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Sedan tidigare beslutade LIS-områden 

Kommunen antog i november 2011, som ett tematiskt tillägg till den kommunö-
vergripande översiktsplanen, sex LIS-områden vid havskusten 

Norra och södra Sörfjärden 
Områdena Stenudden, Klasudden och Varpsand 
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Nu avser kommunen att gå vidare för att finna fler LIS-områden i hela kommu-
nen. Syftet är att öka kommunens attraktionskraft genom att långsiktigt stimulera 
den lokala och regionala utvecklingen i vattennära lägen. Det handlar om områ-
den föråret runt- eller fritidsboenden och/eller verksamheter. 

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som 
handlar om skydd av områden. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och 
vattendrag och sträcker sig 100meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. I 
vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddet till 300 me-
ter. 

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att 

 uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggna-
der 

 ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat 
ändamål 

 utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar  

 tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter 
och djur 

 utföra andra åtgärder som kan skada växt- eller djurliv, till exempel fälla 
träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av ovanstående måste du ansöka om dispens från förbudet. 
För att den ska beviljas måste man visa att det finns så kallade särskilda skäl. 
Inom ett område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands-
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge (LIS-områden) får man använda som 
särskilt skäl, enligt miljöbalken 7 kap d §. LIS-områdena får inte innebära att de 
biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras. Vid alla dispen-
ser måste man lämna en fri passage för allmänheten närmast vattnet. 

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till 
länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva beslutet. 

Förutsättningar för nya LIS-områden 
För att kommunen ska kunna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strand-
nära läge måste vissa villkor vara uppfyllda. Enligt miljöbalken 7 kap 18 e § avses 
områden som 

 är lämpligt för utvecklingen av landsbygden 

 är av sådant slag att den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet 
tillgodoses långsiktigt. 

Allmänheten ska fortfarande ha god tillgång till attraktiva strandområden samt 
att djur och växter på land och i vatten ska ha goda livsvillkor. Områdena bör 
sammantaget inte omfatta mer än en begränsad del av de strandområden inom 
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kommunen som innefattas av strandskydd. 

Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala ut-
vecklingen i områden som har god tillgång till strandområden. Det handlar om 
att skapa arbetstillfällen och/eller locka människor att bosätta sig i Nordanstigs 
kommun.  

För att bedöma förutsättningarna för att peka ut möjliga LIS-områden har vi an-
vänt oss av en egen utformad utvärderingsmall. Där tar vi hänsyn till följande för-
utsättningar: 

Kommunalt VA  
Finns goda möjligheter till att koppla ihop LIS-området med det kommunala VA-
nätet? Hur långt är det? Hur ser markförhållandena ut? Finns det utrymme i av-
loppsreningsverket eller måste det byggas ut? 

Naturvärden 
Påverkan på eventuella naturvärden. Dessa får inte påverkas negativt. 

Kulturvärden 
Påverkan på eventuella kulturvärden. Dessa får inte heller påverkas negativt. 

Rörligt friluftsliv 
Fiske, bär– och svampplockning, skidåkning, vandring, bad med mera får inte 
påverkas negativt. 

Detaljplaner 
Påverkas någon eller några detaljplaner av LIS-området? Måste planen ändras? 

Kollektivtrafik 
Hur långt blir det till bussen eller tåget? 

Bredband 
Finns det eller planeras det för bredband i framtiden? 

Jordbruksmark 
Påverkas aktiv jordbruksmark? Det ska vi försöka undvika. 

Landskapsbild 
Hur mycket påverkas landskapsbilden? 

Andra utredningar 
Behövs andra utredningar? Påverkan på vattenmiljön, påverkan på faunan, små-
båtshamnar mm. 

Utvecklingsmöjligheter 
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Kommer LIS-området medföra att landsbygden eller tätorten utvecklas? Kan sko-
lan vara kvar, kan butiken vara kvar, kan annan samhällsservice vara kvar eller 
till och med utvecklas.  

Om ett tänkt LIS-område klarar denna utvärdering kommer LIS-området bli ett posi-
tivt inslag i Nordanstigs kommun, och därmed bidra till en önskvärd samhällsut-
veckling.  

Allmänheten ska fortfarande ha god tillgång till attraktiva strandområden samt att 
djur och växter på land och i vatten ska ha goda livsvillkor. Områdena bör samman-
taget inte omfatta mer än en begränsad del av de strandområden inom kommunen 
som innefattas av strandskydd. 

Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid 
dispens och upphävande av strandskyddet.  

Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Åtgärden ska till exempel 
bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas 
butiker och offentlig service på landsbygden. Exempel på åtgärder som kan få dis-
pens 

• En turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är en förutsättning, eller åt-
minstone en avsevärd fördel.  

• Livsmedelsförädling som behöver ligga vid vatten, till exempel fiskodling och fisk-
förädling.  

• Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp säsongen och få bättre 
lönsamhet.  

• Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i området så att kommersiell och 
offentlig service ska kunna finnas kvar.  

Om dispensen gäller enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-område är kravet 
istället att huset ska byggas i anslutning till ett befintligt bostadshus 

Planeringsprocessen 
De LIS-områden som föreslås här ska vävas in i samrådshandlingen för den nya kom-
munövergripande översiktsplanen för Nordanstigs kommun. Där har allmänheten, 
myndigheter, organisationer med flera möjligheten att skriftligen yttra sig. Samrådet 
beräknas i dagsläget ske till försommaren 2018. 

Detaljplaner 
För att ett LIS-område med ett antal tänkta tomter för bostäder och verksamheter ska 
bli verklighet och kunna genomföras, behöver områdets lämplighet prövas genom 
ett detaljplaneförfarande. När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov medde-
las av kommunen. 
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Förslag till nya LIS-områden 

Vid havet från norr till söder 

Ragvaldsnäs, Torringen 
Området ligger strax söder om Ragvaldsnäs, som är ett fiskeläge och sträcker sig 
söderut till Storstensudden och är ca 5,5 ha stort. Inga kända natur- eller kultur-
värden finns. Stranden är stenig och strandskyddet är 100 meter. Kustleden finns 
strax väster om området. Området lämpligt för bostäder. 

VA-anläggningen bör bli gemensam för det nya området. Fri passage mot havet 
på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga allemansrätten och det rörliga  

friluftslivet. Eventuell båtanläggning, med brygga, ramper, eventuell båtupplägg-
ning och vindskyddande pir ska utföras gemensam. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark samt utformning av båtanläggning med mera. 

När området är utbyggt och befolkat kan det medverka till att tätorten Gnarp 
utvecklas.  
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Norrfjärden, Norrå, Bottenhavet 
Norrfjärden är inte enbart fiskeläge, utan också en småbruksbygd. Den centrala de-
len har kvar sin gamla bystruktur med flera välbevarade gårdar. Fiskeläget har höga 
kulturhistoriska värden. 

Norrfjärden delas upp i två områden - ett från Lortvarpet och nordost ca 350 m- 
och ett mellan Bergsand och Rönningen. De två sydligaste områdena har fina 
sandstränder att tillgå. Lillrönningen är detaljplanelagt 2000 med en byggrätt på 
120 kvadratmeter. Rönningen är detaljplanelagt med en byggrätt på totalt 120 
kvadratmeter. Området nås enklast via en befintlig väg som tangerar båda områ-
dena i söder. Alla tre områdena  bedöms lämpliga för bostäder. 

VA-anläggningen bör bli gemensam för de nya områdena. Fri passage mot havet 
på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga allemansrätten och det rörliga 
friluftslivet. Eventuell båtanläggning, med brygga, ramper, eventuell båtupplägg-
ning och vindskyddande pir ska utföras gemensam för varje område. 

Kommande detaljplaner får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark samt utformning av båtanläggning med mera. 

När områdena är utbyggda och befolkade kan det medverka till att tätorten 
Gnarp utvecklas. 
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Vy från Bergsand mot Norrå 
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Mellanfjärden, Vitskatsudden, Bottenhavet 
Mellanfjärden har varit befolkat sedan stenåldern. Under 1800-talet blev hamn- 
och handelsverksamheten betydande, vilket det bevarade stora hamnmagasinet 
vittnar om. Under 1900-talets första hälft blev det istället en stor fiskehamn. De 
många sjöbodarna från den tiden präglar dagens hamnmiljö. I Mellanfjärden 
finns sedan tidigare två LIS-områden. 

LIS-Området ligger sydost om Mellanfjärden på Vitskatudden på skogsmark och 
är ca 15 ha stort. Området nås enklast via en befintlig väg som finns i angrän-
sande bebyggelse. Ett par fornlämningar finns centralt i området. Deras kulturhi-
storiska värden måste utredas i en kommande detaljplan, liksom  en mer ingå-
ende beskrivning av naturvärdena i området och hur man ska anpassa sig till 
dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemensamma vägar och naturmark 
samt utformning av båtanläggning med mera. En båtanläggning föreslås i den 
södra delen av området. VA-anläggning bör vara gemensam för området. Områ-
det bedöms lämpligt för bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vy över Vitskatudden 



14 

 

Lönnångersfjärden, Bottenhavet 
Lönnångersfjärden är ett fiskeläge där surströmmingstillverkning förr i tiden fö-
rekommit. LIS-området omfattas av norra Svalviken, Kolhamnsviken och 
Lönnångersfjärden. Jordarten består av morän. Området nås via befintliga 
vägar. 

I Lönnångersfjärden finns en detaljplan från 1971 med en byggrätt på ca 25% av 
tomtytan. Det norra området har 100 meters strandskydd, det södra 300 meters 
strandskydd. Området nås via befintliga vägar. Kustleden tangerar området. 

VA-anläggningen bör bli gemensam i det nya området. Fri passage mot havet på 
några tiotal meter, är erforderlig för att trygga allemansrätten och det rörliga 
friluftslivet. Eventuell båtanläggning, med brygga, ramper, eventuell båtupplägg-
ning och vindskyddande pir ska utföras gemensam. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva naturvärdena i områdena 
och hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, ge-
mensamma vägar och naturmark samt utformning av båtanläggning med mera. 

När området är utbyggt och befolkade kan det medverka till att tätorten Harm-
ånger utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från södra sidan av Lönnångersfjärden 
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Sågtäkten 
Sågtäkten omfattas av två föreslagna LIS-områden, ett vid Långviken och det 
andra mot Transkärsviken. Fri passage mot havet på några tiotal meter, är erfor-
derlig för att trygga allemansrätten och det rörliga friluftslivet. Eventuell båtan-
läggning, med brygga, ramper, eventuell båtuppläggning och vindskyddande pir 
ska utföras gemensam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva natur- och kulturvärdena i 
områdena och hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och 
byggnader, gemensamma vägar och naturmark samt utformning av båtanlägg-
ning med mera. 

När områdena är utbygga och befolkade kan det medverka till att Strömsbruk 
utvecklas. 

Långviken 
Området mot Långviken är ca 16 ha stort. Nästan hela området ligger inom 
kommunalt VA-område. Nära till kollektivtrafik och bredband. Området lämp-
ligt för bostäder. 

En mindre bäck rinner genom området och vederbörlig hänsyn ska tas till den. I 
övrigt inga natur- eller kulturvärden. 
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Transkärsviken 
Området mot Transkärsviken ligger på en bergsrygg och är ca 4 ha stort, med 
fin utsikt över byn och havet. Eventuell båtanläggning, med brygga, ramper, 
eventuell båtuppläggning och vindskyddande pir bör utföras gemensam.  

När områdena är utbygga och befolkade kan det medverka till att Strömsbruk 
utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tätortsnära LIS-områden 

Tätortsnära LIS-områden är viktiga ur den aspekten att tätorten ges möjligheter 
till utveckling av fler boenden eller verksamheter därigenom ökade möjligheter 
för bra samhällsservice eller butiken. 

Stocka, Bottenhavet 
Stocka har en viktig hamn med lasttrafik och plats för sjöräddningsfartyg. En 
hamn för fiske finns i Rönnskär. Dessutom finns småbåtshamnar och gästhamn. 
Rönnskär är ett fiskeläge med tät bebyggelse som är sällsynt på Ostkusten. Har-
mångersån rinner genom Stocka. 

I Stocka föreslås tre områden, Långlandet, Vikarskogen och Tillsjötjärnen. Lång-
landet ligger vid havskusten mellan Stocka och Morängsviken. Området är ca 14 
ha stort, där skogen är avverkad förutom den som är kvar allra närmast havs-
stranden. Fin utsikt över  havet. Kommunalt VA-område finns strax söderut. 
Strandskyddet är 100 meter i hela Stocka, Inga kända natur- eller kulturvärden 
finns i inget av områdena. Befintlig skogsbilväg från Bergstigen i Stocka måste 
uppgraderas. Nära till kollektivtrafik som finns längs Strandvägen i Stocka och 
bredband. Områdena lämpligt för bostäder. 

Fri passage mot havet på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga alle-
mansrätten och det rörliga friluftslivet. En båtanläggning bör byggas nere i cen-
trala Stocka. 

Kommande detaljplaner får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
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hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark samt utformning av båtanläggning med mera. 

När områdena är utbyggda och befolkade medverkar det med bestämdhet till att 
Stocka utvecklas. 

Långlandet 
Området ligger vid havet mellan Morängsviken och Stocka och tangerar det 
kommunala VA-området. Området är ca 8 ha stort. Strandskyddet är 100 meter. 

Fri passage mot havet på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga alle-
mansrätten och det rörliga friluftslivet. En båtanläggning bör byggas nere i cen-
trala Stocka. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark samt utformning av  

Vikarskogen 
Området Vikarskogen tangerar i norr hamnområdet i Stocka. Området är ca 18 
ha stort på ett berg med barrskog. Fin utsikt över byn och havet. Kommunalt 
VA-område finns strax västerut. Strandskyddet är 100 meter. Inga natur- eller 
kulturvärden finns. Befintlig skogsbilväg från Karelen måste uppgraderas. Nära 
till kollektivtrafik och bredband. Området lämpligt för bostäder. 

Fri passage mot havet på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga alle-
mansrätten och det rörliga friluftslivet. En båtanläggning bör byggas nere i cen-
trala Stocka. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark samt utformning av båtanläggning med mera. 

Tillsjötjärnen 
Området ligg i söderläge norr om Tillsjötjärnen och tangerar centrala delar i 
Stocka och ligger till största delen inm det kommunala VA-området. Området 
består av blandskog och en skogsbilväg finns inom området. Fri passage mot ha-
vet på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga allemansrätten och det rör-
liga friluftslivet. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark samt utformning av båtanläggning med mera.  
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Långlandet, Vikarskogen och tillsjötjärnen 

Strömsbruk 
Ströms järnbruk anlades i slutet av 1600-talet. Detta ersattes av en massafabrik 
som startade 1891. I anslutning till tätorten finns natur som har stort värde som 
närliggande rekreationsområde. Här finns goda fiskevatten, badstränder både i 
havet och i Holmsjön samt en skärgård med flera mindre öar. 

Det ena området tangerar den sydöstra delen av Strömsbruk är ca 18 ha stort. 
Områdets nordvästligaste del ligger inom kommunalt VA-område. Alltså bör 
resten av området anslutas till detta. Inga befintliga detaljplaner berörs. Närhet 
till kollektivtrafik och bredband.  

Det andra området, Tallbo, är ca 8 ha stort och ligger i den nordvästra delen av 
Strömsbruk. Den östra delen inom kommunalt VA-område. 

Kommande detaljplaner får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark. 

När områdena är utbyggda och befolkade medverkar det till att Strömsbruk ut-
vecklas.  
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Det tredje området ligger vid Harmångersån i Holm – tänkt som ett område för 
fisketurism 
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Bergsjö, Kyrkbyån och Kyrksjön 
Kärnan i Bergsjö socken har åtminstone sedan medeltiden legat i stråket Älgereds-
sjön, Vadeån och Kyrksjön. Det var naturligt att kyrkan uppfördes ungefär mitt i 
bygden på en upphöjd plats. Fram till järnvägsepoken i slutet av 1800-talet var 
Bergsjö en jordbruksbygd. Bergsjöbanan drog flera småindustrier till orten, affärer 
samt hotell och ett stationssamhälle växte fram. 
Fyra LIS-områden som är tätortsnära och på kommunal mark det mesta, föru-
tom den  norra delen av området som ligger mellan kommunalhuset och Kyrk-
sjön. Alla tre ligger inom kommunalt verksamhets-område för vatten och av-
lopp. Inga natur- eller kulturvärden berörs. Områdena lämpas för bostadsbebyg-
gelse. En strandpromenad för Bergsjöbor längs Kyrksjön och Kyrbyån är viktig 
att få till. 

Fri passage mot Kyrksjön och Kyrkbyån på några tiotal meter, är erforderlig för 
att trygga allemansrätten och det rörliga friluftslivet. Eventuell båtanläggning, 
med brygga, ramper, eventuell båtuppläggning ska utföras gemensam. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark samt utformning av båtanläggning med mera. 
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Harmånger 
Två områden där det ena som ligger centralt lämpas för bostäder och det andra 
ca 600 meter öster om centrum där framtidens Ostkustbana ska förläggas och 
eventuellt med en järnvägsstation. Där blir det i så fall lämpligt med både verk-
samheter, butiker, service och kanske även bostäder. Inga befintliga detaljplaner 
påverkas. Båda områdena bör anslutas till kommunalt VA. Inga kulturvärden 
påverkas. Däremot är Harmångersån riksintresse för naturvård och får inte på-
verkas negativt. Småbåtshamnar är olämpliga att anlägga. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva naturvärdena i området och 
hur man ska anpassa sig till dessa, omfattning av tomter och byggnader, gemen-
samma vägar och naturmark. 
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Gnarp, Gnarpsån 
I Gnarp föreslås ett område, söder om Gnarpsån vid gamla Riks 13 där det en 
gång fanns en campingplats. 

 Området är ca 4 ha stort, den västra delen på jordbruksmark, delvis inom kom-
munalt VA-område, närhet till kollektivtrafik och bredband. Inga natur- eller 
kulturvärden. Tillfartsväg med bro över Gnarpsån finns. Området är lämpligt 
för camping eller bostäder. 

Fri passage mot Gnarpsån på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga al-
lemansrätten och det rörliga friluftslivet. Eventuell båtanläggning, med brygga, 
ramper, eventuell båtuppläggning och vindskyddande pir ska utföras gemensam. 

En detaljplaneprocess är nödvändig för båda områdena. 
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Hassela 
På grund av de mycket höga vattenstånden nu i år, så föreslås enbart ett LIS-
område i Hassela, vid Sportcenter. 

Viggtjärnen är ca 6 ha stort och består av en bilparkering och en granskog. Inga 
kända natur- eller kulturvärden. Området är lämpligt som stugby/camping som 
ett komplement till Hassela Sportcenter. 

Fri passage mot Viggtjärnen på några tiotal meter, är erforderlig för att trygga 
allemansrätten och det rörliga friluftslivet. Eventuell båtanläggning, med brygga, 
ramper, eventuell båtuppläggning och vindskyddande pir ska utföras gemensam. 

En detaljplaneprocess är nödvändig för området.. 
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Jättendal, Storsjön och Jättendalssjön 

Strax väster om kommande ny E4 och invid Storsjön är ett strategiskt läge för 
verksamheter som behöver närhet till E4, men även får närhet till sjö. I Storsjön 
finns abborre, gädda, öring, siklöja och lake. Inga kända kultur- eller naturvärden 
berörs. Där kan de bli lämpligt med både verksamheter, butiker, resande service och 
kanske även bostäder. 

 
De två övriga områdena ligger vid Jättendalssjön ett i Håckstaviken och det 
andra vid Hällan. 
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Ilsbo, Lillberget, Knåptjärnen 
Östanå by vid Ilsbo kyrka har alltid varit centrum i socknen. Ilsbo har under 
1900-talet haft en gynnsam industriutveckling, I Vattlång ligger ett stort bilåter-
vinningsföretag och ett stort bussåkeri.  

LIS-området ligger på Lillberget, ca 500 m från centrum, i en syd-sydvästlig 
sluttning med mycket sol och tangerar till det kommunala VA-området. Jordar-
terna bestårav morän och berg högst upp. Tre fornlämningar finns på berget. 
Platsen är lämplig för bostäder.  

När området är utbyggt och befolkat kan det medverka till att Ilsbo utvecklas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilsbo, Sörby, Östanåån 
Området gränsar i norr mot 
Östanåån. För platsen gäller en de-
taljplan från 1954 och i den är detta 
område betecknat som park eller 
plantering. Den planen måste alltså 
ändras. Kommunen är markägare. 
Jordarten består av lera. Området 
är lämpligt för bostäder.  

När området är utbyggt och befol-
kat  
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 Vid insjöar, tjärnar eller åar 

Hammaren, Hånicksvallen, Storsjön 
Området ligger på en udde i Storsjöns sydligaste del Hånnicksviken och är ca 10 
ha stort. Skogen är avverkad. Inga kända natur- eller kulturvärden. En gemen-
sam småbåtshamn bör utföras gemensamt. Området är lämpligt för bostäder. 

En kommande detaljplan får mer ingående beskriva omfattning av tomter och 
byggnader, gemensamma vägar, småbåtshamn och naturmark. En fri passage 
mot Storsjön på några tiotal meter är erforderlig för att trygga allemansrätten 
och det rörliga friluftslivet. 
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Fjuset, Häggviken, Storsjön 
LIS-området ligger ca 7 km öster om Bergsjö, i en sydlig sluttning mot Häggvi-
ken. Väg finns fram till området. Inga kända kultur- eller naturvärden finns 
inom området. Jordarten består av morän. En eventuell småbåtshamn bör utre-
das. Området är bäst lämpat för bostäder. I Storsjön finns abborre, gädda, 
öring, siklöja och lake. 
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Ungrick, Brådhällsudden, Storsjön 
LIS-området ligger på en udde ca 5 km öster om Bergsjö. Inga kända kultur- el-
ler naturvärden finns inom området. Jordarterna består av lera, morän och berg. 
Området är bäst lämpat för bostäder. I Storsjön finns abborre, gädda, öring, 
siklöja och lake. En eventuell småbåtshamn bör utredas. 
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Edsäng, Storsjön 
LIS-området ligger i en skogsbacke med en sydostsluttning mot Storsjön ca 4 km 
sydost om Bergsjö. Inga kända kultur- eller naturvärden finns inom området En 
mindre del av skogen är avverkad och jordarten består av morän. Området är 
bäst lämpat för bostäder. I Storsjön finns abborre, gädda, öring, siklöja och lake. 
En eventuell småbåtshamn bör utredas. 
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Timmerberget, Storsjön 
Området ligger i en skogsbacke med en sydöstlig sluttning ner mot Storsjön där 
jordarten består av morän. En fornlämning men inga naturvärden finns inom 
området. Området är bäst lämpat för bostäder. I Storsjön finns abborre, gädda, 
öring, siklöja och lake. En eventuell småbåtshamn bör utredas. 
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Högen, Storsjön, Bergsjö badplats, Storsjön 
Området omringar Bergsjö badplats och består av öppen obrukad yta samt av 
skog i områdets södra del. Hänsyn ska tas till närbelägna fornlämningar. Inga 
kända naturvärden påverkas. I Storsjön finns abborre, gädda, öring, siklöja och 
lake. En eventuell småbåtshamn får inte påverka badplatsen negativt. Området 
är lämpat för bostäder men även kan en campingplats för husbilar, husvagnar 
och tält bli aktuellt. 
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Högen, Storsjön 
Området ligger i en skogsbacke med östlig sluttning ner mot Storsjön, ca 5 km 
från Bergsjö centrum. Inga kända kultur-eller naturvärden finns inom området 
och jordarten består av morän. Området är bäst lämpat för bostäder men kan 
även bli aktuellt för vattenanknutna verksamheter. I Storsjön finns abborre, 
gädda, öring och gös. En eventuell småbåtshamn bör utredas.  

När området är utbyggt och befolkat medverkar det till att Bergsjö utvecklas. 
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Tomtberget, Sindran, Rotnäs, Storsjön 
Ett stort område som i nordost och nordväst sluttar ner mot Storsjön. I området 
finns inga kända kultur-eller naturvärden. Harmångersån i Sindran är en grund-
vattentäkt som ej får påverkas negativt. Tre skogsområden är avverkade i Rot-
näs, Rösta och den mittersta delen av Römyrberget. All mark består av jordarten 
morän. Området är bäst lämpat för bostäder men kan även bli aktuellt för vat-
tenanknutna verksamheter. I Storsjön finns abborre, gädda, öring och gös. Ett 
par eventuella småbåtshamnar i området bör utredas.  

När området är utbyggt och befolkat medverkar det till att Harmånger utveck-
las. 
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Västra Trösten, Kyrksjön 
Området ligger i en skogsbacke i en västlig sluttning mot Kyrksjön. Inga kända 
kultur-eller naturvärden finns inom området och marken består av jordarten mo-
rän. Området är bäst lämpat för bostäder. I Kyrksjön finns abborre, gädda, 
öring, siklöja och lake. En eventuell småbåtshamn bör utredas. 
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Vargstuudden, Kyrksjön 
Området ligger i en skogsbacke med västlig sluttning ner mot Kyrksjön ca 4 km från 
Bergsjö centrum. Inga kända kultur-eller naturvärden finns inom området. Skogs-
området närmast vattnet är avverkad. Marken består av jordarten morän. Platsen är 
bäst lämpat för bostäder. I Kyrksjön finns abborre, gädda, öring, siklöja och lake. 
En eventuell småbåtshamn bör utredas. 
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Starre, Kyrksjön 
Området ligger i en skogsbacke med västlig sluttning ner mot Kyrksjön ca 2,5 
km från Bergsjö centrum. Inga kända kultur-eller naturvärden finns inom områ-
det. Skogsområdet närmast sjön är avverkad och marken består av jordarten 
morän. Platsen är bäst lämpat för bostäder. I Kyrksjön finns abborre, gädda, 
öring, siklöja och lake. En ev småbåtshamn bör utredas.  

När området är utbyggt och befolkat medverkar det till att Bergsjö utvecklas. 
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Östra Trösten, Tröstentjärnen 
Området ligger i en skogsbacke med västlig sluttning ner mot Tröstentjärnen. 
Inga kända kulturvärden finns inom området. Naturvärdena består av sydligt 
boreala kuperade områden, vilket bedöms inte påverka negativt av ett LIS-
område. Marken består av jordarten morän. Platsen är bäst lämpat för bostäder. 
I tjärnen finns abborre, gädda och vitfisk. En eventuell småbåtshamn bör utre-
das. 
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Milsbrokvarn, Gnarpsån 
Området ligger vid Gnarpsån, mitt emellan Gnarp och Sörfjärden, är ca 4 ha 
stort. Kommunen har köpt kraftverk och dammanordning med vattentub. 
Damm och tub ska rivas för att möjliggöra vandrande fisk från havet uppströms 
i Gnarpsån. Inga kända natur- eller kulturvärden. Nära till kollektivtrafik längs 
Sörfjärdsvägen. 

Området är lämpligt som en stugby för fritidsfiskare, men även för andra. En G/
C-väg parallell med vägen, på södra sidan, ner mot havet och Sörfjärden skulle 
vara mycket bra. för trafiksäkerheten, avståndet är bara ca 3,5 km. 



 39 

 

 Knoppe 
Området ligger i en södersluttning norr om Grännsjön, ca 50 ha stort. Inga 
kända natur- eller kulturvärden. Området är delvis bebott av både pemanent- 
och fritidsboende. Området är lämpligt för bostäder. 

I Grännsjön finns abborre och gädda. Ett par småbåtshamnar bör utredas. 
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Gränsfors, Baståsen 
Området ligger i anslutning till bruksmiljön i Baståsen och är först och främst 
tänkt som ett område för framtida verksamheter i anslutning till Baståsån och är 
ca 9 ha stort. Men även bostäder kan bli aktuellt. Inga kända naturvärden eller 
fornlämningar i området. 

Näset, Orrsjön 
Området ligger i en skogsbacke i västlig sluttning ner mot Orrsjön. Den sydost-
ligaste delen är avverkad och marken består av jordarterna morän och sand. 
Inga kända kultur- eller naturvärden finns i området, som bäst lämpar sig för 
bostäder. I Orrsjön finns abborre och gädda. Var en småbåtshamn ska placeras 
bör utredas. 
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Gimsjön 
I dessa två områden finns inga kända kultur- eller naturvärden och marken består 
av jordarten morän Områdena är bäst lämpade för bostäder. I Gimsjön finns ab-
borre och gädda. Var småbåtshamnar ska placeras bör utredas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysjön 
I området finns inga kända kultur- eller naturvärden. Den västligaste delen är 
avverkad och marken består av jordarten morän. Området är bäst lämpat för 
bostäder. Fisk som finns i Ysjön är abborre och gädda. Var en småbåtshamn ska 
placeras bör utredas. 
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Längsterbodsjön, Sörpånäsviken, Stortalludden och Nybodarna 
Områden med höga kulturvärden finns vid Flärktjärnen och i Älgeredsån. Inga 
kända naturvärden. Vid Älvsund, Nybodarna och Västertanne är skogen delvis 
avverkad och marken består av morän. I Längsterbodsjön finns abborre, gädda 
och öring och i Älgeredsån finns öring och harr. Området är bäst lämpat för bo-
städer. 

 

Vattlång, Yttre, Hagudden, Kittesjön 
I området finns inga kända kultur- eller naturvärden. Barrskog där marken be-
står av jordarten morän. Området passar bäst för bostäder. I Kittesjön finns ab-
borre och gädda. 
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Årskogen, Sundudden Bösjön 
I området finns inga kända kultur- eller naturvärden, barrskog där marken be-
står av jordarterna morän och berg. Området passar bäst för bostäder. I Bösjön 
finns abborre, gädda och sik.  

När området är utbyggt och befolkat medverkar det till att Årskogen/Gnarp ut-
vecklas. 
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Konsekvensbeskrivning 
Översiktsplanering i Nordanstigs kommun ska bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling. En konsekvensbeskrivning ska, enligt Miljöbalken, alltid göras för 
översiktsplaner. Konsekvenserna ska beskrivas utifrån miljö-, sociala- och kom-
munalekonomiska aspekter. 

Detta tematiska tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen 2004, 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” lämnar öppet för en småskalig ut-
veckling av många landsbygdsområden. Byggnationerna förväntas inte bli så 
omfattande att de skapar miljöproblem. Sammantaget bedöms planen medföra 
en begränsad miljöpåverkan.  

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inget av de LIS-områden som föreslås inte blir ut-
förda. Detta medför sämre förutsättningar för en utveckling av landsbygden, vil-
ket kan leda till negativa sociala och ekonomiska effekter för kommunen.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Syftet med att göra en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indi-
rekta effekterna som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra 
samt att göra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och 
miljön. 

Miljöbedömning 
En miljöbedömning av en plan sker för att på ett tidigt stadium i planprocessen 
belysa relevanta frågor som rör miljö och hälsa. Därför ska en MKB upprättas. 
Om en detaljplan behöver upprättas sker ytterligare miljöbedömning och miljö-
konsekvensbeskrivning om plan medför en betydande miljöpåverkan. 

Avgränsning 
Det första som görs i miljöbedömningen är att avgränsa innehållet i den MKB 
som ska upprättas. Vad är det som kan leda till en betydande miljöpåverkan.  

MKB´n ska redovisa både positiv och negativ betydande miljöpåverkan. De före-
slagna LIS-områdena ger möjlighet att bebygga och exploatera vissa strandnära 
miljöer. Planen har därför störst påverkan på det rörliga friluftslivet och strän-
dernas naturvärden. 
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I denna plan har MKB´n begränsats till att omfatta eventuell påverkan på rele-
vanta lokala-, regionala- och nationella miljömål. Följande nationella miljömål 
bedöms påverkas 

 Ett rikt växt– och djurliv 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i blans samt levande kust och skärgård 

 Levande skogar 

Ett rikt växt och djurliv 

Nationellt 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuva-
rande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arterna ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för5 
hälsa, livskvalitet och välfärd.  

Regionalt 
Minskad andel hotade arter, hejda förlusten av naturtyper och livsmiljöer av 
höga värden samt värna om den biologiska mångfalden. 

Lokalt i kommunen 
Det finns inga lokala miljömål för ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen har 
ansvaret. 

I kommunens överenskommelse med länsstyrelsen angående åtgärdsarbete för 
miljömålen framgår dock följande 

 Hänsyn till kulturmiljön i skogsbruket. 

Bedömning av påverkan samt åtgärdsförslag för alla föreslagna LIS-

områden 
Det är viktigt att LIS-områden förses med en fri passage mot vattnet för det rör-
liga friluftslivet samt som en spridningsväg för djur och växter. Bedömningen av 
påverkan är här översiktlig och inte absolut. 

Påverkan beror bl a på exploateringsgrad, VA-anläggningarnas utformning, an-
tal människor i området samt utformning av tomter, vägar och bryggor. 

I den enskilda prövningen är det viktigt att genomförandet inte påtagligt negativt 
påverkar livsvillkoren för djur- och växtlivet i området.  

Planen medför att ytterligare strandnära lägen tas i anspråk för bebyggelse som 
leder till en önskvärd utveckling av landsbygden. 
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Viss skogsmark tas i anspråk som kan påverka revir och utrymme för vilda djur 
och fåglar. Bryggor och andra hamnanläggningar bör vara gemensamma. VA-
anläggningar bör utföras gemensamma om området inte på lämpligt sätt kan an-
slutas till ett kommunalt VA-nät. Inget av LIS-områdena bedöms påverka värde-
fulla sjöar och vattendrag negativt. Totalt bedöms planen ge liten negativ påver-
kan på miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Levande sjöar och vattendrag 

Nationellt 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livs-
miljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kul-
turmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas. 

Regionalt 
Natur- och kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag ska bevaras och brukas så att 
de utgör resurser i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. 

 Kartlägga förorenade småbåtshamnar. 

 Se över vattenskyddsområdet för Bergsjö och Gnarps vattentäkter. 

 Ersätta enskilda avloppsanläggningar i Sörfjärden med en allmän avlopps-
anläggning 

Totalt bedöms planen inte ge någon betydande påverkan på miljömålet 
”Levande sjöar och vattendrag”. 

Lokalt i kommunen 
I kommunens överenskommelse med länsstyrelsen angående åtgärdsarbete för 
miljömålen framgår följande 

 Skogsbruket planeras utifrån skogsvårdsplanen. 

 Utöka skötselplanen för Ånäsets naturreservat. 

 Utforma och anta ett kulturmiljöprogram. 

 Levande vandringsbara vattendrag. 

Grundvatten av god kvalitet 

Nationellt 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Regionalt 
Alla vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten ska leverera vat-
ten av god kvalitet. Dessutom ska mark- och vattenanvändningen inte medföra 
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sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vat-
tenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv. 

Lokalt i kommunen 
I kommunens överenskommelse med länsstyrelsen angående åtgärdsarbete för 
miljömålen framgår följande 

 Åtgärder i skogsbruket planeras utifrån skogsvårdsplanen. 

 Inte använda några bekämpningsmedel i offentliga miljöer. 

 Dialog om att leda tung trafik från Bergsjö vattentäkt. 

 Se över vattenskyddsområdena för Bergsjö och Gnarps vattentäkter. 

 Ersätta enskilda avloppsanläggningar i Sörfjärden med en allmän avlopps-
anläggning. 

Totalt bedöms planen inte ge någon betydannde påverkan på miljömålet 
”Grundvatten av god kvalitet”. 

God bebyggd miljö 

Nationellt 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvär-
den ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Regionalt 
Kommunen har det grundläggande ansvaret för den långsiktigt hållbara sam-
hällsplaneringen. Viktiga faktorer i skapandet av god bebyggd miljö är att be-
vara och utveckla naturmiljöer, minimera buller, skapa säkra trafiklösningar, 
förbättra avfallshanteringen och öka lokalt omhändertagande av dagvatten. 

 Uthålligt företagande på landsbygden. 

 Utforma och anta ett kulturmiljöprogram. 

 Implementera en ny avfallsplan. 

 Insamling av farligt material och läkemedel. 

 Minska avfallet. 

Lokalt i kommunen 
I kommunens överenskommelse med länsstyrelsen angående åtgärdsarbete för 
miljömålen framgår följande: 

 Vid framtagande av en ny översiktsplan kommer energiplaneringen vara en 
viktig del. 

 Energieffektiva fordonstransporter. 
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 Förnybar småskalig energiproduktion. 

 Förnybara drivmedel. 

 Öka kollektivt resande. 

 Inte använda naturgrus vid nyanläggningar. 

 Dialog om att leda om tung trafik från Bergsjö tätort. 

 Se över vattenskyddsområdena för Bergsjö och Gnarps vattentäkter. 

Totalt bedöms planen ge en positiv inverkan på miljömålet ”God bebyggd 
miljö”. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Nationellt 
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Regionalt 
På grund av dess varierande salthalt är Bottenhavet en känslig vattenmiljö med 
ett unikt djur- och växtliv. För att behålla och utveckla en levande skärgård 
måste människor ges möjlighet att besöka, bo kvar och få sin utkomst från skär-
gården och havet. Samtidigt måste vi bevara vår kust och skärgård med dess 
artrikedom värna om de naturmiljöer som finns  

Lokalt i kommunen 
I kommunens överenskommelse med länsstyrelsen angående åtgärdsarbete för 
miljömålen framgår följande 

 Levande vandringsbara vattendrag mot havet. 

 Samverkan med kommuner och intresseföreningar för en hållbar kust. 

 Kartlägga förorenade småbåtshamnar i havet. 

Planen bedöms ge positiv inverkan på miljömålet ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård”. 

Levande skogar 

Nationellt 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samti-
digt som den biologiska mångfalden bevaras samt känsliga kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. 

Regionalt 
Regionala miljömål innebär ett långsiktigt skydd av skogsmark med höga natur-
värden, en förstärkt biologisk mångfald med större inslag av död ved, skydd av 
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kulturmiljövärden som fornlämningar och skogliga biologiska kulturarv samt ett 
åtgärdsprogram för hotade arter ska finnas. 

Lokalt i kommunen 

I kommunens överenskommelse med länsstyrelsen angående åtgärdsarbete  för mil-
jömålen framgår följande 

 Åtgärder planeras utifrån skogsvårdsplanen. 

 Utöka skötselplanen för Ånäsets naturreservat. 

 Uthålligt företagande på landsbygden. 

 Utforma och anta ett kulturmiljöprogram. 

Planen bedöms inte ge någon betydande påverkan på miljömålet ”Levande sko-
gar”. 

Sociala konsekvenser 
När LIS-områdena är utbyggda och inflyttade bidrar de till en utveckling av tä-
torter, byar och landsbygd genom att kommersiell och offentlig service får bättre 
underlag för att överlevna, vilket är mycket bra för det sociala livet. Därmed 
ökar troligen också tryggheten bland invånarna. Någon negativ påverkan på 
folkhälsan eller barns situation bedöms inte uppstå. En utveckling av tätorter 
och landsbygd breddar troligen arbetsmarknaden för både kvinnor och män. 

De föreslagna LIS-områdena bedöms innebära en betydande positiv inverkan på 
det sociala livet.  

Kommunalekonomiska konsekvenser 
LIS-områdena förväntas generera en positiv landsbygdsutveckling och skapa 
sysselsättning för befintliga företagare inom turism, mathantverk, mark- och 
byggentreprenörer, jord- och skogsbrukare m fl. Arbetstillfällen skapas och bi-
drar till en levande landsbygd, vilket stärker den lokala servicen och bidrar till 
en ökad inflyttning till Nordanstigs kommun. 

Sammantaget bedöms planen innebära en betydande positiv inverkan på den 
kommunala ekonomin . 

Landskapsbilden 
Ny bebyggelse innebär ofta att plats måste skapas i form av nya tomter, vägar 
mm. Ibland måste skog avverkas, för att göra ny bebyggelse möjlig.  

Planen medför möjligheter till kompletterande strandnära bebyggelse intill redan 
bebyggda områden. Det blir kompletteringar av enstaka hus och anläggningar/
verksamheter som bedöms medföra en liten negativ påverkan på landskapsbil-
den. Stränderna ska hållas fria till förmån för allmänhetens rörliga friluftsliv. 
Aktiv jordbruksmark påverkas sammantaget mycket marginellt. Områden med 
viktiga utblickar eller starka landskapsmönster påverkas bedöms inte bli negativt 
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påverkade. I vissa fall föreslås LIS-områden där det idag växer skog som då del-
vis måste avverkas för att ge plats för de byggnader som kommer. Men några 
natur- eller kulturvärden påverkas inte.  

Planen bedöms innebära en liten negativ påverkan på landskapsbilden. 

Sammanfattande redogörelse 
Sammantaget tillgodoser planen en tillräckligt omfattande allemansrättslig till-
gång till strandområden, det så kallat rörliga friluftslivet och bevarande av goda 
livsvillkor för växt- och djurliv, den så kallade biologiska mångfalden. Inga mel-
lankommunala intressen bedöms att skadas. Det bedöms även att det blir en be-
gränsad negativ påverkan på miljön, eftersom orörd natur ibland exploateras. 
De sociala- och ekonomiska konsekvenserna bedöms vara positiva. Miljökonse-
kvenser som kan uppstå är översiktligt analyserade och anses inte vara bety-
dande. Kommunens tolkning är att föreslagna LISD-områden är lämpade och 
ger en ur allmän synpunkt god hushållning med mark- och vattenområden. 

Mellankommunal samordning 
Synpunkter från angränsande kommuner kommer att inhämtas under samrådet. 

Uppföljning 
Framtida förfrågningar om arr exploatera en verksamhet eller någon form av 
boende inom LIS-områden kommer att prövas i detaljplaner och/eller bygglov, 
varvid behovet av ytterligare utredningar och inventeringar kan behövas. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) ska ange föroreningsnivåer som människor kan 
utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. MKN finns för omgiv-
ningsbuller, utomhusluft, Bottenhavets vattendistrikt samt fisk- och musselvat-
ten. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Normerna kan 
ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Relevanta MKN i LIS-
planen är 

 Föroreningar i utomhusluft 

 Omgivningsbuller 

 Kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. 

Föroreningar i utomhusluft 
Det finn så kallade ”tröskelvärden” för föroreningsnivåer i utomhusluft för föl-
jande ämnen: Kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, 
bensen, arsenik, kadmium, nickel, bly och partiklar. Överskrids 
”tröskelvärdena” ska åtgärder genomföras som förbättrar luftkvaliteten. Motor-
trafik är den största orsaken till försämrad luft med problem framförallt i städer-
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na. De föreslagna LIS-områdena ligger tätortsnära eller på rena landsbygden, där 
problem med försämrad luft inte bedöms som trolig. 

Konsekvenser 
Exploatering av LIS-områden bedöms inte medföra sådana trafikmängder att det 
finns risk för kraftigt försämrad luft. 

Förebyggande åtgärder 
Områdena i närheten eller i tätorterna ger möjlighet att integrera och komplet-
tera kollektivtrafiken med cykling som gynnar båda dessa trafikslag – bra för ut-
omhusluften. 

Omgivningsbuller 
Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på män-
niskors hälsa, enligt miljöbalken. Med omgivningsbuller menas i detta avseende 
buller från främst biltrafik till och från LIS-områdena. 

Konsekvenser 
Skadliga effekter för människors hälsa kan vara försämrad hörsel, sömnstör-
ningar och möjlig ökad risk för blodtryckssjukdom. Utbyggnaden av LIS-
områden blir inte så omfattande att det blir väsentligt ökad risk, vilket innebär 
att trafikbuller inte bedöms vara ett stort problem. 

Förebyggande åtgärder 
Ett förslag till åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs för att en MKN ska 
kunna uppfyllas. I de tätortsnära LIS-områdena kan biltrafik minskas när kollek-
tivtrafiken blir mer utnyttjad och GC-vägar byggs. 

Kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vatten-
distrikt 
Syftet är att förbättra vattenkvaliteten och säkerställa en god yt- och grundvat-
tenstatus. 

Konsekvenser 
Inget av LIS-områden ligger på känd förorenad mark. Exploatering av LIS-
områden bedöms inte medföra sådana trafikmängder att det finns risk för kraf-
tigt förorenat dagvatten. Dessutom finns utomordentliga möjligheter till lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Föreslagna LIS-områden bedöms inte försämra 
vattenkvaliteten i Bottenhavet eller i grundvattnet. 

Förebyggande åtgärder 
VA-anläggningar och båtanläggningar ska utföras gemensamma samt att dag-
vattnet ska omhändertas lokalt, bland annat av för att i hög grad minska risken 
för föroreningar till omkringliggande salt- och sötvatten. 
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