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Del 2.3    Analyser och avvägningar 

Tätorten bedöms inte expandera så mycket under den närmaste 10-års period. Fa-
gersanna är dock en tillgång för kommunen med sitt attraktiva boende med närhe-
ten till fin natur och sjön Örlen. Antalet invånare måste öka inom tätorten för att 
servicen ska kunna behållas. Kommunen planerar därför att ha en handlingsfrihet 
när tillfälle för expansion erbjuds. Därutöver planerar kommunen för förändringar 
och förbättringar i den befintliga miljön.  

Utbyggnaden av tätorten sker huvudsakligen i anslutning till redan exploaterade 
områden. En större utbyggnad bedöms kunna ske söder om riksväg 49, Levinsgår-
den. Ett område som kan erbjuda utsikt över Örlen. 

Strandskyddsområden och framtida utbyggnad 

En översyn av strandskyddet bör ske inom hela Fagersanna tätort. Detta eftersom 
strandskyddsbestämmelserna är ett skydd inte bara för tillgängligheten utan också 
för växt- och djurlivet i strandkanten. Strandskyddet som separata avgränsade öar 
på land bör upphävas. Detta gäller också inom områden som i stort sett är avskurna 
från stranden genom bebyggelse. Inom detaljplanelagda områden bör strand-
skyddsbestämmelsen återinföras inom områden som inte är kvartersmark. Det gene-
rella strandskyddet bör preciseras inom befintliga avstyckningsplaner. Eventuella 
konsekvenser för den enskilde ska studeras ingående innan någon förändring ge-
nomförs. 

De framtida bostadsområden som planeras inom strandskyddsområdet (Ransbergs 
Prästbol i väster och Skeastan i öster) ska detaljplaneläggas varvid hänsyn ska tas 
till strandskyddet. I samband med planläggningen bör strandskyddet upphävas inom 
områden med kvartersmark. Om campingplatsen vid Prästberget utökas åt öster ska 
även detta område detaljplaneläggas. Då ska man också ta ställning till strandskyd-
dets avgränsning.  

Riksintresseområden och framtida utbyggnad 

Halva Fagersanna samhälle (den östra delen) omfattas av riksintresse för naturvård 
Örlendalen/ Mölltorpsplatån. Det är också den östra delen av samhället som till 
största delen är bebodd av permanentboende och där butiken, biblioteksfilialen och 
numera även förskolan är belägen. Den västra delen av samhället består huvudsak-
ligen av fritidshus. Det är angeläget att Fagersanna tätort kan expandera om nuva-
rande kommersiell och offentlig service ska överleva på sikt. Expansionen av sam-
hället bör huvudsakligen ske i den östra delen för att stödja etablerad service i tätor-
ten.  

Exploateringen kommer i konflikt med riksintresset – Örlendalen/ Mölltorpsplatån. 
Kommunen bedömer dock att utbyggnaden är så angelägen för tätorten och kom-
munen att riksintresset bör komma i andra hand. Inom riksintresset har föreslagits 
byggnation på Levinsgården i söder och i Skeastan vid Örlen. Folkparksområdet 
beläget vid Björkhultsvägen/ Mölltorpsvägen är redan detaljplanelagt område för 
bostäder. Området har dock inte byggts ut ännu. Ett område för framtida verksam-
heter har planerats norr om Mölltorpsvägen. Ett reservat för en ny dragning av 
Spethultsvägen (väg 3022) har lagts in i planen. Samtliga åtgärder ska detaljplane-
läggas innan de kan genomföras. I detta skede ska hänsyn tas till riksintresset, var-
vid tidiga samråd ska ske med länsstyrelsen. 
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Golfbana på Levinsgården och områdena öster därom kommer att vara belägen 
inom riksintresseområdet Örlendalen / Mölltorpsplatån. Även här kommer särskild 
hänsyn att tas till riksintresset vid planering och projektering. Ett planprogram 
kommer att upprättas för planarbetet och tidiga samråd kommer att tas med länssty-
relsen och andra berörda parter.      

Västra delen av Fagersanna berörs av riksintresseområdet Rankås. Inom områdets 
norra del finns befintliga byggnader. Kommunen har inte för avsikt att förändra 
mark- och vattenanvändningen inom området.   

Förbud mot trafik med motordrivna fordon 

Bestämmelserna för båttrafiken bedöms vara bra. Kommunen önskar eventuellt om-
pröva bestämmelserna vid campingplatsen (Prästberget) då båtbryggan ligger inom 
ett område med förbud mot trafik med motor eller segeldrivna fartyg. 

Utbyggnad av verksamhetsområde  

Kommunen förväntar ingen industriell utbyggnad i Fagersanna men planerar för ett 
verksamhetsområde i östra delen av tätorten intill den befintliga industri. Det före-
slagna nya verksamhetsområdet är beläget på jordbruksmark. Marken ägs till störs-
ta delen av kommunen. Grundförhållandena ska undersökas i samband med att om-
rådet detaljplaneras.   

Verksamheter som är belägna inom befintliga bostadsområden får inte vara störan-
de för omgivningen. Detta kan innebära restriktioner för framtida utveckling eller 
förändringar i verksamheten. 

Utbyggnad av bostadsområden  

Den föreslagna bebyggelsen i Skeastan har minskats mot tidigare förslag med hän-
syn till naturvårdsintressena. Utbyggnaden kvarstår till en mindre del eftersom ut-
byggnadsområdena i den östra delen av Fagersanna är ytterst begränsade. Kommu-
nens viljeinriktning är att bostäder ska kunna byggas inom området kring Levins-
gården.   

Jordbruksmark kommer att tas i anspråk för bostadsbebyggelse både på Levinsgår-
den och på Ransbergs Prästbol. Levinsgården är det område där konflikterna är 
störst. Ransbergs Prästbol ligger omgärdat av befintlig bebyggelse och utgörs av 
jordbruksmark. Jordbruksintresset bör här kunna stå tillbaka för tätortens utbygg-
nad. 

Om kommunen äger marken i nära anslutning till bostadsområden och frekventera-
de friluftsområden ges bäst förutsättningar för att minska konflikterna mellan boen-
de och friluftsliv och de areella näringarna. Näringarna behöver inte ta kostnaderna 
för tätortens intressen. De eventuella skyddszonerna får dock inte se ut som om 
ingen äger eller sköter dem. 
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Utveckling av samhällsservice 

Om inte servicen upprätthålls kommer Fagersannas attraktionskraft för åretruntbo-
ende sannolikt att minska. Handeln bör därför stödjas enligt gällande regler.  

Utveckling för friluftsliv och turism 

Fagersanna är idag ett frekventerat närrekreationsområde och turistområde. Det 
finns goda förutsättningar att ytterligare utveckla rekreationsområdena med andra 
aktiviteter som golfbana mm. En satsning på turismen bör kunna innebära en ökad 
sysselsättning i kommunen och därmed också ett bättre underlag för serviceutbudet 
för de boende. 

Kommunen anser att campingen vid Prästberget ska kunna utvidgas något åt öster, 
vilket redovisats i planförslaget. Campingen är ett viktigt turist- och rekreationsmål 
i Fagersanna.  

Om en golfbana byggs ut inom Levinsområdet kan den komma i konflikt med det 
befintliga friluftslivet främst vad gäller det utbyggda elljusspår och den befintliga 
skjutbanan. Dessa anläggningar måste då flyttas till andra områden. Om så sker 
kommer elljusspåret att flyttas till ett annat till tätorten närliggande område. Var an-
läggningarna i så fall ska placeras får prövas i samråd med berörda. Det är angelä-
get att golfbanan kan byggas ut så att också utbyggnad av attraktiva bostäder, med 
utsikt över Örlen, kan ske inom Levinsgården. Utbyggnaden för bostäder kan inte 
vara liten eftersom den ska täcka stora samhällsinvesteringar som t.ex. vägar och 
planskildhet vid riksväg 49.  

På grund av Bjurbacks kulle naturvärden och allmänhetens intresse av området för 
friluftsliv har kommunen omprioriterat användningen av området. Området kom-
mer att sparas för friluftsliv och rekreation. I området bör också göras en naturin-
ventering som underlag för planering av skötseln. 

Anläggande av vandringsstigar dels längs Örlens strand men även uppe på höjden 
från Rotevägen till Sjöbolsområdet. Detta bör kunna ske utan konflikter eftersom 
det huvudsakligen är fråga om utvidgning av redan befintliga vägar och stigar. An-
läggningarna bör kunna lokaliserar så att man kan ta hänsyn till enskildas intressen 
och i samförstånd med markägarna.  

Utveckling av infrastruktur   

Planförslaget innebär inga genomgripande förändringar av kommunikationsstruktu-
ren. Flyttning av vägen till Spethult ger en bättre boendemiljö i anslutning till Såg-
vägen, Strandstaden och Skeastan. Därutöver föreslås endast punktvisa men ange-
lägna förbättringar gällande trafiksäkerhet och miljö längs riksväg 49.  

Banverket har under våren 2003 beslutat att upphöra med underhållet på bandelen 
Tibro tätort och Karlsborg. En stoppbock placeras öster om stationsområdet i Tibro. 
Först 2006 kan ett beslut om nedläggning fattas. Banvallen bör byggas om till en 
gång- och cykelväg. Detta skulle underlätt kommunikationerna inom den långsmala 
tätorten Fagersanna. Via banvallen når man trafiksäkert i stort sett alla målpunkter i 
tätorten som skola, förskola, butik och friluftsanläggningar. Dessutom får man möj-
lighet att trafiksäkert ta sig till arbetsplatser i Tibro. 


