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Handlingar 

Rubricerad översiktsplan har översänts till Länsstyrelsen för granskning 
enligt 3 kap 14 § PBL. Förslaget är upprättat i oktober 2013 och innehåller 
följande handlingar: 

- Granskningshandling inklusive MKB, Översiktsplan för Eda kommun 

- LIS-plan tillhörande Översiktsplan för Eda kommun 

- Vindbruksplan tillhörande Översiktsplan för Eda kommun 

- Samrådsredogörelse 

Länsstyrelsens roll 

Länsstyrelsen har att enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL) avge 
granskningsyttrande av vilket skall framgå om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken, 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
milj öbalken inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt 
sätt, och 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Granskningsyttrandet är en del av översiktsplanen och skall fogas till planen 
då den antagits. 

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Vaxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se  

www.lansstyrelsen.se/varmland  
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Ärendets handläggning 

Förslaget har sänts för yttrande till berörda myndigheter samt till berörda 
enheter inom Länsstyrelsen. Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, SGU, 
Vattenfall och Skogsstyrelsen har inkommit med yttranden med anledning 
av planförslaget. SGU har inget ytterligare att tillägga till samrådsyttrandet. 
Svenska Kraftnät, Skogsstyrelsen och Vattenfall har inget att erinra mot 
förslaget. Försvarsmakten har lämnat synpunkter som sammanvägts i 
Länsstyrelsens yttrande. 

Övergripande synpunkter 

Innehåll 
Länsstyrelsen ser positivt på Eda kommuns arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan. En översiktsplan är ett viktigt verktyg i en välavvägd och 
långsiktigt hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser. 

en översiktsplan behöver kopplingen mellan nuläge och tänkt framtid vara 
tydlig. Vilka krav och önskemål ställs på den framtida utvecklingen? Vilka 
är kommunens egna ställningstaganden? På dessa punkter ser Länsstyrelsen 
att förslaget till översiktsplan har behov av vidareutveckling. 

Läsbarheten 
Översiktsplanen har en bra struktur och är välavvägd till omfattningen. Dock 
är flera av kartorna svårtolkade på grund av den skala och pappersstorlek 
som valts. 

I översiktsplanens avsnitt om vindkraft görs hänvisningar till separat 
upprättat förslag för vindbruksplan. Flera av kommunens ställningstaganden 
i vindbruksplanen har dock ändrats genom att avsnittet i översiktsplanen 
presenterar nya ställningstaganden. Detta utan att vindbruksplanen har 
ändrats. En läsare av enbart vindbruksplanen riskerar därför att inte ta del av 
korrekt information om kommunens ställningstagande avseende 
utvecklingen av vindkraft. 

Riksintressen 

Kulturmiljö 

Eda skans (K5) är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken, vilket även tydligt framgår av översiktsplanen. 
Länsstyrelsen anser att kommunens ambition att utreda ett besökscentrum 
vid Eda skans är mycket lovvärd och ett gott exempel på hur man kan arbeta 
för att utveckla och tillgodose ett riksintresse. På sida 49 anges 
rekommendationer för beaktande av riksintressen. För Eda skans avser 
kommunen att inte tillåta exempelvis trädfällning. Länsstyrelsen anser att 
detta i många fall kan vara ett bra ställningstagande, men vill informera om 
att viss trädfällning är motiverat ur skötselsynpunkt av just detta område. Det 
finns en skötselplan för området framtagen av Länsstyrelsen. Skötselplanen 
anger de vårdåtgärder som kan anses kulturhistoriskt motiverade och det är 
lämpligt om åtgärder enligt skötselplanen inte hindras av kommunens 
ställningstagande i översiktsplanen. 
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Riksintresse för totalförsvarets militära del 

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket 
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall 
inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfålt och flygflottiljer 
som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 
omfattning berörda av riksintresset. 

I Eda kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom 
kommunerna kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Hela landets yta är samråds-
område för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom samman-
hållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste 
skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen används också som 
förberedelse för införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas. 

Riksintresse för kommunikation 
De viktigaste frågorna rörande trafikutvecklingen i Eda kommun berör väg 
61, och då i huvudsak sträckan mellan Charlottenberg och riksgränsen till 
Norge. Längs denna sträcka ökar trafiken och prognoser visar på en fortsatt 
ökning. Merparten av fordonsrörelserna består av personbilar som besöker 
de handelsområden som växt fram i området, företrädesvis besökare från 
Norge. Även en ökande mängd tung trafik belastar vägsträckan. Väg 61 
utgör riksintresse för kommunikation samt utgör rekommenderad 
transportväg för farligt gods. 

De tillskott av handelsetableringar som i dagsläget planeras alstrar ytterligare 
trafik på denna redan belastade vägsträcka. Risken för framkomlighets-
problem är vid vissa tidpunkter överhängande. Räddningstjänst kan vid 
händelse av olycka få svårt att komma fram vid dessa tillfållen. Problem med 
dålig luftkvalitet, höga bullernivåer och ökad risk för olyckor ökar. Mot 
bakgrund av ovanstående behöver översiktsplanen kompletteras med 
alternativa transportvägar till väg 61. 

Trafikverket upprättade i juni 2012 en förstudie inför ombyggnad av väg 61 
mellan Charlottenberg och Riksgränsen. Två viktiga behov beskrevs som 
centrala: breddning av väg 61 för bättre framkomlighet samt förbättringen av 
säkerhetsavståndet mellan väg och järnväg i delsträckan Eda Glasbruk-
Riksgränsen. Idag är avståndet mellan vägkant och spårmitt på sina håll så 
litet som 2,3 meter, och saknar skyddsbarriärer. Åtgärdsförslaget innebar 
bland annat flytt av järnvägen norrut i en 1,5-2 km lång sträcka genom Eda 
Glasbruk. 

Aktuellt förslag till översiktsplan utgår från att Trafikverkets ambitioner i 
förstudien realiseras. Dock har Trafikverket i senare planering (hösten 2013) 
ändrat ambitionsnivå och har inte längre för avsikt att flytta järnvägen. Den 
standard som är möjlig att uppnå genom ombyggnation av väg 61 är därmed 
lägre än den optimala. Kommunen bör beskriva sina ställningstaganden 
rörande handelsutvecklingen i området även utan flytt av järnvägen. Kartan 
på sida 59 bör som följd av detta uppdateras för att bättre avspegla faktiska 
planeringsambitioner, alternativt förtydligas med avseende på genomför- 
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barhet och tidshorisont. Det bör framgå tydligt vad som är kommunens 
ställningstaganden och vad som är andra aktörers ambitioner. 

Fördjupad översiktsplan för Eda Glasbruk (laga kraft 2009-06-23) anger att 
områden lämpliga för handel är ianspråktagna och att ytterligare handel 
svårligen kan ges plats utan negativa konsekvenser för boende, miljö och 
trafik. Under rubriken Näringsliv och service i förslag till översiktsplan 
anges felaktigt att det enligt gällande fördjupade översiktsplaner råder 
relativt god tillgång på mark lämpad för industri och handel i bland annat 
Eda Glasbruk. 

Utformningen av nuvarande väg 61 är inte dimensionerad för den trafik som 
utvecklingen av handel i området genererar. Länsstyrelsen bedömer att 
handelsutvecklingen snart medför att det råder risk för påtaglig skada på 
riksintresset. Kommunen bör därför ta tydligare ställning till hur — och under 
vilka förutsättningar — utvecklingen av handel och andra verksamheter som 
genererar mer trafik på väg 61 kan ske. 

Kulturmiljö 

Det är mycket positivt att kommunen genom en inventeringsrapport 2010 
"Kulturmiljö i Eda kommun, Underlag för översiktsplan och strategiarbete" 
har påbörjat arbetet med att utveckla ett kommunomfattande kulturmiljö-
program. Det är dock utifrån vad som skrivs i översiktsplanen fortfarande 
oklart i vilken utsträckning som kommunen avser att arbeta aktivt med 
bevarandeplanering, upprättande av kulturmiljöprogram med mera. 

I översiktsplanens första del under avsnittet Mål och strategier, redovisas 
Eda kommuns vision. Länsstyrelsen anser att de ambitioner som där 
presenteras är bra. Det är dock något svårt att utläsa hur dessa far genomslag 
i planen. Exempelvis vore det ur kulturmiljösynpunkt önskvärt med en 
övergripande strategisk vision för bebyggelsens utveckling där även 
kulturmiljöernas kvaliteter kan vara en lokaliseringsfaktor. 

Länsstyrelsen anser att befintligt planeringsunderlag för kulturmiljön är så 
knapphändigt att det i dagsläget inte är möjligt att bedöma vilka 
konsekvenser föreliggande plan kommer att få. Det går därför inte att dra 
slutsatsen att påverkan för kulturmiljön är marginell, vilket antyds i kapitlet 
om planförslagets betydande miljöpåverkan. 

redogörelsen för Uppfyllelse av nationella miljömål omnämns under God 
bebyggd miljö vikten av att ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram. För 
andra milj ömål saknas motsvarande ambitioner för hur kulturmiljövärdena 
ska värnas. Exempelvis kan exploatering i LIS-områden beröra sådana 
kulturmiljövärden som avses i milj ökvalitetsmålet Levande sjöar och vatten-
drag. Motsvarande gäller även för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
En levande skog. 

Eda kommun har inför granskningsskedet kompletterat planen med 
information kring de fyra kyrkomiljöer som är skyddade enligt 4 kap. 
Kulturmiljölagen. 

Samtliga utpekade miljöer i det regionala kulturmiljöprogrammet bör 
namnges på kartan på sida 41. 
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Länsstyrelsen vill informera om att Kulturminneslagen den 1 januari 2014 
kommer att ersättas av Kulturmiljölagen, varför det är lämpligt att redan nu 
ändra benämningen. 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrande att pågående naturreservats-
bildning bör redovisas. Följande områden är under planering (se bilaga 1 för 
karta): 

• Billan 
• Gatefjällsbranten 
• Kloften, utökning av 
• Tippmyren 
• Torgilsrudsälven 

Miljökvalitetsnormer 

Översiktsplanen innehåller endast en redovisning av gällande normer och 
status vad avser milj ökvalitetsnormer för vatten. Detta gäller för såväl yt-
som grundvatten. Länsstyrelsen anser därför att översiktsplanen saknar 
rekommendationer för kommunens arbete att uppfylla miljökvalitets-
normerna. 

Mätningar av luftkvaliteten i Eda kommun 2001-2002 visade på relativt höga 
halter av bensen och sot. För att säkerställa att inte miljökvalitetsnormerna 
för partiklar och bensen överskrids bör dessa luftföroreningar mätas i 
kommunen. 

Strandskydd 

I Värmlands län har det generella strandskyddet efter särskilt beslut upphävts 
för mindre vattendrag av viss storlek. Några av dessa vattendrag har i senare 
beslut åter fått strandskydd på grund av deras konstaterat höga naturvärden. 

I översiktsplanen samt i det tematiska tillägget för LIS-områden redovisas en 
karta som illustrerar förslag till LIS-områden samt strandskyddets utbredning 
i kommunen. Kartan är dock inte heltäckande då strandskyddet för de mindre 
vattendrag som omfattas av ovan nämnda särskilda beslut inte redovisas. 

Kartan bör därför kompletteras med strandskydd om 100 meter för följande 
vattendrag: 

• Mj ö gan 
• Bodaälven 
• Lerkullbäcken 
• Lillälven 
• Sörbohedsälven 
• Buvattsälven 
• Mellan Ränken och Bytjärnet 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Allmänt om det tematiska tillägget 

Länsstyrelsen anser att planen har framtagits med hjälp av väl avvägd 
metodik. Omfattningen av LIS-områden är av den storleksordning som 
Länsstyrelsen finner rimlig i förhållande till kommunens storlek, antal 
invånare och total påverkan på strandområden. Närheten till befintlig 
transportinfrastruktur innebär att ingrepp till följd av nya vägar blir små. 

Översyn av strandskydd 

Länsstyrelsens arbete med översyn av det utökade strandskyddet gick ut på 
remiss 2014-01-24. I Eda kommun föreslås att Bysjön, Hugn, Ränken, 
Vadjungen samt Västra och Östra Buvattnet ska omfattas av ett utökat 
strandskydd om 200 meter. Detta innebär att LIS-områden nummer 6, 7, 8 
och 9 berörs av förslaget. 

Länsstyrelsen föreslår att LIS-planen uppdateras så att den redovisar 
gällande strandskydd och föreslagen utvidgning samt tydligt anger tänkta 
utvecklingsområden i strandnära lägen i sin helhet, inte bara i de delar som 
omfattas av gällande strandskydd. På så vis kan LIS-planen innehålla en 
redovisning av LIS-områden som gäller oberoende av hur beslut om utökat 
strandskydd faller ut. Länsstyrelsen bedömer att berörda LIS-områden i 
planen kan utökas i riktning bort från stranden, men påminner samtidigt om 
att prövning om dispens eller upphävande av strandskydd görs i senare 
skeden i det enskilda fallet även inom dessa områden. 

Urval 

En viktig grund för urvalet av LIS-områden är dess bidrag till 
landsbygdsutvecklingen i befintliga strukturer, inte en möjlighet till 
nyetableringar i tidigare orörda områden. I samrådet uppmärksammade 
Länsstyrelsen att flera av områdesbeskrivningarna saknar uppgifter om 
vilken befintlig service de utpekade LIS-områdena förväntas stödja. På 
denna punkt har ingen redovisning skett, varför synpunkten kvarstår. 

Efter samrådet har Eda kommun valt att göra några ändringar. Bland annat 
har nummer 11, Edssjön, har utgått. 

LIS-områden avsedda för enstaka en- eller tvåbostadshus 

I det tematiska tillägget presenteras två typer av LIS-områden. Dessa benämns 
"LIS-område" och "LIS-område, enstaka hus". Länsstyrelsen finner inte att 
något stöd för denna åtskillnad finns i lagstiftningen. Utpekandet av ett LIS-
område innebär inte någon möjlighet att upphäva eller ge dispens från 
strandskyddet för enstaka en- eller tvåfamiljshus, såvida inte huset placeras i 
anslutning till ett redan befintligt bostadshus. 

I planens inledande kapitel samt i beskrivningen av de flesta föreslagna 
områdena anges dock föredömligt att komplettering med en- eller 
tvåbostadshus ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse. Av propositionen 
till lagändringen som medförde möjligheten att utpeka LIS-områden framgår 
att avståndet till anslutande byggnad endast i undantagsfall får uppgå till så 
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mycket som 200 meter) Mot bakgrund av detta resonemang anser 
Länsstyrelsen att kommunen borde ta ställning till vad begreppet "i 
anslutning till" innebär. 

Ett sådant ställningstagande kan vara av vikt för att inte löpa risken att vissa 
LIS-områden endast ger begränsad effekt vad gäller eventuella bygglov- och 
dispensgivning för nya bostäder, då dispens inte kommer att kunna lämnas 
för bostäder som inte uppfyller kriteriet "i anslutning till befintlig 
bebyggelse". 

Teknisk försörjning och kommunal service 
En viktig fråga kopplad till bebyggelseutveckling i LIS-områden är att utreda 
möjligheten att i dessa, ibland perifera lägen tillskapa ändamålsenliga vatten-
och avloppslösningar. Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
kan kommunen ställas skyldig att ordna vattenförsörjning eller avlopp, om 
det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön krävs för 
befintlig eller blivande bebyggelse av viss storlek. Enligt rådande praxis 
utgör 20-25 fastigheter storleksgränsen för sådan bebyggelse. 

Det kan med anledning av ovanstående vara lämpligt att analysera föreslagna 
områden utifrån möjligheten att 6 § lag om allmänna vattentjänster kan bli 
tillämplig på vissa av dessa områden, om antalet fastigheter blir tillräckligt 
stort. 

Kommunen bör även beakta att såväl åretruntbostäder som fritidsbostäder 
som omvandlas till det förstnämnda kan komma att innebära krav på 
kommunen att bistå med samhällsservice i form av exempelvis hemtjänst, 
sophämtning och skolskjuts. 

Ytterligare kända naturvärden 
I de föreslagna LIS-områdena finns ytterligare kända naturvärden 
registrerade än vad som beskrivits i planen. 

Jösseälven: gräddporing (rödlistad VU sårbar) 

Hugn Köla: artrik vägkant Nordstrand, flodkräfta (rödlistad CR akut hotad) 

Hugn Noresund:  flodkräfta (rödlistad CR akut hotad) 

Ränken: vårsandbi (rödlistad EN starkt hotad), sexfläckig bastardsvärmare 
(rödlistad NT missgynnad), flodkräfta (rödlistad CR akut hotad) 

Hemsjön: flodkräfta (rödlistad CR akut hotad) 

Helgesjön: flodkräfta (rödlistad CR akut hotad) 

Kulturmiljöaspekter i LIS-områden 
Det bör av översiktsplanen tydligt framgå att kulturmiljöutredningar i 
föreslagna områden är en förutsättning inför eventuell exploatering och 
planläggning. 

För att på ett tydligare sätt visa att kulturmiljövärden har studerats skulle 
rubriken Kulturmiljö kunna införas. Rubriksättningen Intressen kan då 

'Se Regeringens proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
(sida 71 & 108). 
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innehålla resterande intressen som inte rör natur, kultur och friluftsliv. Under 
rubriken Kulturmiljö bör det infogas reflektioner kring vilka värden som 
eventuellt finns i befintlig bebyggelse och hur de ska värnas. 

Vid två av de föreslagna områdena finns i dag registrerade lämningar som är 
klassificerade som övrig kulturhistorisk lämning av Riksantikvarieämbetet. 
Dessa kan efter den 1 januari 2014 när den nya kulturmiljölagen träder i 
kraft, komma att omvärderas till fornlämning och därmed ha ett starkare 
skyddsvärde. 

Områdesvisa kommentarer 

Område 2 Vallen Häljebol 

Länsstyrelsen filmer det olämpligt att utan närmare utredning peka ut ett 
område med radonrisk som LIS-område. 

Område 4 Nordsjön 

Här bör man beakta att den nedströms liggande vattenförekomsten 
Älgåbäcken inte uppnår god ekologisk status. 

Område 5 kantjärn 

Innan ett utpekande bör kommunen ha säkerställt att tjärnen inte påverkas av 
den näraliggande nedlagda deponin. Det är kommunen som ansvarar för att 
bedöma om deponin påverkar området på ett sådant sätt att närboende inte 
berörs. 

Område 9 Ränken — Hälle Fiskecamp min 

Två registrerade lämningar saknas på kartan på sidan 33. Intill det mellersta 
området vid Hälle finns en boplatslämning som bevakningsobjekt med 
datering stenålder, bronsålder och järnålder. Intill det norra området finns en 
bytomt/gårdstomt som enligt Riksantikvariets register har skriftliga belägg 
från 1503, vilket kan innebära att den omvärderas från övrig kulturhistorisk 
lämning till fornlämning enligt den nya Kulturmiljölagen. 

Länsstyrelsen kan med anledning av ovanstående komma att fatta beslut om 
särskild arkeologisk utredning/undersökning i området. 

Område 10 HeIllSjön camping mm 

Den utpekade fornlämningen är en bytomt/gårdstomt med skriftliga belägg 
från 1500- talet enligt Riksantikvarieämbetets register. Även denna kan 
komma att omvärderas från övrig kulturhistorisk lämning till fornlämning 
enligt den nya Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen kan med anledning av 
ovanstående komma att fatta beslut om särskild arkeologisk utredning/ 
undersökning i området. 

Konsekvensanalys 
En LIS-plan föranleder att en konsekvensanalys, avseende påverkan på 
friluftsliv och djur och växtliv, genomförs (hur detta ska gå till finns bäst 
beskrivet i Naturvårdsverkets och Boverkets vägledning, handbok 2009:4 
utgåva 2, kap 5 sida 76-78). Utredningen om LIS-områdena och den 
information som tagits fram angående naturmiljön följer inte 
Naturvårdsverket och Boverkets vägledning fullt ut. 
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Kommande dispensprövningar 

Beskrivningarna av naturmiljön i respektive LIS-område räcker inte som 
kunskapsunderlag för att bedöma påverkan på framför allt djur- och växtliv. 
Det är därför tveksamt om utpekandet kan ligga till grund för strandskydds-
dispens eller upphävande av strandskydd i de enskilda fallen. Kommunen är 
dock medveten om detta (sida 13 LIS-planen). Det ställer höga krav på 
kommunens efterföljande handläggning av dispenser i de enskilda fallen. 
Andra dispensprövningar enligt biotopskyddsbestämmelserna, artskydd med 
mera kan aktualiseras. 

Vindbruk 

Nya beslut om riksintresse för vindbruk 

Energimyndigheten har under en tid utrett gällande riksintressen för 
vindbruk samt förutsättningarna för att utpeka nya. Myndigheten tog beslut 
om utbredningen av riksintresse för vindbruk 2013-12-16. Inga riksintresse-
områden fanns utpekade i Eda kommun tidigare och det nya beslutet har inte 
heller inneburit att nya områden har pekats ut inom kommunens gränser. 

Övergripande synpunkter på vindbruksplan 
Länsstyrelsen är positiv till att Eda kommun strävar efter att bidra till länets 
möjligheter att utveckla en hållbar energiproduktion genom att studera 
områden lämpade för vindkraft. Dock anser Länsstyrelsen att föreslagen 
vindbruksplan inte utgör ett fullgott planeringsunderlag. 

Samtliga föreslagna områden i det tematiska tillägget för vindbruk innebär 
konflikter med höga värden för landskapsbild, natur, kultur och friluftsliv. 
Det kan firmas lämpliga platser för vindkraft i kommunen men det är inte 
visat att de nu utpekade områdena utgör sådana områden. Länsstyrelsen 
ifrågasätter därför förutsättningarna att genom översiktsplanering peka ut 
områden för storskalig vindkraftsetablering i Eda kommun och 
rekommenderar kommunen att istället utreda hur andra planeringsintressen 
kan tillgodoses i dessa områden. Se Länsstyrelsens motiveringar under 
avsnitt för respektive område. 

Kopplingar till översiktsplanen 

Samråd över förslag till vindbruksplan genomfördes under våren 2011. 
Planen har därefter inte gått vidare till granskningsskedet och är inte antagen. 
Planen saknar därför formell status. 

Enligt översiktsplanen gäller inte längre flera av de ställningstaganden som 
finns i den ännu ej antagna vindbruksplanen. Läses den fristående vindbruks-
planen utan att översiktsplanen läses parallellt framgår det inte vilka som är 
kommunens aktuella ställningstaganden. Vindbruksplanen ska enligt 
översiktsplanen läsas som ett underlag och inte en plan. 

Länsstyrelsen anser att ett sådant upplägg gör översiktsplanen svår att läsa 
som en helhet. Vidare kan lämpligheten ifrågasättas med att hänvisa till ett 
informellt och ej antaget underlag som innehåller väsentliga fakta för 
ställningstaganden i översiktsplanen. 
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I enlighet med Esbokonventionen gavs norska myndigheter möjlighet att 
yttra sig över samrådsförslaget för vindbruksplan; denna möjlighet har 
Norge inte beretts i översiktsplanen. Norska myndigheter yttrade sig över 
vindbruksplanen men det framgår inte av vindbruksplanen hur, och i vilken 
omfattning, norska yttranden har beaktats annat än att de utpekade områdena 
för vindbruk generellt har flyttats 500 meter från kommungränsen (se bilaga 
2). Länsstyrelsen har inte tagit del av samrådsredogörelse för 
vindbruksplanen. Det är därför oklart om åtaganden i enlighet med 
Esbokonventionen har tillgodosetts. 

Länsstyrelsen vill mot bakgrund av ovanstående uppmana kommunen att för 
tydlighetens skull arbeta in vindbruksplanen i översiktsplanen. Alternativt 
kan vindbruksplanen i sin fristående form på ett tydligt sätt biläggas 
översiktsplanen likt LIS-planen. Vindbruksplanen behöver då arbetas om så 
att ställningstaganden i översiktsplanen återspeglas i vindbruksplanen och att 
samrådsredogörelse för yttranden som inkom i samråd om denna tillfogas 
dokumentet. 

Esbokonventionen 
Norska myndigheter yttrade sig 2011 över samrådsförslag till vindbruksplan 
och framförde i huvudsak följande synpunkter (se bilaga 2). 

Ostfold fylkeskommune påpekade att det på den norska sidan, i direkt 
angränsning till Eda kommun, films ett naturreservat, Holvannet. I reservatet 
finns viktiga häckningsområden för fågel, däribland fiskgjuse, smålom, 
storlom, trana och ljungpipare. Området intill gränsen utgör också ett större 
sammanhängande skogsområde som med sin karaktär av vildmark och 
tysthet är av värde för friluftslivet. Området är även föremål för turist-
utveckling. 

Ostfold fylkeskommune och Fylkesmannen i Ostfold anser att påverkan på 
dessa värden bör utredas och redovisas på karta som näraliggande värden likt 
värden inom den egna kommunen för att sätta möjliga vindkraftsetableringar 
i ett större sammanhang. 

Skyddsavstånd till bebyggelse 
Kommunen anger att ett skyddsavstånd om 500 meter till bebyggelse ska 
tillämpas. Länsstyrelsen upplyser om att skyddsavstånd generellt har ökat 
från 500 meter till mellan 800-1 000 meter på grund av vindkraftsverkens 
tilltagande storlek. Kommunen bör föra ett resonemang kring eventuella 
placeringar nära norska gränsen eftersom uppförande av vindkraftsverk så 
nära riksgränsen som 500 meter kan innebära restriktioner för bebyggelse en 
bit in på norsk mark. 

Buffertzoner till fåglar 
Med anledning av de förekomster av fåglar som rapporterats från Norska 
myndigheter genom yttrande enligt Esbokonventionen vill Länsstyrelsen 
upplysa om följande uppgifter. 

I Naturvårdsverkets rapport 6467 "Vindkraftens effekter på fåglar och 
fladdermöss" finns buffertzoner angivna för olika fåglar. För fiskgjuse, som 
ingår i kategorin övriga stora och medelstora rovfåglar, anges en 
rekommenderad buffertzon om 1 km till vindkraftverk. Vidare har Svenska 
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ornitologiska föreningen i sin policy från oktober 2013 angivit 
rekommenderade buffertzoner för små- och storlom, 1 km och för ljung-
pipare 800 m. För smålom bör även flygvägar mellan häcknings- och 
fiskevatten skyddas. 

Natur- och kulturmiljö samt landskapsbild 

Stora områden kommer att beröras av vindbruket och inför eventuell 
etablering är det därför viktigt med en landskapsbildsanalys som belyser dess 
visuella påverkan på miljön. Vid visualisering bör lämpliga fotopunkter ligga 
runt om de tänkta verken, exempelvis sett från befintlig bebyggelse, olika 
sjölägen, miljöer utpekade i kulturmiljöprogrammet "Ditt Värmland", övriga 
eventuellt utpekade kulturmiljöer eller Glaskogen med sina stora 
friluftsintressen. 

En annan aspekt som bör planeras för är den transportinfrastruktur som 
vindkraftsetableringar kräver. Även om befintliga vägar planeras som 
arbetsvägar och transportvägar för vindkraftsverk måste de ofta byggas om 
för att ra ökad bärighet. Därtill måste nya vägar byggas till vaije enskilt verk. 
Det är bra om dessa vägars sträckning och förändringsbehov utreds i ett 
tidigt skede med avseende på deras påverkan på natur- och 
kulturmiljövärden. 

Område 1 
Enligt Eda kommuns översiktsplan ligger området beläget i ett stort ostört 
område. Länsstyrelsen har i yttrande över förslag till vindbruksplan (2011- 
04-28) påtalat de höga värdena som det småskaliga landskapet i Kölaälvens 
dalgångs hyser. Också kommunen har uppmärksammat dessa värden och 
bedömt att dalgången är känslig för exempelvis vindkraftsetableringar. Flera 
naturvärden konstateras, kopplade bland annat till omgivningarnas orörda 
karaktär och troliga tjäderspelplatser. 

1 föreslagen omfattning bedömer Länsstyrelsen området som olämpligt. 

Område 2 

Det småskaliga landskapet i Kölaälvens dalgångs hyser höga värden. Också 
kommunen har uppmärksammat dessa värden och bedömt att dalgången är 
känslig för exempelvis vindkraftsetableringar. 

Med anledning av detta finns Länsstyrelsen det tveksamt om området är 
lämpligt för etablering av vindkraft. 

Område 3 

Naturreservatet Gråberget omfattas delvis av det föreslagna området för 
vindkraft. Länsstyrelsen anser att ett sådant intrång inte är acceptabelt och 
vill upplysa om att tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen krävs för 
åtgärder liknande vindkraftsetablering inom naturreservatet. 

Ett av länets stora opåverkade områden är beläget alldeles intill område 3. 
Genom det utpekade området löper dessutom pilgrimsleden. Uppförande av 
vindkraft bedöms påverka värdet av områdets opåverkade karaktär negativt 
ur friluftslivs- och kulturmilj ösynpunkt. 

Länsstyrelsen anser att området i dess nuvarande utbredning bör utgå. 
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Område 4 
Förslag till område ligger i ett större orört område enligt kommunens 
översiktsplan. Etablering av vindkraft i detta område riskerar att fragmentera 
området ur denna värdeaspekt. Området hyser även stora naturvärden och 
har bedömts särskilt viktigt för den vitryggiga hackspetten som betraktas 
som akut hotad (CR). 

Det småskaliga landskapet i Kölaälvens dalgångs hyser höga värden. Också 
kommunen har uppmärksammat dessa värden och bedömt att dalgången är 
känslig för exempelvis vindkraftsetableringar. 

Länsstyrelsens bedömning är att området är olämpligt för vindkrafts-
etableringar och bör utgå. 

Fogdegroparna med sex delområden 

Länsstyrelsen noterar att det nordligaste delområdet har delats till två mindre 
delområden efter samrådsskedet och att Fogdegroparna numera består av sex 
istället för fem delområden. 

Delområdena i vindbruksområdet Fogdegroparna kan antas medföra stor 
inverkan på naturvärden mot bakgrund av det som kommunen själv 
presenterar på sida 50-51 och sida 74-75 samt de värden som Länsstyrelsen 
känner till. Värdena består främst i förekomsten av rödlistade arter (allt ifrån 
missgynnade till akut hotade), skyddade arter (fridlysta enligt artskydds-
förordningen), arter som pekats ut som särskilt känsliga för etablering av 
vindkraft. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen i översiktsplanen har 
kungsörn siktats i området. Rådande rättspraxis innebär att etablering av 
vindkraft inte kan genomföras inom 2 km från ett kungsörnsbo. 

Vidare bedöms påverkan på känsliga miljöer såsom skyddade samt stora 
opåverkade områden som är intressanta ur natur-, kultur- och frilufts-
synpunkt riskera negativ påverkan från vindkraftsetablering i området. 
Området är dessutom utpekat i Eda kommuns gällande översiktsplan som ett 
tyst område och är mycket värdefullt för det rörliga friluftslivet med 
potential som utvecklingsområde för besöksnäringen. 

Sammantaget anser Länsstyrelsen att området inte är lämpligt för etablering 
av vindkraft och bör utgå ur kommunens översiktsplaner. 

Hälsa och säkerhet 

Som rekommendation anges i översiktsplanen, under avsnittet Hälsa och 
säkerhet, att "Vid åtgärder i eller nära områden med konstaterade 

markföroreningar ska marken undersökas och åtgärder föregås av sanering 
anpassad till tänkt användning." 

Länsstyrelsen anser att det ger uttryck för en alltför snäv strategi att endast 
kräva undersökningar och åtgärder vid konstaterade markföroreningar. 
Lydelsen borde breddas och inbegripa omvandling av gammal industrimark 
samt områden som av andra anledningar kan misstänkas vara förorenade. 

Avsnittet om Hälsa och säkerhet skulle överlag kunna ge uttryck för en 
högre ambitionsnivå. Utgångspunkten borde vara att inte bara beakta utan 
faktiskt följa och än hellre utveckla de rekommendationer som finns. 
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Avsikten med planläggning för bostäder borde vara att skapa bra, sunda och 
säkra boendemiljöer. 

Mellankommunala frågor 

Den utveckling som Eda kommun planerar för kan leda till olika 
konsekvenser för omgivande kommuner på lokal såväl som regional nivå. På 
samma vis kan utvecklingen i omgivande kommuner påverka Eda på olika 
vis. 

Ett exempel är den pågående handelsutvecklingen i kommunen som har varit 
förhållandevis omfattande. Denna utveckling är framförallt inriktad mot 
gränshandel. 

Länsstyrelsen saknar kommunens ställningstaganden och beskrivning av 
konsekvenser för svenska såväl som norska grannkommuner i dessa frågor. 

Konsekvensbeskrivning 

Som bedömningsgrund och indikator för milj öbedömningen beskrivs bland 
annat de miljokvalitetsnormer som är tillämpliga i Eda kommun. 1 detta 
kapitel tas miljökvalitetsnormer för buller med. Under Del 2, "Vad gäller 
idag? Vilka framtida behov skall tillgodoses?" uppges bullernormer inte vara 
tillämpliga i Eda kommun. Konsekvensbeskrivningen bör för läsbarhetens 
skull begränsas till att behandla endast de frågor som planen tar upp. 

Genomgående innehåller miljökonsekvensbeskrivningen fler områden, fakta 
och ställningstaganden än vad som återfinns som rekommendationer och 
ställningstaganden i själva översiktsplanen. Detta medför att miljö-
konsekvensbeskrivningen blir ett förhållandevis ambitiöst dokument, medan 
slutsatserna inte alltid har beaktats eller inarbetats i översiktsplanen. 

Övrigt 

Nya krav på bostadsförsörjningsplan 

Genom en ändring i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar som trädde i kraft 2014-01-01 så skärps kraven på kommunerna att 
hålla aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna kan antas i ett 
separat dokument, men kan också, i vissa fall även med fördel, inarbetas i 
översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att Eda kommun har goda förut-
sättningar att inarbeta dessa riktlinjer i förslag till översiktsplan. 

Beslut i detta ärende har fattats av verksamhetschef Torben Ericson. 
Föredragande har varit plan- och infrastrukturhandläggare Emil Jessen 

Emil Jessen 
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Bilaga 2 
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Vår ref.: 	2011/4220 - 28070/2011 

Uttaleise. Vindbruk. Eda kommune. Sverige. 
Eda kommune har besluttet å utarbeide en ny kommuneplan. Parallell med detta skal det 
utarbeides en vindkraftpolitikk. En vindbruksplan med kommunens vindbrukspolltikk er derfor 
sendt på offentlig ettersyn. Vindbruksplanen skal vare et underlag for utvikling av vindkraft i 
kommunen, og et hjelpemiddel i saksbehancllingen av vindkraftssaker. Planen kan også 
nyttes som underlag for utbyggere. I tillogg tu l forutsetninger, analyse og miljomål inneholder 
utredningen kartfestede, ognede områder med konsekvensutredning. 

Eda kommune grenser tu l Norge og lii Ostfold fylke. Siden utpekte ~råder (fett 1 og 4) ligger 
helt inn lit grensen tu l Norge og Romskog kommune, uttaler Ostfold fylkeskommune seg til 
Vindbruksplanen for Eda kommune. 

Natur, landskap og friluftsliv: 
Gjor oppmerksom på at det er naturreservat "Holvannet" på norskesiden rett ost for fett 1 
som er markert som "lämplig for vindbruk". Naturreservatet består av et neeringsfattlg vann 
beliggendo i myalke barskogstrakter. Reservatet omfatter også myra FInnemosen som ligger 
inntll sjoen. I vannet er det en rekke holmer som utgjor et "skja3rgårdsmiljo" som ikke finnes 
tilsvaronde i andre sjoer i fylket. Området har en spesiell og dyregeografisk interessant 
hekkefuglfauna. Holvannet var det enesto neeringsfattige vannet som innglkk I verneplan for 
våtmark i Ostfold. Konflikter sa3rlig i forhold (il fugl må utredes. 

Det er store, sammenhengende skogområder på norskeslden av felt 1 og 4. Disse nyttes tul 
friluftsformål og vinclkraftutbygging på svenskesidon kan redusere opplevelsesverdien av 
disse "uberorte" skogområciene. Selv om området Ikke er i hoyoste verdlklasse på temakart I 
"Fylkesplanen for Ostfold (Utredd mot 2050, bor ev, konflikter i forhold tu l friluftsliv og 
landskap også utredes. (Se vedlagt utsnitt av temakart fra fylkesplanon.) 

Det forutsottes at Interesser på norsk side blir vurdert og utredet i det videre arbeiciet. Kart 
over norskosiden bor were del av utredningen, slik at vindkraftutbyggingen ses i en storre 
sarnmenheng. Ostfold fylkeskomrnune bidrar gjerne med kartgrunnlag. 

Med hilsen 

, 

‘24.11..A-sAY 
Elin Tangen Skeide 
konst. plansJof 

Reglonalavdolingen, Plan- og miljoselcsjonen 
Postadrosso: Postboks 220, 1702 Sarpsborg 
Kontoractresse: Oscar Pedersonsvoi 39, Sarpsborg 
Telefon: 69 11 70 00, Mobb: 69 11 70 70 

•  / 	/2.4,  

Karl Ottestad 
rådgiver 

E-post: sontralpost@ostfoldtk.no  
Internett: littp://v,ww.ostroldfk.no/ 

Org.nr.: 
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Edgron Britt 

Prat]: 	Jensen Carl Henrik. Karl-I-leta i. lensenjfmcls.r,DJ 

Skickat: 	den 28 april 2011 09.52 

Till: 	registrator@naturvardsverket se. komniun@eda.se  

Kopia: 	jorgen.bruri@md.dep.no  sentralposteoostfoldkno, postmottak@ror- nskuv.korrimune 
Postmottak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Länsstyrelsen Värmland. 
postmottakeodimat.no, postmottak@md.dep.no  

Ämne: 	Kopi av Fylkesmannen i Ostfokis (Norge) uttalelse tu l vindbruksplan i Eda kommun 

Bifogade filer: Kopi av Fylkesmannen i Ostfolo uttalelse tu l vindbruksplan i Eda kommun pdf Vedlegg1 
kart over Holvannet naturreservat pdf; Vedlegg2 utsnilt av karl Ostfoldlandskap av 
regional betydning pdf 

Naturvårdsverket 	Arendenurnmer NV-03420-11 
Eda kommun, plansektionen 

Ztill '114-  `1. 

Kor): Iii 
Ostfold Fylkeskommune 
Romskog kommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Länsstyrelsen Värmland 
Det Kongelige MiljoverndeoarteMent 
Pirektoratet for naturforvaltning 

  

 vv 
Dou. 
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Fylkesmannen i Ostfold 
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NV.0342011 
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EJ tia leise 	forslag til \iu(n-) ro kspla ii i Eda I" mii ii 

Vi viset-  til Dem e-post 24. mars 2011 semit til MiljoverndeNirtementet. Norge inlbrineres i 
samsyn med Esbc)konvensjonen om al 1- cla kommun har stallet arbeidet med et tematisk 
tillegg. til oveisiktsplanen. \!iiidhnik Ida. 

llensikten med oversendelsen er å gi norske myndigheter og allmennhet mulighet til (nk 
seg til den grenseoverskridencle mifiopåvirkning planen kan fore 

Vurdering 
Vindbruksplanen virker vage utarbeiclet på el godt iigLig grunnlag. Vi vii likevel pipeke al 
det linnes verdier på norsk side av grensen som vi er usikre på om har wert kjent ved 
utarbeiclelse av planen, N'i mener clisse verdiene bor medlore noen enclringer i planen. 1)ette 
gjelder spesielt -onirmk i -- iimpiig I& vindkraft-. 

Holvannet naturreservat figur inn mot grensen mellom Norge og Sverige (se vedlegg 1). 
Dette ligger hovedsakelig i Romskog, ko»unune og Ostiold fylke, men går og,så inn i 
Aurskog-llorland kommune i Akershus fylke. Naturreservatet ligger rett vest for område 1 pi 
kandi på side 45 i Eda kommuns vindbruksplan, 1-blvannet naturreservat hk opprettet i 1992 
og ble betydelig utvidel i 2008. Ut fra et internasjonall kriteriesett utarbeidet av Den 
internasjonale naturvernunionen er llolvannet naturreservat gitt status IUCN 1A. 

Det linnes blam annet liskeorn (fiskgjuse), smålom, storlom. trane og hello (ljungpipare) i 
området. Smålom er fåtallig Itekkelugl nord i Ostiold fylke. Områdene på norsk side i °stadd 
og Akershus har en liten, men livskraftig bestand av smålom. Arten hekker på de samme 
lokalitetene som på 1970-talfel! hekke- og ung,etiden henter snålomen fisk Inger unna de 
fisketomme myrtjerna der de hekker, Vindmoller er et betydelig faromoment for arten Iii og 
fra hekkeplassene. 

1-lolvannet og områdene rundt representerer et stort odemarksområde, lite påvirket av inngrep. 
1)et foregår også innenfor naturreservatets grenser restaurering av en linneboplass 
(kulturminne) like hindi grensen (Lukashytta). Det er et mäl at Lukashytta kan bli el turmål i 
11.emtiden. Otnräclene rundi llolvannet er et fint frilullsområde, og det arrangeres Utter i 
området av ulike turlag og foreninger. 

Statens hus • Postboks 325 1502 Moss • Telefon: 69 24 70 00 Telefaks: 69 24 71 01 
Besoksadresse• Vogtsgate 17 e-post: postmottakMnios 	www.fylkesmannen.nakstrokl 



VinkhurOiner vii virkv istick lOrstyrrkittle 	landskatm og friluftslivet selv e lloivatmet 
1 igget 2-18 timer over havet i moll. inenstlok alme' mlitirresers als hoyeste punkt 
Rovassliogda (sor 	110111iniiel)1 igi.se1 	 1 i kda kommuns vindbrtiksplan er 
kullen og har hoyeste putlki ,*-15,  !Holt. Ontradel ser i hovecIsat, tu Iii a lig,ge 	300 moll. Vi 
menet.  <lene eji il es. Indunbiner t ()lurade 1 vi l bli sweri synlig fra llolvampei 
naturreservat. I rolig vii ()gsa slon (buller) ha negativ pavirkning pa ontrådt..IK verdi 

omlade! er per i day ikke 	litet av sto.) og vit trolig kimme delberes son, el -slik 

omlade" (tyst omilde). A oppleve stillhet og ro er blam de viktigste årsakene tu l at folk går pa 
tur og driver med andre former (bu friluftsliv ,For turister som kommer 111 Norge er stillhet en 
viktig kvalitet, og den er dermed ogsa en ressurs Ibr turistmeringen. 

1 Norge Ibregar cii karllegging og oppdatering av "inngrepsfrie naturomrader i Norge" 
(INON). kartioging.en viset' hvilke otnrader som ligger en kilonieter eller mer unna tyngre 
tekniske inngrep (veier. skogsbilveier, kraftliii.jer --_--3313: osv.). og omradene er soneitindelt 
etter avstand fra inngrep. 1 Omilde( er det smil fa og snla inngrepslrie naturomrader. og 
tnermest alle tilhorer gruppen 1-3 km fra [angrep. ht av disse inngrepsfrie naturomradene 
tinnes rell VeSt 101 !loft:inne( naturreservat, og det er også noen fa andre inngrepsfrie murade!' 
i Romskog. Så lang( vi kjenner Ii) er del ikke kartlagt "stille område( i Romskog kommune, 
men .slike inngrepsfrie on-tråder er olle et goch tugangspunkt for a lete etter stillheten. lin ev. 
vindkraltetablering i Eda kommun vii ikke redusere de karib-10e INON-områdene i Romskog 
kommune (på grunn av at avstanden fra disse til grensen er over lkmi. men forekomsten av 
inngrepsfrie områder tydeliggjor at området på norsk side av grensen er forholdsvis uberork 

Vest fot.  område 13 på samme kart i vindbruksplanen linnes også et stort skog- og myrområde 
(i Aurskog-Ilorland kommune„Åkershus fylke) som vurderes vernet gjennmn ordningen 
"frivillig veni av. barskog". Dette vii ev, kunne henge samtnen med flolvannet naturreservat. 

Fylkesmannens miljovernavdeling utarbeidet i 1993 en rapport om Ostfoldlandskap av 
regional betydning. Rapporten gir en bred oversikt over ‘'erdifulle og sårbare 
landskapsområder i fylke. ~klene hor skjermes mot uthygging og andre tiltak son] kan 
utarme landskapets naturstruktur, kulturminner og estetiske kvalitet. Rapporten er ingen 
verneplan, men et verktoy dl bruk i arealplanleggingen. 

11°1~n-området er et slikt landskapsomritde av regional hetydning (se vedleg.g 2, område 
20). lAttuiskapsområdet ligger både i Romskog og Aurskog-lIorland kommuner. 
Avgrensningen for området folger riksgrensen fra »vattnet i sor til Lysetjärnsmossarna i 
nord. Den vestre avgrensningen av området er ca. Skm fra riksgrensen, 1 rapporten omildes 
dette området som et hoytliggende skog- og myrlandskap med hoyder opp til 333 m.o.h. 
Området er \Arier( og bortgjemt. Det drives til dels intensiv skogsdrift i området. men det 
linnes også store området' med UgrOlin myrer og boliner med g,amtnel karrig furuskog. Videre 
~biles her det egenartede skjtergärdsmiljoet i 1-lolvannet og gammelskogen på Storoya (oy i 
llolvannet). Av vacker i dette området nevnes landskapsbildet. fugleliv, intakte myrer og 
liolvannet naturreservat. 

Ostfold er et arealmessig lite fylke med boy innbyggertetthet. Det er sterkt preget av 
infrastruktur og menneskelig virksomhet. Det er for tiden stor innflytting Lit fylket og 
prognosene Ibr befolkningsutviklingen viser en lortsalt sterk vekst Mye av 
arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven fremover (kommuneplaner, fylkesplanen) vii 
ha fokus pi å klargjoreitilrettelegge arealer for twingsutvikling og bolighygging. Det er 
(terror en viktig Miljopolitisk målsetting, å bevare de få gjenvagende xiillmarksivegede 
områdene i fylket. 



oin at lala komminn, vintibrill,spiati .justeres 	ai naturveKliene pil norsk si& 
ht ;t' vi iti 	1 rolig hor (lette inedgire al timrade I inarl,cres skin) -011impli y os1.11411,:w1.-  

\led Iii Isen 

Dem iit)Aranekirei 	dektroinsi, godhjew 

Kiersti (iram Andersen e.f. 
miljovernclirektor 

Saksbehandler: Carl 1 kull; Jensen 

Vedlegg: 

Carl Henrik JCI1Sefl 

radgrver 

1. Kart over llolvannet naturreservat 
2. Utsnitt av kart over Ostrokllandskap av regional betydning 

Kopi tu: 
estfold l'ylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg 
Romskog kommune 1950 Romskog 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111, Dep 0032 Oslo 
Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 
Det Kongelige Ililioverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 
Eda kommun, plansektionen Box 66 673 22 Charlottenberg 
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 
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