads kommun. Beslut 1969-01-23, dnr IIIR12-6-1967 

Storlek, ha: 64,4 
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Karta: bilaga 6 

Beskrivning 

Beslut om förordnande av landskapsbildsskydd fattades för ett område enligt 

en karta, med högst 300 m från strandlinjen. I samma beslut förordnades 

även om strandskydd för samma område. Färnsjön omfattas idag av generellt 

strandskydd om 100 meter. Sedan beslut togs om att inrätta landskapsbilds-

skyddsområdet har detta krympts i öster till förmån för industrietablering. 

Delar av området i norr omfattas även av detaljplan. Nästan hela 

landskapsbildsskyddsområdets landyta innehålls i strandskyddet. 

Förslag till beslut 

Landskapsbildsskyddet upphävs i sin helhet.  

Motivering 

Samma motivering som motiveringen för Stamparälven, se ovan. Vidare 

anförs att de ytterst små landytor samt den del av vattenområdet som ingår i 

landskapsbildsskyddsområdet men som inte omfattas av strandskydd eller 

detaljplan, faktiskt saknar värden för skyddets syften.  

Bruntjärn, Filipstads kommun. Beslut 1969-01-23, dnr IIIR12-6-1967 

Storlek, ha: 24,6 

Karta: bilaga 7 

Beskrivning 

Bruntjärn omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. 

Landskapsbildsskyddet motsvarar ett område runt tjärnen 200 m från 

strandlinjen. Ursprungligen förordnades att strandskydd skulle omfatta 

samma område. I arbetet med översynen av det utökade strandskyddet 

tillkom ingen ökning av strandskyddsområdet med hänvisning till att 

strandskyddets syften tillgodoses med generellt strandskydd.  

Större delen av skyddsområdets känsligaste miljö kring övergången mellan 

land och vatten skyddas därmed av strandskyddet. Området bedöms sakna 

utmärkande natur- och kulturvärden. 

Förslag till beslut 

Landskapsbildsskyddet upphävs i sin helhet.  

Motivering 

Samma motivering som motiveringen för Stamparälven, se ovan. 

Storhöjden, Filipstads kommun. Beslut 1969-01-23, dnr IIIR12-6-1967 

Storlek, ha: 74 

Karta: bilaga 8 

Beskrivning 

Området utgörs av ett avsnitt skogslandskap på Storhöjden strax nordöst om 

Filipstad tätort. Området innehåller några bostadshus men är i övrigt 

skogsbeklätt. Bebyggelsetrycket är obefintligt. Till förordnandet finns ingen 
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beskrivning av landskapsvärdet vilket gör det svårt att genom 

tillståndsprocessen bedöma påverkan och därmed styra utformning. 

Förslag till beslut 

Landskapsbildsskyddet upphävs i sin helhet.  

Motivering 

Länsstyrelsen hänvisar till det tredje motivet till att upphäva ett förordnande 

om landskapsbildssskydd som propositionen till miljöbalken tar upp, 

nämligen det att ompröva det gamla förordnandet utan att ersätta det med 

någon annan skyddsform. Detta då området inte bedöms hysa några särskilda 

värden och att motiv till att låta skyddsområdet kvarstå saknas. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 

9. 

Kungörelse 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt införas i ortstidning. 

Delgivning anses ha skett den dag kungörelsen publicerats i ortstidning. 

 

 

T.f. Landshövding Johan Blom har fattat beslut i detta ärende. Plan- och 

infrastrukturhandläggare Emil Jessen har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen deltog också t.f. länsråd Bengt Falemo, enhetschef 

Naturvård Linda Sundström samt enhetschef Samhällsbyggnad Johan 

Rosqvist. 

 

 

 

Bilagor 

1. Länsstyrelsens beslut om inrättandet av landskapsbildsskydd  

2-8. Beslutskartor 

9. Hur man överklagar 

 

Sändlista 

Filipstads kommun 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

LRF Värmland, varmland@lrf.se 

Naturskyddsföreningen Värmland, varmland@naturskyddsforeningen.se 

 

 

Kungörelse i VF, NWT, FT 
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Upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun

Landskapsbildsskydd

Utökat strandskydd

Generellt strandskydd

Detaljplan

Områdesbestämmelser

Natura 2000

Naturreservat

LIS-område
Area, ha:         154
Beslutsdatum 1969-01-23

Kommun: Filipstad
Område: Abborrtjärn och Hedtjärn
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Upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun

Landskapsbildsskydd
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Detaljplan

Områdesbestämmelser

Natura 2000

Naturreservat

LIS-område
Area, ha:         400
Beslutsdatum 1969-01-23

Kommun: Filipstad
Område: Daglösen
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Upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun

Landskapsbildsskydd
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Detaljplan

Områdesbestämmelser

Natura 2000

Naturreservat

LIS-område
Area, ha:          64
Beslutsdatum 1969-01-23

Kommun: Filipstad
Område: Fernsjön
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Upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun

Landskapsbildsskydd

Utökat strandskydd

Generellt strandskydd

Detaljplan

Områdesbestämmelser

Natura 2000

Naturreservat

LIS-område
Area, ha:          25
Beslutsdatum 1969-01-23

Kommun: Filipstad
Område: Bruntjärn
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Upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun

Landskapsbildsskydd

Utökat strandskydd

Generellt strandskydd

Detaljplan

Områdesbestämmelser

Natura 2000

Naturreservat

LIS-område
Area, ha:          74
Beslutsdatum 1969-01-23

Kommun: Filipstad
Område: Storhöjden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

 

VAR SKALL BESLUTET Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos regeringen, 
 

ÖVERKLAGAS Miljödepartementet. 
 

  
 

VAR INLÄMNAS Er skrivelse skall inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
 

ÖVERKLAGANDET regeringen. 
 

  
 

TID FÖR ÖVERKLAGANDE Skrivelsen måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
 

 den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas 
 

 upp till prövning. 
 

  
 

HUR MAN UTFORMAR SITT I skrivelsen skall Ni 
 

ÖVERKLAGANDE M M 
-   tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 

 

 
 

 nummer (diarienumret) 
 

 -   redogöra för hur Ni anser att beslutet skall ändras 
 

 Ni bör också redogöra för varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är 
 

 felaktigt. 
 

 Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
 

 Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
 

 Länsstyrelsen. 
 

  
 

ÖVRIGA HANDLINGAR Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
 

 bör Ni skicka med det. 
 

  
 

UNDERTECKNA Er skrivelse skall undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge 
 

ÖVERKLAGANDET också postadress samt telefonnummer där Ni kan nås dagtid. 
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