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Inledning 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet längs stränderna. 
Strandskyddszonen utgår från strandlinjen och strandskyddet gäller vanligtvis 100 meter upp på land 
och 100 meter ut i vattnet. Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att uppföra nya byggnader, 
ändra anläggningar som hindrar allmänheten från att vara i området samt förändra åtgärder som kan 
skada växt och djurliv 7 kap. 13–15 § Miljöbalken (1998:808).  

Hallstahammars kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Sörstafors bruk. Planområdet 
berörs av en gällande detaljplan Dp. 88 för Sörstafors som antogs 1958 innan det generella 
strandskyddet infördes i Sverige. Detta innebär att strandskydd aldrig inträtt för aktuellt planområde. 
Vid framtagande av en ny detaljplan inträder strandskyddet inom planområdet enligt 7 kap. 18 g § 
Miljöbalken (1998:808). Kommunen kan genom 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) i 
detaljplan upphäva strandskydd enligt 7 kap. Miljöbalken om det finns särskilda skäl för det och om 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. För att upphäva eller ge dispens från strandskyddet krävs det särskilda skäl. 
Dessa särskilda skäl anges i Miljöbalken 7 kap. 18 c § 1–6. 

För att genomföra detaljplanen behöver strandskyddet åter upphävas inom delar av planområdet. 
Planområdet ligger i närheten av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kulturmiljövård vilket 
har föranlett att en strategisk miljöbedömning har behövts tas fram för att kartlägga om planen 
bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Den strategiska miljöbedömningen har tagits fram av 
Tyréns 2022-xx–xx och ligger till grund för strandskyddsutredningen. 

Syfte 

Syftet med detta dokument är att utifrån genomförda utredningar för Dp. 233 Sörstafors bruk bedöma 
områdets förutsättningar och de skäl som finns för att upphäva delar av strandskyddet inom 
planområdet i samband med detaljplaneläggning enligt 7 kap. 18 c § 1–6 samt att redogöra för vart 
strandskyddet förslås upphävas enligt plankartan för Dp. 233 Sörstafors bruk.  

Underlag 

Följande utredningar har använts som underlag för strandskyddsutredningen: 

• Fågelinventering Sörstafors Bruk, Naturcentrum AB, 2022–08–30 
• Inventering av fladdermöss Sörstafors Bruk, Naturcentrum AB, 2022-10-26 
• Inventering av grod- och kräldjur Sörstafors Bruk, Naturcentrum AB, 2022-08-30 
• Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2021–11–23 

o Tillägg till naturvärdesinventering för Dp. 233, Hallstahammars kommun, 2021–09–23 
• Sörstafors industrier Kulturmiljöutredning, Svensk Klimatstyrning AB, oktober 2021 
• Sörstafors Kulturmiljöutredning, Sweco, 2022-10-18 
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Bakgrund 

Läge och omfattning 

Planområdet för Dp.233 Sörstafors bruk ligger drygt fyra kilometer söder om Hallstahammars 
centrum och knappt fyra kilometer norr om Kolbäck. Området är lokaliserat intill väg 252 och 
Kolbäcksån och omfattar drygt 13 ha. Inom planområdet omfattas Kolbäcksån av det generella 
strandskyddet om 100 meter från strandlinjen på land och i vattnet och Svenbybäcken omfattas av 
minskat strandskydd om 25 meter på land och i vattnet. 

 

Underlag 

Historisk översikt och markanvändning 

Hallstahammars kommun präglas av sin industrihistoria, där Strömsholms kanal/Kolbäcksån varit 
en viktig förutsättning som transportled och kraftkälla. Järnbruken har varit bärande men även 
andra industrier har anlagts längs med Kolbäcksån som har haft en betydande roll, vilket Sörstafors 
bruk är ett exempel på.  
 
Den industriella epoken för Sörstafors tog sin början vid mitten på 1800-talet, där Prästforsens kraft 
vid Kolbäcken började nyttjas för olika industriella verksamheter. År 1849 anlades benstamp, 
sågverk och tegelbruk i det nuvarande bruksområden, vilka varade på platsen under en 
tjugoårsperiod. Innan marken togs i anspråk för industriändamål utgjordes platsen av ett 
jordbrukslandskap. Enligt en lagaskifteskarta från 1849 tillhörde marken Sörsta by om tre gårdar. 
1869 förvärvades anläggningen av J T Munktell och 1971 stod den nya pappersmassafabriken klar, 

Figur 1: Planområdets lokalisering.       Figur 2: Planområdesgräns i rött.    
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och den mer storskaliga industriverksamheten tog sin början. År 1888 togs verksamheten över av C 
Emil Hæge som utvecklade verksamheten och pappersbruket fick en maskinell papperstillverkning. 
Under brukspatron Hægers fortsatta ledning fick Sörstafors sin första sulfitfabrik. För att kunna 
införa elektricitet köptes Norrkvarns kraftstation 1907. Surahammars bruk förvärvade anläggningen 
1918 och området kompletterades med nya byggnader och modernisering av anläggningen. Många 
tillägg från 1920- och 30-talet präglar miljön än idag.  

Likt många andra industrier i Sveriges stagnerade verksamheten vid bruket under andra 
världskriget. 1950-talets efterkrigstid utgjorde Sörstafors pappersbruks sista storhetstid. Till slut 
resulterade produktionskostnader, minskad efterfrågan och ökade miljökrav till en stagnation och 
pappersbruket lades ner 1966.  

Efter pappersepoken som varade i närmare hundra år tog Varnäsföretagen över och etablerade en 
metallindustri i de gamla industrilokalerna. Verksamheten fortgick på platsen men genom ett 
ägarbyte 2009 kom till slut produktionen att lägga ner 2016 varefter industribebyggelsen varit 
sparsamt utnyttjade. Idag utnyttjas delar av lokalerna för olika småverksamheter, bostäder och för 
kontor. 

 

  

Bild 1: Historiskt flygfoto över pappersbruket 1956 med omfattande timmerupplag. 
             Källa: Miljöteknisk undersökning för Sörstafors – 2021-01-04 
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Djur- och växtliv 

Planområdet utgörs främst av Sörstafors industrier med tillhörande områden samt naturområden med 
lövskog och strand- och vattenområden. Med hänsyn till detta har en naturvärdesinventering gjorts 
under juni 2021 av Ekologigruppen AB. Inom inventeringsområdet finns objekt med högt naturvärde 
(2), påtagligt naturvärde (3) och med visst naturvärde (4) identifierats (se figur 1). Objekt med högsta 
naturvärde finns inte inom området.  

 

Resultatet av naturvärdesinventeringen visar att planområdet utgörs till större delen av planmark i 
slättlandskap. Den dominerade naturtypen är igenväxningsmark och exploaterad mark. Mindre 
inslag av åkermark, öppen gräsmark och triviallövskog med viss förekomst av ädellöv förekommer 
också. Stränderna längs Kolbäcksån utgörs av triviallövskog med klibbal. Stora delar av den 
trädklädda marken i området är påverkad av skogsbruksåtgärder, och större delar av trädskiktet har 
nyligen avverkats. Området närmast strandlinjen består således av en snårig och vegetationsrik 
miljö som är svår för människor att samt av bebyggelse och inom 100 meter från strandkanten finns 
framförallt relativt nyligen avverkade skogsområden. Längs med Kolbäcksåns stränder är 
vegetationen något mer artrik och varierad än i övriga området. Här finns triviallövskogar som är 
värdefulla för bland annat insekter och småfåglar. Inslaget av död ved av bland annat klibbal och 
skogsalm i de sex objekten med påtagligt naturvärde (klass 3) är gynnsamt för växter, insekter och 
vedsvampar. 

Vid bruksmiljön, med intilliggande ruderatmarker och villatomter vid Sörstafors bruk, har ett 
objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats. Detta område består främst av hårdgjord 
industrimark, några ädellövträd i form av ek och lönn invid de befintliga arbetarbostäderna samt 
ruderatmark väster om Svenbybäcken med några döda skogsalmar längs med bäcken. Totalt täcker 
värdeklassen en yta av 3,9 hektar. Ruderatmarkerna söder om bruket har stort inslag av 

Figur 3: Naturvärdesklassning över planområdet Figur 4: Sammanhängande landskapsobjekt i Sörstafors.  
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nektarväxter, dock mest av vanliga och näringsgynnade arter. Inom bruksområdet finns en 
blandning av använda och övergivna industri- och ekonomibyggnader, vilka utgör möjliga 
livsmiljöer för fåglar och fladdermöss. Genomförd inventering av fåglar och fladdermöss har 
genomförts där det enbart är ett fåtal byggnader som bedöms utgöra sådana miljöer. Objektet 
bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt biotopvärde. Området i norr mellan Kolbäcksån och 
Svenbybäcken bedöms ha visst naturvärde och utgörs av plockhuggen ung triviallövskog som 
tidigare har nyttjats som upplagsplats för timmer. Områdets buskage och triviala nektarväxter ger 
området värden för insekter och fåglar.  

En fågelinventering har under sommaren 2022 tagits fram genom Naturcentrum AB. Sörstafors bruk 
bedöms idag ha miljöer som gynnar ett rikt fågelliv då området utgörs av en äldre miljö med flera 
olika biotoper och en rik mångfald. Området erbjuder idag en variation av många olika miljöer 
såsom vatten i form av Kolbäcksån och Svenbybäcken, jordbruksmark i söder och i väster, gamla 
byggnader och en del buskvegetation i igenväxningsmiljöer. De platser som har identifierats för 
häckning är den strandnära skogen invid Kolbäcksån, åkerholmen väster om väg 252 invid 
Svenbybäcken, ruderatmarken/igenväxningsmiljön som ligger mellan väg 252 och Svenbybäcken 
samt kring brukets bebyggelse. Tegelbyggnaderna invid Kolbäcksån och kraftverket utgör platser för 
häckning för Tornseglare och miljöer kring bruket med buskage och träd utgör häckningsmiljöer för 
Björktrast och Grönfink. Området bedöms vid en exploatering fortsatt kunna utgöra en gynnsam 
miljö för fåglar om påverkan på Svenbybäcken minimeras, äldre träd bevaras samt om delar av 
grönytor, skogsdungar och bryn fortsatt får finnas kvar inom området.  

Figur 5: Viktiga strukturer för fåglar samt 
för grod- och kräldjur. Området markerat 
med orange är observerade 
häckningsplatser för fåglar och det blåa 
området visar på Svenbybäcken som en 
viktig struktur för samtliga arter inom 
området. 



 
 

Strandskyddsutredning för  7 (30) 
Dp. 233 Sörstafors bruk 

 
 

 

En grod- och kräldjursinventering har även tagits fram för området genom Naturcentrum AB. Inga 
groddjur påträffades under inventeringen, och av kräldjur sågs enbart en vanlig snok i Svenbybäcken 
nära utloppet i Kolbäcksån. Bedömningen är att det finns miljöer som kan gynna såväl groddjur som 
kräldjur. Detta utesluter att det skulle finnas några större populationer av grod- och kräldjur inom 
området, åtminstone inte 2022. Naturcentrum AB har genom information från personer inom 
området som påträffats under inventering fått beskrivet att det har förekommit groddjur som förökat 
sig där. Beskrivningen indikerar på att arten förmodligen är åkergroda, vanlig groda eller vanlig 
padda. De miljöer som då beskrivs som mest troliga för reproduktion är i Svenbybäcken nordöstra 
delar på platser där vattnet är mer stillastående. Genom att minimera påverkan på Svenbybäcken 
samt att delar av ursprungliga grönytor behålls, återskapas eller ersätts vid exploatering av området 
bedömer Naturcentrum AB att det fortsatt kommer finnas miljöer som är gynnsamma för grod- och 
kräldjur så att de kan fortleva inom området. 

Inom och i direkt anslutning till inventeringsområdet finns intressanta fladdermusmiljöer främst i 
form av gamla byggnader och mer eller mindre lövskogsomgivna vattendrag. Samtliga fladdermöss 
är fridlysta och omfattas av artskyddsförordningen 4 § vilket innebär att det är förbjudet att  
1) avsiktligt fånga eller döda djur 2) avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder 3) avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen 
och 4) skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. För fladdermöss innebär 
detta att områden med svärmning/parning samt vilo-, övervintrings- och koloniplatser är skyddade 
för samtliga arter. En inventering av fladdermöss inom planområdet har därför tagits fram genom 
Naturcentrum AB 2022-10-26.  

 

Vid inventeringen identifierades värden för fladdermöss i inventeringsområdet i synnerhet knutet till 
Kolbäcksån med närliggande lövmiljöer samt det stora antalet gamla byggnader som finns i området. 
Gamla byggnader i området har generellt gott om håligheter och det bedöms som troligt att 

Figur 6: Värdefulla fladdermusmiljöer som identifierades vid 
inventering 2022.   
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fladdermöss förekommer i någon omfattning, åtminstone något år. Bortsett från garaget i 
bruksområdets norra del noterades dock ingenting vid inventeringen som indikerade att någon annan 
byggnad används. Vattendraget och lövmiljöerna samt en stor del av Svenbybäcken är i nuläget 
mörklagda, vilket är mycket gynnsamt för fladdermöss. I ett större perspektiv har Kolbäcksån och 
kringliggande lövmiljöer även ett landskapsekologiskt värde genom att förbinda bruksmiljön med 
andra intressanta fladdermusmiljöer vid Mälaren i söder. 

Garaget bedöms vara viloplats för flera ljuskänsliga fladdermusarter, såsom brunlångöra (NT) och 
några individer i släktet Myotis, vilka även rör sig i riktning mot Kolbäcksån för födosök. I de 
undersökta fabriksbyggnaderna bedöms bäst förutsättningar för fladdermöss finnas i den östra 
byggnaden. Taket var förhållandevis välbevarat, vilket ger ett bättre skydd mot väder och vind, och 
de undre delarna av byggnaden värms upp genom den pågående verksamheten. De andra 
fabriksdelarna var överlag mer kalla och dragiga. Sannolikt finns det även förutsättningar för 
övervintring någonstans i bruksområdet, men att hitta exakt lokalisering bedöms som mycket svår 
om inte omöjlig. Stora delar av inventeringsområdet består av mer eller mindre triviala miljöer för 
fladdermöss. Även om de kan röra sig i området som helhet är de östra delarna klart mer intressanta. 
Det bedöms finnas goda möjligheter för fladdermöss att kunna finnas kvar och nyttja området på 
lång sikt under förutsättning att Kolbäcksån och närliggande strandskogar bevaras, vattenmiljöer och 
strandskogar lämnas obelysta, garagebyggnaden får finnas kvar, att en passage mellan garaget och 
strandskogen vid Kolbäcksån behålls samt att hänsyn och anpassningar för vid restaurering av 
källarutrymmen och äldre byggnader.  

Riksintresse för kulturmiljövård 

Kolbäcksån, vilken angränsar till planområdet, omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård som 
en del av Strömsholms kanalmiljö. Riksintresset berör den järnbruks- och kommunikationsmiljö som 
är sammanflätad med det transport- och produktionssystem som Kolbäcksån och dess sjösystem 
formar. Kanalen, som ursprungligen är från 1776–95 och byggdes om under 1800-talet, är Sveriges 
näst äldsta kanal. Sörstafors pappersbruk är inte en del av utvecklingen av Bergslagen och 
bruksbygds järnhantering som anknyter till Strömsholms kanal. Dock utgör Sörstafors ett viktigt 
upplevelsevärde invid kanalen som en industrimiljö som är nära kopplad till kommunikationsmiljön 
där kanalen var en viktig transportled och kraftkälla. Sörstafors utgör därmed ett uttryck för 
industrialiseringen och framväxten av större industrikomplex i koppling till Strömsholms kanalmiljö. 
Kopplingen till industrin finns förutom industrins bebyggelsemiljö även i kraftverkstationen med 
tillhörande damm. 

Riksintresse för friluftsliv 

Kolbäcksån omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. i Miljöbalken. Riksintresset berör 
främst att området bedöms ha särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser. Attraktionsvärden för friluftslivet bedöms även finnas i de 
kulturhistoriska värden som är knutna till Strömsholms kanal och järnproduktionen under 1700- 
och 1800-talet.  

Befintlig bebyggelse 

Sörstafors rymmer en industrihistorisk helhetsmiljö som omfattar ett tjugotal byggnader kopplade till 
ett tidigare pappersbruk. Inom området finns en stor huskropp, den gamla produktionsanläggningen, 
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precis intill Kolbäcksån vilken är uppbyggd av flera mindre enheter. Höjden inom industrikomplexet 
varierar till största delar mellan 6 och 11 meters höjd. Nordöst om produktionsanläggningen finns ett 
antal fristående byggnader. Närmast produktionsanläggningen står ett syrahus med syratorn. Nordöst 
om syrahuset står en tegelmurad garagebyggnad där det på den sydöstra kortsidan finns en tillbyggd 
brandstation. Norr om brandstationen står ett gammalt stall och ett spannmålsmagasin/vedbod. Öster 
om syrahuset och brandstationen ligger det före detta renseriet vilken har ett källarplan i suterräng 
mot Kolbäcksån. Även väster om produktionsanläggningen finns ett antal fristående byggnader. 
Väster om Svenbybäcken står två förfallna tegelbyggnader. Den norra av byggnaderna är den gamla 
tvättstugan och den södra av byggnaderna är brukets före detta transformatorhus. Det gamla 
transformatorhuset står i en slänt ner mot Svenbybäcken. Söder om det gamla transformatorhuset står 
en gammal oljecistern och ett antal äldre förfallna byggnader som använts till förvaring.  

Nordväst om fabriksbyggnaderna finns fyra fristående byggnader längs med infarten till området. 
Söder om infarten ligger lönekontoret i en våning, vilken idag används som bostad. Norr om infarten 
intill vägen ligger vaktmästarbostaden vilken är en byggnad i två våningar. Öster om 
vaktmästarbostaden, står en större byggnad i en och en halv våning. Denna byggnad benämns som 
det stora kontoret/brukshotellet och används idag till viss del som bostad. Bakom 
vaktmästarbostaden och det stora kontoret ligger disponentvillan. Byggnaden är i ett och ett halvt 
plan och står idag obebodd och delar av byggnaden har börjat förfalla. På tomten finns även ett 
hönshus/uthus och två mindre uthus/stugor. I de norra delarna av planområdet i Lyckhem finns även 
ett befintligt bostadshus, en mindre villa i ett och ett halvt plan. 

Kulturmiljövård 

Kulturmiljöer av allmänt intresse regleras av hushållningsreglerna i 3 kap. Miljöbalken samt av 2 
kap. i Plan- och bygglagen. Sörstafors industrihistoriska miljö kan betraktas som en kulturmiljö av 
allmänt intresse. Från olika platser inom miljön skapas olika siktlinjer och motiv inom miljön som 
möjliggör för upplevelser av de kulturhistoriska värdena inom Sörstafors. Inom miljön sticker 
skorstenen, kokhuset och syratornet ut i sin höjd och volym gentemot övrig bebyggelse. Sörstafors 
har med sin höga skorsten utgjort ett landmärke i bygden i över 100 år och markerar och exponerar 
brukets läge i det omgivande flacka odlingslandskapet. Industrikomplexet med dess varierande 
volymverkan skapar olika motiv från olika platsen i miljön där det går att uppleva de olika 
motivens riktningar från de omkringliggande öppna rummen. Idag finns inga avvikande tillägg i 
miljön vilket bidrar till höga upplevelsevärden där de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna får ta 
plats. Byggnadernas placering mot ån skapar tydliga siktlinjer och utkiksplatser som ger möjlighet 
att uppleva den riksintressant miljön. 

Sörstafors präglas av en bärande berättelse i form av den industriella verksamheten på platsen. 
Bebyggelsemiljön utgör tydliga uttryck för verksamhetens utveckling och framväxten av ett mindre 
brukssamhälle med arbetarbostäder. Miljön utgör en tydlig processkontext som på ett tydligt sätt 
berättar om den industriella utvecklingen på platsen. De äldre industribyggnaderna kan ge en 
förståelse för hur en industrimiljö vid förra seklet bedrevs samtidigt som de olika om- och 
tillbyggnaderna också berättar om hur industriverksamheten utvecklats och förändrats över tid. 
Sörstafors läge invid Strömsholms kanal vittnar även om betydelsen till god kommunikation och 
kraftkälla där kanalen utgjorde en förutsättning för anläggandet av fabriken på 1800-talet. Även om 
industrin idag är nedlagd och delar av miljön förfallit och växt igen finns det fortfarande en hög 
läsbarhet av miljön som är lätt att uppleva och utläsa. Äldre strukturer i form av väg- och 
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järnvägsstrukturer och andra anläggningar går delvis att skönja idag. Sörstafors bedöms som helhet 
ha ett högt kulturhistoriskt värde lokalt men även regionalt som ett sällsynt exempel på likartade 
industrier i länet. Området bedöms därmed vara en särskilt värdefull miljö enligt 8 kap. 13 § Plan- 
och bygglagen (2010:900). Samtlig bebyggelse är representanter och uttryck för Sörstafors 
kulturmiljö för värdet för enskilda byggnader varier från högt till miljöskapande. 

Området är i dagsläget utsatt för ett långsamt förfall till följd av begränsad användning av området. 
Att byggnader och området i stort används är en viktig förutsättning för fortsatt underhåll och 
bevarande av kulturmiljön. Utvecklingen av området är således starkt kopplat till dess plats intill 
Kolbäcksån och att kulturmiljövärden bevaras.  

Inom området finns det idag en avsaknad av kopplingar till Kolbäcksån men på vissa platser går det 
att skönja fundament från tidigare bryggor som använts för bruket. Att återetablera koppling till 
Kolbäcksån genom bryggor bedöms som positivt ur kulturmiljösynpunkt och kan betraktas som en 
kulturmiljöstärkande åtgärd som kan tydliggöra brukets koppling till Kolbäcksån. Det blir således 
viktigt att göra en avvägning mellan strandskyddets syften och områdets kulturmiljövärden. 

Allmänhetens tillgång till stranden 

Vid en prövning av strandskydd ska allmänhetens tillgång till stranden prövas. Planområdet utgörs 
av ett äldre industriområde som historiskt sett och fortfarande idag är inhägnat med automatiska 
grindar vid den stora entrén till området. Ytterligare två grindar till området finns söderut, vilka 
binds samman med ett sammanhängande staket som sedan fortsätter ner mot Kolbäcksån (se figur 
32). Det finns även ett staket i norr mot bebyggelsen i Lyckhem mellan Svenbybäcken och 
Kolbäcksån. Grindarna är stängda dygnet runt med tillträde för behöriga. Svenbybäcken utgörs av 
en snårig bäck vilken kan betraktas som en barriär inom området. Området bedöms utifrån detta 

Bild 2: Automatisk grind vid huvudentren till bruksområdet. 

Figur 7: Karta med befintlig inhägnad och grindar i orange.   Bild 3: Området är inhängat 
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hindra allmänhetens tillgång till strandområdet mot Kolbäcksån och strandområdet är således 
utifrån rådande förhållanden inte allmänt tillgängligt. Strandområdet kan inte heller nås från öster 
via den övergång som finns i anslutning till vattenkraften då denna också är inhägnad där enbart 
behöriga har tillträde.  

 

Delområden 

För att kunna göra en bedömning om vart det finns skäl för upphävande av strandskyddet inom 
planområdet har området delats upp i delområden A-O. Nedan följer beskrivning och motivering 
till beslut gällande strandskyddet för dessa delområden. 

Delområde A 
Delområde A är lokaliserat i planområdets norra del och utgörs av en liten del av väg 252 och den 
intilliggande gång- och cykelvägen. Svenbybäcken omfattas av ett strandskydd om 25 meter. Med 
hänsyn till att delområde A redan är ianspråktagen med länsväg 252 och intilliggande cykelväg 
bedöms det finnas skäl att upphäva strandskyddet med hänsyn till det särskilda skälet enligt punkt 
1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken att marken redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.  

Delområde B 
Delområde B är lokaliserat i planområdets norra del, Svenbybäcken omfattas av ett strandskydd om 
25 meter. Det bedöms inte föreligga några skäl för att upphäva strandskyddet inom delområde B 
med hänsyn till att området inte är ianspråktaget idag samt att området omfattar en viktig struktur 
för likväl fåglar, som fladdermöss och grod- och kräldjur. Det bedöms finnas goda möjligheter för 
dispens för strandskyddet för anläggningar som utkiksplats och gångstigar inom området som kan 

Figur 8: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, Det ljust gröna området 
visar område A. Det ljust rosa område visar område 
B. För område A bedöms det finnas skäl för 
upphävande av strandskydd och för område B bedöms 
det inte finnas skäl, strandskydd återinträder därav i 
område B. 
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öka allmänhetens tillgång till strandområdet utan att påverka fåglar, fladdermöss och grodors 
möjlighet att använda platsen. Det finns rester av en äldre bro över Svenbybäcken som planläggs 
med möjlighet att överbrygga Svenbybäcken. Det bedöms inte lämpligt att helt upphäva 
strandskyddet för dessa brorester, men det bedöms finnas goda skäl att bevilja dispens för 
strandskyddet med specifika åtgärder som kan öka allmänhetens tillgång till strandområdet utan att 
det påverkar grodor, fåglar och fladdermöss negativt och således ryms inom strandskyddets syften.  

Delområde C 
Delområde C är beläget centralt inom planområdet och berör området kring bron in till 
bruksområdet samt kring de befintliga arbetarbostäderna. Området över Svenbybäcken utgörs av en 
anlagd väg och en bro med automatiska grindar till bruksområdet. Både öster och väster om bron 
finns asfalterad väg. Vid brons östra kant finns även en stor automatisk grind till bruket vilken 
avhåller allmänheten från bruksområdet idag. Vägarna samt broarna är tydligt ianspråktagna för att 
säkra tillgång till Sörstafors bruksområde och har varit det så länge bruket har funnits sedan mitten 
på 1800-talet. Allmänheten bedöms även ha en kraftigt begränsad tillgång till platsen med hänsyn 
till inhägnaden och grinden. Området bedöms ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften och det bedöms det finnas skäl att upphäva strandskyddet med 
hänsyn till det särskilda skälet enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken.  

 
Övriga områden inom delområde C omfattar delar av Vaktmästarbostaden, Stora kontoret och 
Lönekontoret. Samtliga byggnader har använts som kontor eller arbetarbostäder när pappersbruket 
var aktivt och används även som idag används för kontor- och bostadsändamål. Omkring 
byggnaderna finns parkeringsplatser och privata trädgårdar. Dessa områden är även lokaliserade 
direkt öster om grinden som finns över bron vilket innebär att området inte kan betraktas som 
allmänt tillgängligt idag. Bebyggelsestrukturen är även gammal och har funnits i området sedan 
tidigt 1900-tal. Strandskyddet berör de yttre kanterna av området med arbetarbostäder vilka främst 
omfattar vägar och befintliga huskroppar.  

Figur 9: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, De orangea linjerna visar 
staket och den ljusare linjen visar befintlig väg till 
befintliga bostäder. Det ljust rosa område visar 
område C och de delar som det bedöms finnas skäl för 
upphävande enligt beskrivningen ovan. 
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Område C utgår från en tomtplatsavgränsing för bostäderna. En tomtplats är inte samma sak som 
en fastighet utan omfattar det område där det går att hävda att det är en privat zon, där allmänheten 
inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. Vid 
tomtplatsavgränsning är det viktigt att det lämnas en fri passage närmast vattnet. Det finns en tydlig 
skillnad mellan grönområdet närmast Svenbybäcken och de klippta gräsmattorna som finns i 
anslutning till bostäderna norr om Sörstaforsvägen vilket tydligt indikerar på en privat zon. Mellan 
Svenbybäcken och bostäderna går även en väg som används som tillfart till byggnaderna. Det finns 
även staket som avgränsar Vaktmästarbostaden och stora kontoret från Sörstaforsvägen samt staket 
från mellan Svenbybäcken och den tomt som används som trädgård för Lönekontoret. Innanför 
dessa områden har boende placerat ut redskap för privat bruk såsom trädgårdsmöbler, 
gungställning och studsmatta.  
 

 
Områdena bedöms således vara ianspråktagna på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften och det bedöms finnas skäl att upphäva strandskyddet med hänsyn till det 
särskilda skälet enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken. 

 

 

 

Bild 4: staket mellan Vaktmästarbostaden och det stora kontoret. 
Bild 5: Staket som avgränsar bakgården för Lönekontoret ned mot 
Svenbybäcken. 
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Delområde D 
Delområde D utgörs av en befintlig bostad i de norra delarna av planområdet. Byggnaden tillhör 
den samlade bebyggelseområdet Lyckhem och angränsar till Sörstafors bruksområde. 
Bostadsområdet och bruksområdet skiljs idag åt av ett stängsel. Mellan bostaden och vattenområdet 
för Kolbäcksån går en kommunal gata som kopplar samman bostaden och närliggande bostäder 
med övriga Lyckhem. Denna väg har historiskt även haft en koppling för transporter för bruket, 
som går att se på bild 1. Detta område inom delområde D utgår från en tomtplatsavgränsning för 
bostaden. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet utan omfattar det område där det går att 
hävda att det är en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller 
hemfridszonen gäller allemansrätten.  

 
Området närmast Kolbäcksån omfattar en väg som skärmar av delområde D från Kolbäcksån. Den 
kommunala gatan närmast Kolbäcksån säkrar människors tillgång till strandområdet, men den 
hårdgjorda ytan i kombination med den direkt angränsade privata fastigheten bryter gröna 
sammanhängande stråk för djur att ta sig till denna del av Kolbäcksån. Direkt väster om den 
kommunala gatan börjar den idag privata tomten. I direkt anslutning till den kommunala gatan och 
ner mot stängslet i söder har bostaden sin privata parkeringsplats, mellan huvudbyggnaden och 
parkeringsplatsen används marken som tomtmark för bostaden. Den privata fastigheten som direkt 
angränsar till den kommunala gatan bedöms därmed ha en tydlig hemfridszon som börjar direkt vid 
den kommunala gatan med hänsyn till att byggnaden är placerad nära gatan och övrig mark 
används som privat tomt och parkering. Övriga delar av fastigheten utgörs av en dunge med 
ädellövträd som enligt natuvärdesinventeringen har påtagligt naturvärde. Delområde D omfattar det 
område som utgörs av den privata hemfridszonen som bedöms därav vara ianspråktaget på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och det bedöms finnas skäl för att 
upphäva strandskyddet inom detta delområde enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken. Övriga 
delar som gränsar mot Svenbybäcken, ryms inom delområde C och E och där bedöms det inte 
finnas skäl att upphäva strandskyddet. 

  

Figur 10: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, De orangea linjerna visar 
staket, den breda ljusare linjen visar sträckning för 
kommunal gata. Det ljust rosa område visar område 
D. 
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Delområde E 
Delområde E omfattar naturområden norr om bruket samt ett område norr om bruket. Områdena är 
obebyggda idag och består av en bård av triviallövskog intill Kolbäcksån, samt buskmarker lite 
längre ifrån Kolbäcksån. Delområde E omfattar främst det 30 meter breda område närmast 
strandkanten. Inom detta område ryms hela det område som enligt den genomförda 
naturvärdesinventeringen bedöms ha påtagliga naturvärden samt delar av områden som har visst 
naturvärde. Området har även bedömts vara en viktig struktur för likväl fladdermöss som fåglar. 
Området bedöms även vara av särskild vikt för att säkerställa fri passage för allmänheten längs med 
Kolbäcksån. De nordöstra delarna av delmråde E utgörs av en dunge med ädellövträd som enligt 
natuvärdesinventeringen har påtagligt naturvärde. Området bedöms utgöra en viktig struktur 
eftersom det sammanlänkar natur med påtagliga naturvärden som kopplat ihop Svenbybäcken och 
Kolbäcksån.  

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedöms det inte lämpligt att upphäva strandskyddet 
för delområde E, och området planläggs som NATUR med enskilt huvudmannaskap i detaljplanen. 
Det bedöms finnas gods skäl för beviljande av dispens för en gång- och cykelbana inom 
naturområdet eftersom det ryms inom strandskyddets syften och kan uppföras på ett sätt som 
förbättrar allmänhetes tillgång till strandområdet. Med hänsyn till att området används av 
fladdermöss och fåglar behöver hänsyn tas gällande belysning.    

 
Delområde F 
Delområde F består av det gamla spannmålsmagasinet som ligger norr om det gamla stallet. 
Byggnaden utgörs av en mindre träbyggnad och har historiskt även använts för kontor. Byggnaden 
står idag oanvänd och har underhållits hjälpligt. Området ligger inom naturvärdesobjekt med högt 
naturvärde kopplat till hela bruksområdet som till stor del beror av områdets variation av använda 
och övergivna industri- och ekonomibyggnader vilka kan utgöra boendemiljöer för fåglar och 

Figur 11: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, De orangea linjerna visar 
staket. Det ljust rosa område visar område E. 

 



 
 

Strandskyddsutredning för  16 (30) 
Dp. 233 Sörstafors bruk 

 
 

 

fladdermöss. Genom fladdermusinventeringen dokumenterades att det troligen finns en eller flera 
arter av fladdermöss som använder den norra delen av byggnadens vind som viloplats. Fladdermöss 
är fridlysta och omfattas av artskyddsförordningen 4 § vilket innebär att det exempelvis är 
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Detta innebär att 
fladdermössens viloplatser är skyddade. Delområde F omfattar även området bakom det gamla 
stallet i område H ner mot område E vilket är ett viktigt stråk för fladdermöss som används för att 
rör sig mellan bland annat viloplatsen och Kolbäcksåns stränder. Med hänsyn till platsens betydelse 
för fladdermöss betraktas inte området som att det är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar 
betydande för strandskyddets syften och det bedöms inte föreligga skäl att upphäva strandskyddet 
för delområde F.  

 
Det bedöms dock finnas skäl för att bevilja dispens för att rusta upp spannmålsmagasinet så länge 
renovering sker med hänsyn till fladdermössen. För att ljuskänsliga fladdermöss i framtiden ska 
kunna använda garaget är det viktigt att det inte sker några större förändringar i jämförelse med 
nuvarande användning. Byggnaden kan användas exempelvis för lagring eller liknande lågintensiv 
verksamhet. Det är dock mycket viktigt att byggnaden inte blir belyst. En ökad bebyggelse innebär 
ofta också ett ökat antal katter, vilka kan specialisera sig på att fånga fladdermöss. För att minska 
risken bör dessa hindras från att komma in i byggnaden. Vid en eventuell restaurering eller 
reparation av garaget är det viktigt att inte alla håligheter tätas och att åtgärderna genomförs under 
vintermånaderna då fladdermössen befinner sig på någon annan plats för övervintring. Fladdermöss 
inleder en mer sammanhängande vinterdvala i september/oktober och vaknar upp under mars/april. 
Tidpunkten varierar en del beroende på väderleken och åtgärder som berör byggnaden 
rekommenderas därför under november-februari. Biologisk expertis inom området bör konsulteras 
vid genomförandet. Det är även viktigt att ett mörklagt område bibehålls med träd/skog mellan 
garaget och Kolbäcksån så att ljuskänsliga fladdermöss obehindrat kan röra sig mellan de båda 
miljöerna.  

Figur 12: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, Det ljust rosa område 
visar område F. Strandskyddet inträder för området 
enligt beskrivningen ovan. 
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Delområde G 
Delområde G är lokaliserat i planområdets östra delar invid Kolbäcksån. Området utgörs av en 
befintlig byggnad som har använts av bruket, förmodligen som en del av verksamheten med att 
lasta upp timmer som transporterats längs med Kolbäcksån upp till upplagsplatserna i de norra 
delarna av bruksområdet. Området ligger inom naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde enligt 
genomförd naturvärdesinventering kopplat till de värdena som den strandnäramiljön längs 
Kolbäcksån hyser. Området ligger inom ett viktigt födosöksområde för fladdermöss och även inom 
en viktig struktur för fåglar enligt genomföra artinventeringar. Byggnaden hyser inga 
häckningsplatser för fåglar eller fladdermöss eftersom den inte erbjuder önskvärt skydd. Området 
för den befintliga byggnaden bedöms därav vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften och det bedöms finnas skäl för att upphäva strandskyddet inom 
detta delområde enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken. 

 

Delområde H 
Delområde H består av det gamla stallet och platsen stallbacken som ligger framför stallet. Platsen 
har historiskt använts för transporter till och från bruket och både oxdjur och mjölkkor har bott i 
stallet. På senare år har byggnaden använts som maskinhall och lager, men byggnaden har kraftigt 
kommit att förfalla. Området ligger inom naturvärdesobjekt med högt naturvärde kopplat till hela 
bruksområdet som till stor del beror av områdets variation av använda och övergivna industri- och 
ekonomibyggnader vilka kan utgöra boendemiljöer för fåglar och fladdermöss. Med hänsyn till 
detta har inventering av både fåglar och fladdermöss genomförts. 

Figur 13: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, Det ljust rosa område 
visar område G och de delar som det bedöms finnas 
skäl för upphävande enligt beskrivningen ovan. 

 



 
 

Strandskyddsutredning för  18 (30) 
Dp. 233 Sörstafors bruk 

 
 

 

Genom fågelinventeringen framkommer att inga rödlistade arter observerats häcka i det gamla 
stallet. Inte heller några fladdermöss bedöms häcka i denna byggnad enligt fladdermusrapporten. 
Däremot finns troligen en viloplats i en intilliggande byggnad och området direkt bakom stallet 
bedöms som en viktig struktur för fladdermöss som rör sig mellan Kolbäcksån och viloplatsen. 
Stallbyggnaden står öppen och har förfallit så att den inte är tät. Det är även öppet från golv upp i 
nock vilket innebär att byggnaden erbjuder dåligt med mindre och väderskyddade platser som både 
fåglar och fladdermöss föredrar. Stallbacken runt omkring det gamla stallet utgörs av en hårdgjord 
yta för parkering och förvaring av containrar av olika slag. Sammantaget har de artinveteringar som 
genomförts belyst att det gamla stallet inte utgör en boendemiljö för fladdermöss och rödlistade 
fåglar. Området ligger även inom det inhägnade området för Sörstafors bruk vilket är otillgängligt 
för allmänheten idag. Området bedöms därav vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften och det bedöms finnas skäl för att upphäva strandskyddet inom 
detta delområde enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken. 

 

Delområde I 
Delområde I utgörs av bruksområdet med befintlig bebyggelse i form av hela produktions-
anläggningen, syrahuset, brandstationen och det gamla renseriet. Samtliga byggnader är kopplade 
till den industriella verksamheten. Området beskrivs i kulturmiljöutredningen från Sweco daterad 
2022-10-20 som områdets kärnmiljö med industribebyggelse med strukturer som bedöms ha en hög 
känslighet för åtgärder som inte kan läsas samman med befintlig bebyggelse med dess bärande 
karaktär. Det beskrivs även som viktigt att byggnaderna fortsatt används för att de kulturhistoriska 
värdena på platsen vidmakthålls. Tre byggnadselement inom området skapar tydliga blickfång både 
inom och omkring planområdet, skorstenen, det nya massakokeriet och syratornet. Marken mellan 
byggnaderna utgörs av hårdgjorda ytor för körtrafik och parkeringsplatser, en uppmurad 
gräsbeklädd kulle invid syrahuset samt två stålbroar i söder över Svenbybäcken.  

Figur 14: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, Det ljust rosa område 
visar område H och de delar som det bedöms finnas 
skäl för upphävande enligt beskrivningen ovan. 
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Miljön bedöms enligt naturvärdesinventeringen ha ett högt naturvärde kopplat till områdets 
variation av använda och övergivna industri- och ekonomibyggnader. Genomförd inventering av 
grod- och kräldjur visar på att miljöer i delområde I inte är av vikt för dessa arter. 
Fågelinventeringen visade på att upp till fem par Tornseglare sannolikt häckar i tegelbyggnaderna 
invid Kolbäcksån och kraftverket. Tornseglare är en starkt hotad art (EN) i Sverige men är 
fortfarande vanlig. En trolig anledning till detta i Sverige är en ökad brist på lämpliga boplatser. 
Nya metoder för takläggning ex att plåttak, platta betongpannor eller annat material ersätter 
storkupiga tegelpannor, eller när fri inflygning till boet förhindras av hängränor, medför det att det 
blir allt svårare för Tornseglare att finna nya boplatser. Det bedöms enligt fågelinventeringen inte 
behövas ytterligare utredningar kopplat till denna art men relevant hänsyn bör tas till de häckande 
fåglarna. Viktiga hänsyn är att se till att boplatsmöjligheterna finns kvar samt att det finns fria 
inflygningsmöjligheter riktade mot öppen mark eftersom arten susas in direkt i bohålet i en hög 
hastighet och inte har möjlighet att väja för träd och buskar. Det är möjligt att genomföra 
kompensationsåtgärder för denna art genom att placera ut specialdesignade holkar på en höjd av 
minst 3 meter över marknivå vilket kan förbättra boplatsmöjligheterna för arten inom området.  

 
Fladdermusinventeringen redovisar att inga tecken på fladdermöss noterades vid inspektion av 
byggnader inom delområde I. Den östliga bruksbyggnadens vind bedömdes som mest intressant 
och inventerades även manuellt, men inga fladdermöss noterades. Det har dock genomförts 
sanering efter duvor i byggnaderna och går således inte heller att utesluta att spår av fladdermöss 
också städades bort då. Den autobox som placerades inom delområde I hade låg aktivitet av 
fladdermöss i jämförelse med övriga autoboxar inom planområdet.  

Figur 15: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, De orangea linjerna visar 
staket. Det ljust rosa område visar område I och de 
delar som det bedöms finnas skäl för upphävande 
enligt beskrivningen ovan. Det svarta skrafferade 
området är det område som det inte bedöms finnas 
skäl för upphävande av strandskyddet för. 
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Gamla byggnader i området har generellt gott om håligheter och det bedöms som troligt att 
fladdermöss förekommer i någon omfattning åtminstone något år. Genom fladdermusinventeringen 
och kontakt med fladdermusinventeraren har konstaterats att det framförallt är byggnad tre i figur 
17 ovan som bedöms som mest intressant för fladdermöss trots att inga påträffades eller spår av 
fladdermöss hittades under inventeringen. Denna bedöms ha bäst förutsättningar för fladdermöss 
eftersom det fanns ett vindsutrymme där taket var förhållandevis välbevarat, vilket ger ett bättre 
skydd mot väder och vind, och de undre delarna av byggnaden värms upp genom den pågående 
verksamheten. De andra fabriksdelarna var överlag mer kalla och dragiga. Bortsett från garaget i 
bruksområdets norra del noterades dock ingenting vid inventeringen som indikerade att någon 
annan byggnad användes. Byggnad 3 är därav inte med i delområde I eftersom det inte bedöms 
föreligga skäl för upphävande där, utan denna del av produktionsanläggningen hör istället till 
delområde O.  

Sörstafors bruk är på flertalet platser lokaliserat i direkt anslutning till Kolbäcksån strandkant och 
utgör ett viktigt upplevelsevärde för riksintresset eftersom det är nära kopplat till den 
kommunikationsmiljö där kanalen har varit en viktig transportled och en kraftkälla. Sörstafors 
utgör därmed ett uttryck för industrialiseringen och framväxten av större industrikomplex i 
koppling till Strömsholmskanalen. Området är idag tillgängligt att uppleva på avstånd från kanalen 
men själva bruksområdet är inte tillgängligt för allmänheten då området är inhängat från väster, 
söder och i norr samt att den befintliga kraftdammen som kopplar ihop området i öster är avspärrat 
med hänsyn till pågående produktion. För områdets fortlevnad och bevarande är det viktigt att 
brukets byggnader får en samtida användning för att hindra att de står och förfaller, vilket är 
situationen för många av brukets byggnader idag.  

Området är idag ianspråktaget på ett sätt som gör att området saknas betydelse för människors 
tillgång till Kolbäcksån och riskerar att förfalla ytterligare om inte möjlighet ges att rusta upp och 
möjliggöra för samtida användning av byggnaderna. Detta skulle även få en positiv effekt på 
fladdermöss och fåglar eftersom en användning av brukets byggnader skulle säkerställa att 

Figur 16: Kartbild från 
mailkonversation med Lilian 
Karlsson som utfört 
fladdermusinventeringen 2022-08-16 
där det konstaterades att byggnaden 
1–3 inventerades manuellt samt att 
vindsutrymmet på byggnad 3 bedöms 
vara mest intressent för fladdermöss 
även om inga påträffades eller spår 
av fladdermöss hittades under 
inventeringen. 

 



 
 

Strandskyddsutredning för  21 (30) 
Dp. 233 Sörstafors bruk 

 
 

 

vindsutrymmen får finnas kvar och även på lång sikt kan användas av fåglar och fladdermöss. Det 
bedöms med hänsyn till detta finnas skäl enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken att upphäva 
strandskyddet för delområde I eftersom det även skulle bidra till att bättre uppfylla strandskyddets 
syften med att tillgängliggöra området för allmänheten.  

 
Delområde J 
Delområde J omfattar Svenbybäcken som rinner genom bruksområdet samt närliggande 
naturområden. Svenbybäcken har mänsklig påverkan, exempelvis är den västra sidan av bäcken 
uppmurad och det finns passager av olika slag över bäcken. Bäcken är bedömd som en viktig 
struktur för arter och de områden som berörs av delområde J är främst viktiga för fåglar och 
fladdermöss. Området omfattar även det område mellan den befintlig bebyggelse intill 
Sörstaforsvägen (delområde K och L) och Svenbybäcken som idag består av uppvuxna buskage 
och enstaka träd. Miljön bedöms enligt naturvärdesinventeringen ha ett högt naturvärde kopplat till 
områdets variation av använda och övergivna industri- och ekonomibyggnader. Inom delområde K 
beskrivs naturvärdena vara kopplade till den döda skogsalmen som står längs Svenbybäcken och de 
ädellövträd som finns inom området. Det står en skogslönn invid huvudinfarten till bruksområdet. 
Med hänsyn till detta bedömms delområde J fortfarande vara av stor vikt för strandskyddets syften 
och det bedöms inte föreligga skäl för upphävande för detta delområde.  

 

  

Figur 17: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, Det ljust rosa område 
visar område J. Strandskyddet inträder för området 
enligt beskrivningen ovan.  
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Delområde K  
Delområde K omfattar området mellan delområde J och Sörstaforsvägen. Området omfattar de två 
tegelbyggnaderna som ligger mellan Sörstaforsvägen och Svenbybäcken som har använts som 
tvättstuga och transformatorhus för bruket. Samt ett område mellan byggnaderna och 
Svenbybäcken. Tvättstugan ligger vid sidan av huvudinfarten till bruksområdet och är idag 
förfallen, taket är inrasat och fönstren är trasiga och vissa av dem är förtäckta. Transformatorhuset 
ligger söder om tvättstugan, i slänten ner mot Svenbybäcken. Även denna byggnad är förfallen, 
taket finns kvar även om det delvis har rasat in och fönster och dörrar är trasiga. Grunden och de 
tegelmurade väggarna står kvar för båda dessa befintliga hus.  

De gamla byggnaderna beskrivs i naturvärdesinventeringen ha potential som häckmiljö för fåglar 
och potentiellt för fladdermöss. Genomförda inventeringar framhåller att inga tecken på 
fladdermöss eller fåglar fanns under inventeringen i varken tvättstugan eller transformatorhuset. 
Inventeringen redogör dock för att det är svårt att få en heltäckande bild av området gällande 
fladdermöss då de gamla byggnaderna i bruket förmodligen har många håligheter. Den plats som 
bedöms ha bäst förutsättningar är den östra delen av fabriksbyggnaden i delområde I där det fanns 
gott skydd mot väder och vind samt värme från pågående verksamhet. Med hänsyn till att både 
tvättstugan och transformatorhuset inte är täta och således inte heller väderskyddade bedöms dessa 
byggnader i dagsläget inte utgöra miljöer som är fördelaktiga för fladdermöss. Tvättstugan och 
transformatorhuset benäms inte heller i fågelinventeringen som miljöer där rödlistade arter häckar 
inom området. I artportalen har inte heller några fynd dokumenterats på platserna för någon av 
dessa byggnader. 

 
Allmänhetens tillgång till delområde K är kraftigt begränsad. Hela sträckan längs Sörstaforsvägen 
från söder upp till de stora grindarna vid bron till bruksområdet är försett med ett stängsel som 
hindrar människor från att beträda området. Det finns passager över Svenbybäcken från 
bruksområdet men för att nå dessa behövs tillgång till bruksområdet vilket också är begränsat 

Figur 18: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, De orangea linjerna visar 
staket. Det ljust rosa område visar område K och de 
delar som det bedöms finnas skäl för upphävande 
enligt beskrivningen ovan. 
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genom att bruket är inhägnat. Idag är allmänhetens tillgång till de delar av Svenbybäcken som 
ligger inom delområde J således kraftigt begränsad. I de södra delarna av delområde K finns 
befintlig vägstruktur, vilka bedöms ianspråktagna för att säkra tillgång till Sörstafors bruksområde 
och har varit det så länge bruket har funnits sedan mitten på 1800-talet. 

Det bedöms finnas skäl enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken av att upphäva strandskyddet för 
delområde K med hänsyn till att marken redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att området 
saknar betydelse för strandskyddets syften med tvättstugan och transformatorhuset. Genom att 
upphäva strandskyddet inom delområde K skulle bebyggelse kunna rustas upp och placeras vilket 
skulle medföra att stängslet längs med Sörstaforsvägen skulle behöva tas bort för dessa att kunna 
ordna med tillfart. Bebyggelse är lokaliserad i den västra utkanten av strandskyddet och för en 
remsa längs Svenbybäcken (delområde J) återinträder strandskyddet vilket innebär att det fortsatt 
kommer finnas miljöer längs Svenbybäcken för djur och människor att nyttja vilket är i linje med 
strandskyddets syften.  

 
Delområde L 
Delområde L är lokaliserat i planområdets södra delar där det idag finns befintliga ladubyggnader 
,en oljecistern samt en upplagsplats som angör till den gamla banvallen. Platsen har historiskt 
använts för magasinering för bruket och tidigare utgjort en koppling mellan Kolbäcksån och 
järnvägen som kopplat ihop brukets nordliga och sydliga delar. Bebyggelsen består främst av enkla 
komplementbyggnader i trä med eftersatt underhåll. Från den södra parkeringen inom 
bruksområdet går en väg upp till ladubebyggelsen som leder ut till Sörstaforsvägen. Likt delområde 
K är även stora delar av detta område inhägnat från väster mot Sörstaforsvägen, det finns en låst 
grind för den vägen som leder ut mot Sörstaforsvägen. Området utanför det inhägnade området 
utgörs av en hårdgjort yta som omges av industriskrot i form av stående fordon, tegel- och 
betongrester, takpannor, ditlagda stora stenblock, metallskrot och plåtar, lastpallar och övrigt skrot. 
Skrotresterna finns i samlada högar som är utspridda i direkt anslutning till den hårdgjorda ytan och 
den gamla banvallen men även i natuområdet som ligger söder om delområde L. Skrotresterna 
avtar och högarna blir mindre och glesnar snabbt med avståndet från den hårdgjorda ytan.   

Bild 7: Skrothög i delområde L. Bild 8: Den hårdgjorda ytan med stående 
bilar och skrothögar i söder.  

Bild 9: Skrothög i delområde L. 
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I de södra delarna av delområde L står även en byggnad i rött trä som omges av högar med 
överblivet tegel och annat industriskrot. Marken utgörs av utfylld mark för att möjliggöra för 
magasin och virkesupplag till bruket. Enlig gällande detaljplan är marken planlagd för 
industriändamål som inte begränsar byggrätten och idag används området för upplagsplats till 
bruket. Delområde L:s södra avgränsning utgår således från de områden där det bedöms finnas så 
mass mycket industriskrot liggandes så tätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Figur 19 visar på vilket område som berörs.  

 
Närmast Sörstaforsvägen har ett mindre område med buskvegetation etablerat sig som i 
naturvärdesinventeringen klassas som torr ruderatmark. Miljön tillhör naturvärdesobjektet som 
enligt naturvärdesinventeringen bedöms ha ett högt eller påtagligt naturvärde. Genom 
artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt för grod- och kräldjur framkommer dock att 

Figur 20: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, Det ljust rosa område 
visar område L och de delar som det bedöms finnas 
skäl för upphävande enligt beskrivningen ovan. 

 

Figur 19: De södra delarna av delområde M som bedöms vara 
ianspråktagna genom hårdgjorda ytor och industriskrot inom grön 
markering med banvallen som orange linje i väster. 

Bild 10: den röda träbyggnaden och tegelrester som ligger 
omkring byggnaden. 
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delområde L inte utgör en viktig struktur. Med hänsyn till detta bedöms området vara ianspråktaget 
på ett sätt som gör att området saknar betydelse om strandskyddets syften med att trygga människor 
och djurs tillgång till strandsområden och det bedöms finnas skäl för upphävande enligt punkt 1. 18 
c § 7 kap. Miljöbalken. 

 
Genom att upphäva strandskyddet inom delområde L skulle området kunna rustas upp och 
bebyggelse tillföras vilket skulle medföra att stängslet längs med Sörstaforsvägen skulle behöva tas 
bort för dessa att kunna ordna med tillfart. Bebyggelse är lokaliserad i den västra utkanten av 
strandskyddet och för en remsa längs Svenbybäcken (delområde J) återinträder strandskyddet vilket 
innebär att det fortsatt kommer finnas miljöer längs Svenbybäcken för djur och människor att nyttja 
vilket är i linje med strandskyddets syften. Sammantaget bedöms ett upphävande inte strida mot 
strandskyddets syften och samtidigt som djurs tillgång till Svenbybäcken bibehålls förstärks 
allmänhetens tillgång till strandområden längs både Svenbybäcken och Kolbäcksån.  

Delområde M 
Delområde M är lokaliserat söder om den stora produktionsnaläggningen för bruket och 
Svenbybäcken och omfattar en väg som kopplar samman brukets södra och norra delar samt en 
befintlig parkeringsplats som används av de verksamheter som idag är aktiva i de södra delarna av 
brukets byggnader. Området utgörs således enbart av en hårdgjort asfaltsplan. Historisk har platsen 
använts för verksamheter knytna till Kolbäcksån och det har exempelvis funnits en lyftkran. 
Delområde M ligger inom ett område som enligt naturvärdesinventeringen beskrivs ha ett högt 
naturvärde kopplat till områdets variation av använda och övergivna industri- och 
ekonomibyggnader. De element som beskrivs som värdebärande för naturvärdet återfinns dock inte 
inom delområde M eftersom området enbart utgörs av hårdgjord yta för motordrivna fordon.  

 
Området har inte heller visat sig utgöra en betydande struktur för fåglar, fladdermöss eller grod- 
och kräldjur. Allmänhetens tillgång till området är även kraftigt begränsat med hänsyn till att det 

Figur 21: Det blåa skrafferade området visar 
strandskyddets utbredning, Det ljust rosa område 
visar område M och de delar som det bedöms finnas 
skäl för upphävande enligt beskrivningen ovan. 

 



 
 

Strandskyddsutredning för  26 (30) 
Dp. 233 Sörstafors bruk 

 
 

 

ligger inom det område av bruket som är avhägnat från söder, väster och från norr.  Med hänsyn till 
detta bedöms området vara ianspråktaget på ett sätt som gör att området saknar betydelse om 
strandskyddets syften med att trygga människor och djurs tillgång till strandsområden och det 
bedöms finnas skäl för upphävande enligt punkt 1. 18 c § 7 kap. Miljöbalken. 

Delområde N 
Delområde N omfattar naturområden söder om bruket och består idag av obebyggd mark med en 
bård av triviallövskog intill Kolbäcksån. Delområde N omfattar de naturområde närmast 
strandkanten för Kolbäcksån. Inom detta område ryms hela det område som enligt den genomförda 
naturvärdesinventeringen bedöms ha påtagliga naturvärden. Området har även bedömt vara en 
viktig struktur för likväl fladdermöss som fåglar. Delområde N omfattar även ett naturområde 
kopplat till den strandnära skogen åt väster. Området är som bredast cirka 92 meter brett och 
avgränsas i väster av delområde L som fortfarande har kvar industrirester i en sådan mängd att det 
bedöms ianspråktaget. Inom detta område (delområde N) finns fortfarande rester av industrin och 
industriskrot, men så pass lite och utspritt att området inte bedöms vara ianspråktaget på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området bedöms även vara av särskild 
vikt för att säkerställa fri passage för allmänheten längs med Kolbäcksån.  

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedöms det inte lämpligt att upphäva strandskyddet 
för delområde N, och området planläggs som NATUR med enskilt huvudmannaskap i detaljplanen. 
Det bedöms finnas gods skäl för beviljande av dispens för en gång- och cykelbana inom 
naturområdet eftersom det ryms inom strandskyddets syften och kan uppföras på ett sätt som 
förbättrar allmänhetes tillgång till strandområdet. Med hänsyn till att området används av 
fladdermöss och fåglar behöver hänsyn tas gällande belysning.    

 

  

Figur 22: Det blåa skrafferade området 
visar strandskyddets utbredning, De 
orangea linjerna visar staket. Det ljust 
rosa område visar område N. 
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Delområde O 
Delområde O omfattar området i Kolbäcksån som genom gällande byggnadsplan 88 för Sörstafors 
från 1958 regleras som vattenområde som får överbryggas. Med hänsyn till att gällande plan är från 
1958 vilket är innan det generella strandskyddet inträda, omfattas området inte idag av 
strandskydd. Området utgörs av Kolbäcksån och angränsar till den strandnära skogen och bedöms 
ha höga naturvärden. Det bedöms därav som olämpligt att området inte omfattas av strandskydd 
och Dp. 233 för Sörstafors bruk hanterar detta genom att även upphäva gällande byggnadsplan 88 
för vattenområdet. Detta medför att strandskydd inträder för delområde O.  

Genom fladdermusinventeringen och kontakt med fladdermusinventeraren har konstaterats att det 
framförallt är byggnad tre i figur 16 som bedöms som mest intressant för fladdermöss trots att inga 
påträffades eller spår av fladdermöss hittades under inventeringen. Denna bedöms ha bäst 
förutsättningar för fladdermöss eftersom det fanns ett vindsutrymme där taket var förhållandevis 
välbevarat, vilket ger ett bättre skydd mot väder och vind, och de undre delarna av byggnaden 
värms upp genom den pågående verksamheten. De andra fabriksdelarna var överlag mer kalla och 
dragiga. Denne del av produktionsanläggningen är även med i delområde O eftersom det inte 
bedöms föreligga skäl om upphävande. Strandskyddet återinträder således för delområde O.  

För byggnadskroppen inom delområdet är det viktigt att renoveringar kan ske som säkerställer att 
byggnaden får en samtida användning och underhålls så att den inte förfaller eftersom byggnaden 
har höga kulturvärden. Det är dock viktigt för fladdermössen att vindsutrymmet fortsatt hålls 
tillgängligt vilket innebär att möjligheterna att nå vinden måste tas hänsyn. Det bedöms möjligt att 
med rätt anpassningar söka dispens för renovering av byggnaden och på så sätt kan både värden för 
fladdermöss och kulturvärden bibehållas samtidigt som området utvecklas.  

Figur 23: Det blåa skrafferade 
området visar strandskyddets 
utbredning, De orangea linjerna 
visar staket. Det ljust rosa område 
visar område O. 
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Sammanställd bedömning av strandskyddet 

Den samlade bedömningen är att delar av planområdet som är lokaliserade öster om väg 252 är 
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, med likväl 
bebyggelse som stängsel, grindar och naturliga barriärer som hindrar tillgången till strandområdet. 
Bedömningen är även att Sörstafors bruk och området runtomkring ur ett historiskt perspektiv 
också kan betraktas som ianspråktaget då bedriven industri hindrade allmänhetens tillgång till 
området. De områden som bedöms vara ianspråktagna på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften är delområdena A, C, D, G, H, I, K, L och M vilka samtliga är markerade 
med den ljust orangebruna färgen i figur 25. Det finns dock miljöer inom de östra delarna av 
planområdet där det finns höga naturvärden och som samtidigt utgör viktiga strukturer för främst 
fåglar och fladdermöss där det inte bedöms finnas skäl för att upphäva strandskyddet. Dessa 
områden återfinns främst längs Svenbybäcken och Kolbäcksåns närmsta strandmiljö (delområdena 
B, E, F, J och N. Delområde F utgör även ett idag bebyggt område som inhyser viloplats för 
fladdermöss och där bedöms det inte heller finnas skäl för upphävande av strandskydd. Delområde 
O utgörs delvis av en byggnadsdel inom produktionsanläggningen som är intressant för 
fladdermöss och delvis av vattenområde som föreslås bli icke detaljplanelagd mark och 
strandskydd inträder därav för detta område. Samtliga områden där strandskyddet inträder är 
markerade med grön färg i figur 25.  

 

Figur 24: De gröna områdena är de 
områden för strandskydd enligt Dp. 
233 inträder eller fortsätter gälla 
och de orangea områdena är de 
områden som strandskyddet 
fortsätter vara upphävt enligt Dp. 
233. Bokstäverna visar namn på 
delområden. 
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För bedömning jämförs även detaljplanen mot nollalternativet vilket är att gällande byggnadsplan 
88 fortsätter gälla. Stora delar av planområdet regleras genom Bpl. 88 som kvartersmark för 
industriändamål, där även det närmaste vattenområdet är reglerat för vattenområde som för 
överbryggas. Enligt nollalternativet fortsätter stora delar av området längs Kolbäcksåns stränder att 
inte omfattas av strandskydd som figur 26 påvisar. Dp. 233 medför att viktiga strukturer för djur 
och natur, såsom naturområdena längs Svenbybäcken och Kolbäcksån, vilka idag inte omfattas av 
strandskydd skulle gör det. Både Svenbybäcken och Kolbäcksån omfattas av strandskydd igen, 
vilket skiljer sig från nollalternativet. Områden som är viktiga ur natur- och strandskyddsperspektiv 
som enlig Bpl. 88 är kvartsmark planläggs istället som NATUR1 vilket tillsammans med 
strandskyddet utgör ett bättre skydd för områdets värden än nollalternativet.  

 

Dp. 233 innebär att gällande byggnadsplan 88 för den strandnära delen av Kolbäcksån upphör att 
gälla vilket innebär att strandskyddet återinträder. Detta bedöms alltjämt medföra ett ökat skydd för 
Kolbäcksåns friluftsliv och allmänhetens tillgång till vattenområdet och möjligheterna till de 
vattenanknutna friluftsaktiviteterna bedöms fortsatt goda. Således bedöms riksintresset inte 
påverkas negativt av detaljplanen avseende strandskyddsfrågan.  

Sammantaget behöver strandskyddade områden tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt angeläget 
intresse, dvs bostadsförsörjning. Den nya bebyggelsen planeras intill befintlig industribebyggelse 
samt bostadshus vilket är positivt ur flera aspekter. Bland annat kan mark tas i anspråk som redan 
är i anspråkstagen och en miljö som är värdefull ur kulturmiljösynpunkt får ökade möjligheter till 
bevarande och underhåll i och med den ökade användbarheten. I huvudsak planeras ingen ny 
bebyggelse i den närmaste strandzonen vilket är positivt för allmänhetens tillgänglighet till 
vattenområdena samt för bevarandet av höga naturvärden. Detta säkerställs genom att marken 

Figur 25: Kvartersmark (gult), allmän platsmark (ljusgrönt) och 
planlagda områden för vattenområden (ljusblått) utifrån 
gällande byggnadsplan 88 – med strandskyddet som blåa 
skrafferade ytor  

Figur 26: Kvartersmark (gult), allmän platsmark (ljusgrönt) och 
planlagda områden för vattenområden (ljusblått) utifrån 
planförslag till Dp. 233 – med strandskyddet som blåa 
skrafferade ytor 
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närmast vattnet till stor del planläggs som allmän platsmark (natur) och genom att strandskyddet 
återinträder vilket ger positiva konsekvenser för strandskyddets syften. Föreslagen detaljplan 
bedöms ge något mer positiva konsekvenser jämfört med nollalternativet då tillgängligheten till de 
strandskyddade områdena delvis ökar samtidigt som miljöer med högre naturvärden undantas från 
exploatering. Strandskyddets syften bedöms kunna uppnås och särskilda skäl föreligga för 
upphävande av strandskyddet. Kommunstyrelsen åberopar 7 kap. 18 c § punkt 1 samt punkt 6 
Miljöbalken (1998:808) då det handlar om att fortsatt möjliggöra bebyggelse i ett område där 
marken i fråga redan kan betraktas som ianspråktagen och området tas i anspråk för ett allmänt 
angeläget intresse för delområden A, C, D, G, H, I, K, L och M (figur 24). 
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