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Föreslagna utvecklingsområden tillsammans med satsningar på infrastruktur som 
E4, OKB på sikt och bredband ger möjligheter till att utveckla attraktiva boende-
miljöer samt attraktiva verksamhetsmiljöer för fler arbetstillfällen. Översiktspla-
nens bevarandeområden ger möjlighet till bevarande och utveckling av kultur- 
och naturmiljöer som blir till godo för såväl våra invånare som turistnäringen. 

Här beskrivs miljökonsekvenserna av översiktsplanen i de fall där betydande mil-
jöpåverkan bedöms kunna uppstå. 

Utgångspunkter för MKB 

Enligt miljöbalken (MB) 6 kap 11§ ska miljöbedömning göras för kommunala 
planer eller program som har en betydande miljöpåverkan. MKB:n fokuserar på 
de åtgärder där översiktsplanen är av större betydelse. 

Syfte 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en 
hållbar utveckling främjas. 

Geografisk avgränsning 
Översiktsplanen är kommuntäckande vilket även gäller för MKB:n. Planens bety-
dande miljöpåverkan har inte bedömts påverka Natura 2000-områden eller riks-
intressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken i grannkommunerna. 

Tidsmässig avgränsning 
Översiktsplanen siktar mot 2035 och utbyggnadsförslagen är anpassade för att 
inrymma önskad befolkningstillväxt till 2035 med viss marginal. 

Identifiering av betydande miljöpåverkan 
Enligt miljöbalken ska denna översiktsplan innehålla en beskrivning av den bety-
dande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, kli-
matfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämning-
ar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. 

Markanvändning 
ÖP 2035 fokuserar på förändringsmöjligheter i förhållande till dagens markan-
vändning. MKB:n gör därmed en sammanfattande bedömning av de förändringar 
som redovisas i tätorternas utvecklingsområden. 

Planeringen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) ingår i 
samrådsförslaget till översiktsplanen. En bedömning av miljökonsekvenserna för 
LIS-områdena och riktlinjerna för LIS ingår i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

ÖP2035 redovisar korridorer för ny E4 samt ny Ostkustbana (OKB). Sådana ut-
byggnader kommer, när de blir aktuella, att miljökonsekvensbeskrivas som en del 
av väg- respektive järnvägsplaneringen. 
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Detaljeringsnivå 
Denna MKB till översiktsplanen för kommunen är till sin karaktär översiktlig och 
inriktad på att beskriva den samlade miljöpåverkan av översiktsplanen. Över-
siktsplanen är en vision för kommunens framtida utveckling och en vägledning 
för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning. 

MKB:n är en viktig grund för större samhällsutbyggnader, men även för beva-
rande och säkerställande av värdefulla tillgångar, men styr inte kommande explo-
ateringar eller andra åtgärder i detalj. De förändringar av mark- och vattenan-
vändningen som översiktsplanen redovisar kommer att kunna bedömas mer de-
taljerat vad gäller miljökonsekvenser i kommande planeringsskeden (t. ex. detalj-
planeläggning, ansökningar om miljötillstånd, bygglov). Denna MKB utgör end-
ast en första bedömning av lämplighet, behov av miljöåtgärder m.m.  

Tillstånd för täkter av berg eller naturgrus, vindkraftverk eller avloppsanlägg-
ningar hanteras i annat planeringssammanhang och tas därför inte upp här. Vind-
kraft hanteras i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som antogs 2010. 

Miljökvalitetsmål och riksintressen 
Enligt miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen redovisa hur relevanta mil-
jökvalitetsmål har beaktats i översiktsplanen. Det ska även framgå av översikts-
planen hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt miljöbalken. 

Miljökonsekvenser – Naturmiljö 
En eventuell betydande miljöpåverkan på naturmiljöer bedöms vara relevant att 
beskriva  för Natura 2000 områden, naturreservat samt områden av riksintresse 
för naturvården. Samtliga Natura 2000-områden, naturreservat och områden av 
riksintresse för naturvård redovisas i översiktsplanens beskrivning. I de flesta fall 
anges riktlinjer för hur hänsyn ska tas till högt värderade naturmiljöer. 

 



 5 

 

Natura-2000-områden 
Inom Nordanstigs kommun finns 11 st Natura 2000-områden. Dessa är: Buskan, 
Gnarps masugn, Gnarpskaten, Gran, Hagåsen, Hästmyrberget. Klovbäcken, 
Klövberget, Oxsand, Vitörarna och Älvåsen. Inget av dessa områden kommer att 
påverkas negativt av översiktsplanen. Tvärtom värnar planen om dessa.  

 

 

 

Naturreservat 
I kommunen finns 25 naturreservat. På Notholmen föreslås ett LIS-område men 
där mycket stor hänsyn skall tas till de natur- och kulturvärden som finns på hol-
men. En speciell utredning behövs för detta ändamål. Byggnadstrycket är mycket 
högt i Mellanfjärden. Väster om Klackuddens naturreservat förslås ett LIS-
område. Även där krävs en närmare utredning om påverkan på reservatet. 
Kanske ett ”respektavstånd” behövs? För övriga 23 naturreservat blir det ingen 
påverkan p.g.a. översiktsplanen. Alla reservat finns förklarade i planbeskrivning-
en.  

Riksintresseområden naturvård och rörligt friluftsliv 
Inom Nordanstigs kommun finns 8 st områden av riksintresse för naturvården. 
Dessa är Nordanstigskusten, Jättholmarna, Tjuvön, Leska mosse, Hångberg, Köl-
sjön, Stakholmen och Norrbäck, Dyrån, Gnarps diabasberg och Harmångersån 
med Harsjön. 

Inom Harmångersåns riksintresseområde föreslås ett LIS-område för bostäder 
som gränsar till Stocka samhälle nordväst om Tillsjötjärnen. Kommunens bedöm-
ning är att naturvärden som flora och fauna inte påverkas påtagligt av LIS-
området. 
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I centrala Harmånger, strax norr om Harmångersån, föreslås också ett LIS-
område för bostäder, på åkermark där hästar idag betar. Övriga riksintresseom-
råden för naturvård och rörligt friluftsliv påverkas inte av föreslagna utbyggnads-
områden i översiktsplanen.  

Utökat strandskydd 
På grund av höga naturvärde med en rik biologisk mångfald i både flora och 
fauna har åtta områden fått utökat strandskydd till 300 meter av länsstyrelsen. 
Dessa områden finns redovisade i översiktsplanens beskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fågelskyddsområde 
Vårfiskharet, öster om Norrfjärden är på grund av sitt rika sjöfågelbestånd ett 
fågelskyddsområde. 
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Sälskyddsområde 
Lillgrund, norr om Gran, är ett sälskyddsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetationsklädda bottnar 
Utanför Sörudden på Tjuvön finns höga naturvärden på havsbotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätortsnära skogar och gröna områden i tätorterna 
I tätorterna Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Ilsbo, Jättendal, Strömsbruk och Stocka 
föreslås skogar och grönområden skyddas som är viktiga för det framtida rörliga 
friluftslivet och rekreation. Det framgår av tätortkartorna var dessa områden är 
lokaliserade. 
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Miljökonsekvenser – Kulturmiljö 

Kulturmiljöer av riksintresse 
Vid avgränsningen av MKB:n har översiktsplanens betydande miljöpåverkan be-
dömts gälla kulturmiljöer av riksintresse, byggnadsminnen, kulturmiljöer av kom-
munalt intresse samt fornlämningstäta områden.  

Samtliga kulturmiljöer av riksintresse redovisas i planbeskrivningen. I de separata 
beskrivningar som gjorts i utvecklingsområden anges om riksintressen berörs. Ett 
LIS-område för bostäder föreslås i Älvsta i den centrala Jättendalsbygden, där ny 
bebyggelse måste anpassas till natur-och kulturlandskapets bevarandevärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsminnen 
Byggnadsminnen är det starkaste skyddet för byggnader. De två byggnadsminnen 
som finns i kommunen är belagda med skyddsbestämmelser som bl.a. innebär att 
byggnaderna inte får rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin 
exteriör. 
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Kulturmiljöer av kommunalt intresse 

Fäbodvallar 
Bebyggelsemiljöer där de samlade kulturhistoriska värdena är stora och står över  
de enskilda byggnadernas värden. Här är nya byggnaders placering och utform-
ning viktig med hänsyn till kulturmiljön och landskapsbilden. Sex fäbodvallar 
utpekas i översiktsplanen och finns redovisade i planbeskrivningen. 

Fiskelägen 
Bebyggelsemiljöer där de samlade kulturhistoriska värdena är stora och står över 
de enskilda byggnadernas värden. Här är nya byggnaders placering och utform-
ning viktig med hänsyn till kulturmiljön och landskapsbilden. Sju fiskelägen ut-
pekas i översiktsplanen och finns redovisade i planbeskrivningen. 
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Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och får ej påverkas av 
olika åtgärder utan tillstånd. Fyra områden utpekas i  

 

 

 

 

 

 

 

Kulturlandskap 
Bebyggelsemiljöer där de samlade kulturhistoriska värdena är stora och står över 
de enskilda byggnadernas värden. Här är nya byggnaders placering och utform-
ning viktig med hänsyn till kulturmiljön och landskapsbilden. 24 områden utpe-
kas i översiktsplanen och finns redovisade i planbeskrivningen.  
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Påverkan på miljömål 
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljömål som ska nås inom en generation. 
Syftet med miljömålen är att på lång sikt nå en miljömässigt hållbar utveckling. 
Länsstyrelsen Gävleborg har antagit regionala mål och vi har bearbetat de mål 
som är av särskild betydelse för kommunen. 

Kommunen har prioriterat områdena Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God 
bebyggd miljö, Giftfri miljö, Rent vatten.  

På följande sidor redovisas en översiktlig bedömning av översiktsplanens bidrag 
till uppfyllelse av miljömålen. 

Sammantaget bedöms översiktsplanen: 

 bidra till uppfyllelsen av miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Levande 
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt 
växt- och djurliv. 

 i viss mån bidra till uppfyllelsen av miljömålen Giftfri miljö, Ingen över-
gödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

 i viss mån bidra till men i viss mån motverka uppfyllelsen av miljökvalitets-
målen Frisk luft samt Bara naturlig försurning. 

 varken bidra till eller motverka uppfyllelsen av miljömålet Säker strålmiljö. 

 inte vara relevant för miljömålet Skyddande ozonskikt samt Storslagen 
fjällmiljö. 
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Miljökvalitetsmål Hur påverkas miljömålen? 

Begränsad klimatpå-
verkan 
Växthusgaser ska stabiliseras 
på en nivå som innebär att 
människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig. 

ÖP2035 bedöms bidra till att miljömålet uppfylls. Föreslagen be-
byggelseutveckling är inriktad på förtätning eller exploatering i 
direkt anslutning till tätorterna, där möjligheterna till att åka kol-
lektivt är bättre än i kommunen i övrigt. Ett antal riktlinjer anges i 
planen för bl.a. utbyggnad av G/C-vägar, en bättre kollektivtrafik 
genom det s.k. ”Nordanstigskrysset”. De områden för vindkraft 
som tidigare pekats ut av kommunen förs in i ÖP2035. 

Frisk luft 
Luften ska vara så ren att män-
niskors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas. 

ÖP2035 bedöms i viss mån bidra till att miljömålet uppfylls. Per-
sontransporter med egen bil ska kunna minska, se ovan. Ny och 
snabbare Ostkustbana med minst två stationer i kommunen inne-
bär att bilåkandet minskar. Utbyggnad av G/C-vägar minskar 
också bilåkandet. 

Bara naturlig försur-
ning 
De försurande effekterna av 
nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. 

ÖP2035 bedöms i viss mån bidra till att miljömålet uppfylls. Bil-
trafik, som ger upphov till försurande utsläpp av svaveldioxid och 
kväveoxid, bedöms minska genom framtida attraktivare kollektiv-
trafik och G/C-vägar. 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen som 
har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota männi-
skors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

ÖP2035 bedöms i viss mån bidra till att miljömålet uppfylls. Efter-
behandlingen av förorenade områden utvecklas positivt. Områden 
för ekologiska odlingslotter föreslås i tätorterna. 

 Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så 
att det långsiktigt ger skydd 
mot skadlig UV-strålning. 

ÖP2035 bedöms varken bidra eller motverka att miljömålet upp-
fylls. 

Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den 
biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter 
av strålning i den yttre miljön. 

ÖP2035 bedöms varken bidra eller motverka att miljömålet upp-
fylls. 

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon ne3gativ inverkan på 
människors hälsa, den biolo-
giska mångfalden eller till allsi-
dig användning av mark och 
vatten. 

ÖP2035 bedöms i viss mån bidra till att miljömålet uppfylls. Över-
siktsplanen anger riktlinjer för hur VA-aspekter och dagvatten-
aspekter ska beaktas i den fysiska planeringen. 

Levande sjöar och vat-
tendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. 

ÖP2035 bedöms bidra till att miljömålet uppfylls, eftersom över-
siktsplanen föreslår vandrande fisk högt upp i några av kommu-
nens vattendrag genom rivning av dammar eller genom så kallade 
omlöp och restaurering av åarna. Dessa åtgärder ökar också förut-
sättningarna för ett gott friluftsliv. 

Grundvatten av god 
kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker 
och hållbar drickvattensför-
sörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. 

ÖP2035 bedöms bidra till att miljömålet uppfylls. Översiktsplanen 
anger att etablering av olika verksamheter på eller i anslutning till 
grusåsar (isälvsavlagringar) och att skydd av grundvattenföre-
komster ska ges stor prioritet framför andra markanvändningar. 
Förändringar av infrastrukturen redovisas i översiktsplanen som 
bl.a. syftar till att flytta över transporter av farligt gods från väg 
till järnväg. Därmed minskar riskerna för olyckor med farligt gods, 
som kan sprida föroreningar till grundvattnet. En vattenförsörj-
ningsplan för hela kommunen bör genomföras. 
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Miljökvalitetsmål Hur påverkas miljömålen? 

Hav i balans samt le-
vande kust och skär-
gård 
Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mång-
fald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. 

ÖP2035 bedöms i viss mån bidra till att målet uppfylls. Översikts-
planen föreslår att kulturmiljöer som fiskelägen med byggnader, 
bryggor och gistvallar skall bevaras. Planen lyfter också fram en 
kustväg för utveckling av turism och annat företagande. Fågel- och 
sälskyddsområden markeras i planen. 

Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 
bevaras för framtiden. 

ÖP2035 bedöms bidra till att målet uppfylls. Översiktsplanen 
medför inga större förändringar vad gäller våtmarker i kommu-
nen. Stora delar av skogsområdena markeras som oförändrad mar-
kanvändning i översiktsplanen. Vissa våtmarker påverkas av ny E4 
och Ostkustbana, men den påverkan bedöms i planerna för re-
spektive trafikslag. 

Levande skogar 
Skogens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samti-
digt som den biologiska mång-
falden bevaras samt kulturmil-
jövärden och sociala värden 
värnas. 

ÖP2035 bedöms bidra till att målet uppfylls. Översiktsplanen 
medför inga större förändringar vad gäller skogsmarken i kommu-
nen. Några mindre skogsområden tas i anspråk för tätortsutveckl-
ing så även för några LIS-områden. Tätortsnära skogar och grön-
områden i tätorterna vill kommen bevara och utveckla, vilket be-
skrivs i en bilaga till översiktsplanen. Vissa skogar påverkas av ny 
E4 och Ostkustbana men den påverkan bedöms i planerna för re-
spektive trafikslag. 

Ett rikt odlingsland-
skap 
Odlingslandskapets och jord-
bruksmarkens värde för biolo-
gisk- och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks. 

ÖP2035 bedöms bidra till att målet uppfylls. Översiktsplanen 
medför inga större förändringar vad gäller jordbruksmarken i 
kommunen. De förslag som ges till områden för ny bebyggelse i 
närheten av tätorterna eller i de föreslagna LIS-områdena ligger i 
mycket liten omfattning på jordbruksmark. Flera jordbruksland-
skap avsätts i planen som områden där särskild hänsyn ska tas till 
kulturlandskapet vid planering av ny- eller komplementbebyggelse. 

Storslagen fjällmiljö ÖP2035 är inte relevant. 

God bebyggd miljö 
Tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Bebyggelse ska 
lokaliseras och utformas så att 
en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 
  

ÖP3035 bedöms bidra till att målet uppfylls. Områden avsätts för 
ny eller kompletterande bostadsbebyggelse i syfte att stärka service 
och attraktivitet i kommunens tätorter. Områden avsätts även för 
verksamheter, rekreation och friluftsliv, bevarande och utveckling 
av natur- och kulturmiljöer i sikte att bidra till en långsiktigt håll-
bar bebyggelsestruktur. Generella riktlinjer anges om bl.a. radon, 
buller, luftföroreningar och djurhållning vid planering av bostäder. 
Tätorternas viktiga grönstruktur redovisas som en bilaga till pla-
nen. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 
Den biologiska mångfal- 
den ska bevaras och 
nyttjas på ett långsiktigt 
hållbart sätt, idag och i 
framtiden. 
  

ÖP2035 bedöms bidra till att målet uppfylls. Ingen utbyggnad 
av bostäder, verksamheter eller dyl. föreslås i natura 2000-
områden. Flera högt värderade naturmiljöer avsätts som områ-
den där naturvärdena på olika sätt ska prioriteras framför ex-
ploateringsintressen. Tätorternas grönstruktur lyfts fram och 
redovisas på tätortskartorna. Generella riktlinjer anges om hur 
hänsyn ska tas till naturmiljön i kommunens fysiska planering, 
tillståndsgivning och verksamhet. 
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Påverkan på riksintressen 
I kommunen finns ett flertal riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. 
Samtliga redovisas i ÖP2035 och även på den tillhörande webbkartan. I flera fall 
anger ÖP2035 riktlinjer som syftar till att skydda riksintressena. Dock anser 
kommunen att riksintresse för yrkesfiske bör förändras.  

Yrkesfiske 
En stor del av kommunens kustvatten är av riksintresse för yrkesfiske, från Vat-
tingen i norr ner till Hudiksvalls kommungräns. Syftet med riksintresset är att 
”vattenområden som har betydelse för yrkesfisket skall så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra yrkesfiskets bedrivande”. Med 
vattenområden som är av betydelse för yrkesfisket avses:  

1. Fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet eller unika förutsättningar för 
visst fiske. 

2. Lekområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller skaldjur. 

3. Uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter. 

4. Vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter. 

5. Härtill kommer som enda kategori landområden av betydelse: 

6. Fiskehamnar.  

Riksintresse för yrkesfisket 

Det småskaliga kustfisket, som förekommer rikligt inom riksintresseområdet, är 
det förenligt med syftena i riksintresset för yrkesfiske? Om det inte är det anser 
kommunen att en ändring av riksintresset är viktig. 
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Rennäring 
Från Hassela och ner till havet är hela området av riksintresse för rennäringen, 
Voernese sameby, Frostvikens norra sameby. Stora skogsområden inom riksin-
tresset föreslås få oförändrad användning, d.v.s. skogsanvändning. Kommunen 
bedömer att riksintresset inte påverkas påtagligt. 

Naturmiljö och friluftsliv 
Riksintresse för naturmiljö och friluftsliv finns för 10 st områden i hela kommu-
nen. Dessa redovisas i ÖP2035. Inga föreslagna områden för ny bebyggelse och 
verksamheter bedöms påverka dessa naturområden negativt. 

Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmiljö finns för 9 områden i kommunen. Dessa redovisas i 
ÖP2035. Två föreslagna LIS-områden för bostäder kan påverka riksintresset. 
Dessa är ett litet område på Notholmen, Mellanfjärden och ett litet område på 
Dvästanäset vid Jättendalssjön. De övriga 7 områdena bedöms inte påverka riks-
intresset negativt.  

Kommunikationer 
Riksintresse för två trafikslag finns inom kommunen – E4 och Ostkustbanan 
samt hamnen i Mellanfjärden. Både ny E4 och ny  

Ostkustbana korsar riksintressena för naturvård i Harmångersån och Dyrån. 
Dessutom tangeras riksintresseområde för kulturmiljön i Jättendal. Hur detta 
påverkar motstående riksintressen ska utrönas i planerna för respektive trafik-
slag.  

Vindkraft 
Riksintresse för vindkraft finns för 6 områden i kommunen. Dessa redovisas i 
ÖP2035. . Inga föreslagna områden för ny bebyggelse och verksamheter bedöms 
påverka dessa vindkraftsområden negativt. 

Farleder 
Två farleder korsar kommunen långt ute till hav, vilka redovisas i ÖP2035 och 
bedöms inte påverkas negativt av ÖP2035. 

Totalförsvaret 
Finns inga öppet redovisade områden i ÖP2035. 

 

 

 

 



16 

 

Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes i 
miljöbalken 1999. Avsikten är att komma tillrätta med miljöpåverkan från dif-
fusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Nuvarande MKN om-
fattar utomhusluft, omgivningsbuller, vattenförekomster samt kemiska förening-
ar i fisk- och musselvatten. Av dessa bedöms kommunen att beröras av alla. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
I luftkvalitetsförordningen finns gränsvärden som inte får överskridas beträf-
fande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, arsenik, 
kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar och ozon. 

Luftmiljön i kommunen beskrivs i ÖP2035. Luftföroreningar i Nordanstigs 
kommun domineras av utsläpp från vägbunden trafik, alltså E4. Dessutom finns 
utsläpp från några industrier och villapannor. 

Natura 2000-områden 
Det finn 12 områden i kommunen som är utpekade som natura 2000-områden. 
Dessa redovisas i ÖP2035. Inga föreslagna områden för ny bebyggelse och verk-
samheter bedöms påverka dessa områden negativt. 

Regeringen beslutade 2012 om nya preciseringar till miljökvalitetsmålet frisk 
luft. Det innebar att halterna av luftföroreningar inte ska överskrida lågriskni-
våer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på väx-
ter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena togs fram med hänsyn till 
känsliga grupper och innebär bl.a. att: 

 halten av partiklar inte överskrider 15microgram/ kubikmeter, beräknat 
som ett årsmedelvärde eller 30microgram/kubikmeter beräknat som ett 
dygnsmedelvärde. 

 halten av kvävedioxid inte överskrider 20microgram/kubikmeter, beräknat 
som ett årsmedelvärde eller 60microgram/kubikmeter beräknat som ett 
timmedelvärde. 

Planförslag 
ÖP2035 innehåller flera åtgärder som kommer att förbättra luftmiljön i kommu-
nen. Ny dragning av E4 som innebär att vägen flyttas längre från boenden i 
Vattrång, Harmånger, Jättendal, Bäling och Gnarp. En ny Ostkustbana, som vi 
tyvärr ser ut att få vänta länge på, innebär att fler väljer att åka tåg på grund av 
den korta restiden. Detta innebär att biltrafiken minskar med sina luftförore-
ningar.  

Nya stationer i Harmånger och Gnarp och kanske en i Jättendal innebär att det 
blir ännu attraktivare att åka tåg till jobb, studier eller för fritidsändamål.  
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De flesta av utbyggnadsområdena i ÖP2035 ligger i områden med begränsad tra-
fik, där det inte finns risk för överskridanden av miljökvalitetsnormer. 

De större trafiklederna och i trånga gaturum, som i t.ex. Bergsjö, Harmånger, 
Hassela och Gnarp, med måttlig trafik. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kommunens industriella historia har medfört att ett flertal vattenförekomster 
inom kommunen är förorenade bl.a. av miljögifter, övergödning och försurning. 
I ÖP2035 ligger fokus på förslag till förändringar av markanvändningen, i första 
hand inom de utvecklingsområden för bostäder och verksamheter som planen 
redovisar. De miljöproblem som riskerar uppstå är framförallt övergödning till 
följd av utsläpp av renat avloppsvatten och miljögifter till följd av otillräckligt 
renat dagvatten men även till följd . av utsläpp av renat avloppsvatten. Områden 
för nya bostäder och verksamheter berör inte förorenad mark. 

MittSverige Vatten undersöker i skrivande stund möjligheterna till att samman-
binda Mellanfjärden och Stocka med en kommunal överföringsledning för vat-
ten och avlopp där också en ny kustväg däremellan är mycket möjlig. Denna ut-
redning har syftat till att ge ett beslutsunderlag ur ett tekniskt och ekonomiskt 
perspektiv. Befolkningsökningen har förutsatts öka till 1 100 personer i Mellan-
fjärden. I reningsverksalternativen har det ingått att utvärdera såväl ombyggnad 
som nybyggnad. Nya ledningar krävs för samtliga alternativ. Vid anläggning av 
en ny överföringsledning till Strömsbruk har kostnaderna för att lägga ny dricks-
vattenledning i samma schakt tagits med. För att jämställa alternativen har kost-
nader för dricksvattenförsörjning även tagits med för övriga alternativ för att 
göra dessa jämförbara. 

Inget alternativ har kunnat uteslutas p.g.a. orimliga kostnader eller att alternati-
vet inte är tekniskt genomförbart. I beslutet om vägval kommer det, utöver be-
hoven för Mellanfjärden, även behöva vägas in framtida utvecklingsscenarier för 
kustområdet på längre sikt. För alternativet med överföringsledning krävs fort-
satt utredning om åtgärderna i Stocka innan alternativet tas vidare till förprojek-
tering. 

Dessutom är det väsentligt att verka för minskade utsläpp från småskalig vedeld-
ning. 
En VA-utredning har utförts 2017 för Norrfjärden där två scenarios har jäm-
förts; gemensamt vatten och enskilda avloppsanläggningar mot gemensam av-
loppsanläggning och enskilda/mindre gemensamma dricksvattentäkter.  

Rekommendationen är att ordna med åretruntvatten gemensamt. Fördelen med 
detta är att befintliga avloppsanläggningar kan behållas med undantag för av-
loppsanläggningar som inte klarar kravet på normal skyddsnivå eller har infilt-
rationsanläggningar som ligger för nära grundvattenytan. 
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Nya avloppsanläggningar inom området utformas som infiltrationsanläggningar 
för att minska hälsoriskerna som utsläpp till t.ex. dike utgör. Där grundvattenni-
våerna är höga utformas infiltrationerna som upplyft infiltration. 

I områden nära strandlinjen (inom 50 m) rekommenderas avloppslösning med 
sluten tank för att minska föroreningsriskerna för både yt- och grundvatten. För 
övriga fastigheter kan anläggning med slamavskiljare och infiltration anläggas. 

I nedanstående tabell redovisas ekologisk och kemisk status för Bottenhavet, 
sjöar och vattendrag som finns inom kommunen enligt Vattenmyndighetens kar-
tor i VISS, ett svenskt vatteninformationssystem. 

HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG 
  Ekologisk status Kemisk status   

Namn Status 2017 Kvalitets-
krav 

Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Orsaker/Åtgärder 

Bottenhavet 
  

God God 2021 
  

Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Sanering 
av Ströms Bruk 

Sjöar 
Annsjön, nordväst 
om Gränsfors 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn 
i skogsbruket 

Armsjön, nordost 
om Gnarp 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/ 

Bodsjön, nordväst 
om Hassela 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn 
i skogsbruket 

Gimsjön, väster om 
Bergsjö 

Hög God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn 
i skogsbruket 

Gryttjestjärnen, 
norr om Gnarp 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/
Ekologiska kantzo-
ner 

Grännsjön, nord-
väst om Gränsfors 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/
Vandringshinder 
för fisk 

Gårdsjön, norr om 
Gnarp 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn 
i 
skogsbruket 

Harsjön, sydost om 
Vattlång 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn 
i skogsbruket 

Hasselasjön 
  

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/
Ekologiska kantzo-
ner 
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HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG 

  Ekologisk status Kemisk status   

Namn Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Status 
2017 

Kvalitetskrav Orsaker/Åtgärder 

Sjöar 

Holsjön, mellan Ilsbo och 
Vattlång 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Jättendalssjön Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter 

Kittesjön, 
Vattlång 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Hänsyn i skogs- 
bruket 

Klingersjön, 
nordväst om Hassela 

Hög God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Kråkbäckssjön, 
Knoppe 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Kyrksjön,Bergsjö 
  

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Ekologiska 
kantzoner, hänsyn i 
skogsbruket 

Kyrksjön, 
Harmånger 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Kölån, nordväst om Has-
sela 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Restaurering. Hänsyn i 
skogsbruket, vand-
ringshinder för fisk 

Lunnsjön, 
sydost om Gnarp 
  

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, vand-
ringshinder för fisk 

Längsterbodsjön, 
väster om Älgered 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Malungen, nordost om 
Hassela 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Risk att 
inte ekologisk och ke-
misk status uppnås 

Mörtsjön, nordost om 
Hassela 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Orrsjön, nordost om 
Bergsjö 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Rånkastjärnen, nordväst 
om Hassela 

Hög God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Stensjön, nordväst om 
Hassela 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Storsjön, mellan Bergsjö 
och Harmånger 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Hänsyn i skogsbruket/
Vandringshinder för 
fisk 
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HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG 

  Ekologisk status Kemisk status   

Namn Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Orsaker/Åtgärder 

Sjöar 

Sörsjön-Norrsjön, Ströms-
bruk 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Hänsyn i skogsbruket/
Vandringshinder för fisk 

Vattlångssjön, öster om 
Vattlång 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Villsjön, nordväst om 
Gnarp 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Kalkning 

Yttre Dösjön, Årskogen Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, vandrings-
hinder för fisk 

Åstjärnsbäcken, Årskogen Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Fyra vägtrummor 

Älgeredssjön Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Ängbodtjärnen, Anders-
fors 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/
Vandringshinder för fisk 

Vattendrag      

Bodtjärnsbäcken, 
nordväst om Hassela, 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
ekologiska kqantzoner, 
hänsyn i skogsbruket, 
vandringshinder för fisk 

Delångersån 
  

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket, 
miljöanpassat flöde 

Dyrån, 
mynnar i Moningssand 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, vandrings 
hinder för fisk, restaure-
ring 

Edsmyrån, 
Mellanfjärden 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Ekologiska 
kantzoner, kalkning, en 
vägtrumma 

Flottån   God 2021   God 2021   

Flybäcken, väster om 
Älvåsen, Hassela Hassela 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket 

Gammelån, Harmånger 
  

  God 2021   God 2021  

Gimmaån 
Norrgimma 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
ekologiska kantzoner, 
hänsyn i skogsbruket 

Gnarpsån 
  

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
Skyddszoner på åker-
mark, ekologiska kant-
zoner, hänsyn i skogs-
bruket, kalkning 
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HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG 

  Ekologisk status Kemisk status   

Namn Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Orsaker/Åtgärder 

Vattendrag      

Gravåsbäcken, 
mynnar i Mörtsjön, 
nordost Hassela 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, vandrings-
hinder för fisk 

Grängsjöån, 
Gränsfors 
Gnarpsån 
  

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Skyddszoner 
på jordbruksmark, re-
staurering, hänsyn i 
skogsbruket 

Gässån, 
nordväst Hassela 

God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, en väg-
trumma 

Haddångsån, mynnar 
i Norrfjärden  

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Ekologiska 
kantzoner, hänsyn i 
skogsbruket, restaurering 

Harmångersån Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
ekologiska, hänsyn i 
skogsbruket, vandrings-
hinder för fisk 

Harsjöbäcken, 
Vattlång 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Kalkning, två 
vägtrummor, vandrings-
hinder för fisk 

Håckstatjärnsbäcken, 
Jättendal 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Ekologiska 
kantzoner, kalkning 

Häbbersån, nordväst 
om Hassela 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket, 
vägtrumma 

Hötjärnsbäcken, syd-
väst om Ersk-Mats 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, vägtrumma 

Klovbäcken  God 2021  God 2021  

Kråkbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Skyddszoner 
på jordbruksmark, re-
staurering, hänsyn i 
skogsbruket 

Källsvedbäcken, väs-
ter om Bergsjö 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
ekologiska kantzoner, 
hänsyn i skogsbruket, två 
vägtrummor, vandrings-
hinder för fisk 

Kölån, väster om 
Hassela 

 God 2021  God 2021  
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HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG 

  Ekologisk status Kemisk status   

Namn Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Status 
2017 

Kvalitets-
krav 

Orsaker/Åtgärder 

Vattendrag      
Lillån,  
norr om Hassela 

 God 2021  God 2021  

Lombäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket 

Lomsjöån Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, två väg-
trummor 

Lunnsjöbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket, en 
vägtrumma 

Långsjöbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Hänsyn i 
skogsbruket, fem vand-
ringshinder för fisk 

Naggån Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket, 
vandringshinder för fisk 

Norrbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket, en 
vägtrumma 

Skansån Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
ekologiska kantzoner, 
hänsyn i skogsbruket 

Stenmyrbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
en vägtrumma, vand-
ringshinder för fisk 

Stensjöån God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Övervakning 
av flodpärlmusslor 

Sunnanån Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Restaurering, ekologiska 
kantzoner, kalkning, en 
vägtrumma 

Sågbäcken, sydväst 
om Hassela 

Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
Ekologiska kantzoner, 
hänsyn i skogsbruket, 
fem vägtrummor 

Toppbodbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket, en 
vägtrumma 

Tälgslättån God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Vägtrumma, 
fyra vandringshinder för 
fisk 

Villsjöån God God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Två vand-
ringshinder för fisk 

Åsbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Restaurering, 
hänsyn i skogsbruket 

Åstjärnsbäcken Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2021 Miljögifter/Fyra väg-
trummor, två vandrings-
hinder för fisk 
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Kommunalt avlopp 
Beskriv de kommunala avloppsreningsverk som finns i kommunen. Hur länge 
gäller tillstånden? 

Kapacitetsproblem? Typ av rening? 

En ökad belastning på reningsverken, genom utbyggnad av bostäder och verk-
samheter, kommer att medföra en ökad belastning på de mottagande recipienter-
na med avseende på närsalter. VA-utredningar kommer att bli aktuella i detalj-
planeprocessen för de utvecklingsområden som ÖP2035 föreslår, där det inte är 
självklart hur VA-frågorna ska lösas. 

Enskilda avlopp 
Det finns många enskilda avlopp i kommunen med skiftande reningsgrader. 
Högre krav på rening alternativt kommunal VA-utbyggnad kommer succesivt att 
minska påverkan på de mottagande recipienterna och även bidra till en förbätt-
ring av recipienternas ekologiska status. 

Dagvatten 
För att inte försämra utan helst förbättra den ekologiska statusen kusten och öv-
riga vattendrag och sjöar i kommunen föreslås i ÖP2035 att förutsättningarna 
för dagvattenhanteringen utreds i samband med varje detaljplaneprocess. Då kan 
lämpliga krav på rening, utjämning, lokalt omhändertagande ställas för varje 
utvecklingsområde. Det är då också önskvärt att områden som ligger utanför 
detaljplaneområdet utreds för att erhålla en helhetslösning, inte minst med tanke 
på den översvämningsrisk som föreligger i vissa områden. 

Hållbarhetsbedömning 
”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillgodose sina behov”, är beskrivningen av en hållbar 
utveckling i Bruntlandrapporten 1987. En hållbar utveckling beskrivs ofta bestå 
av tre delområden: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk håll-
barhet. När dessa tre samverkar nås en hållbar utveckling. 

Hållbarhetsbedömningen baseras på kommunens Vision 2020, som anger inrikt-
ningen för de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. 

Bedömningen för respektive aspekt baseras på om riktlinjer och markanspråk i 
ÖP2035 bedöms medverka eller motverka till att mål och strategier stämmer 
överens med kommunens Vision 2020. 

Social hållbarhet 
Det sociala omfånget handlar om att bygga ett långsiktigt tryggt och dynamiskt 
samhälle där strävan är att det goda livet uppfylls för alla. Det innebär  ett fun-
gerande socialt liv med service, trygga  och väl gestaltade miljöer med mötesplat-
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ser och möjligheter för envar. Samhället är integrerat, säkert, tillgängligt och 
jämställt där det erbjuds delaktighet och möjlighet till inflytande. 

Målet i ÖP2035 är att skapa attraktiva livsmiljöer i tätort och på landsbygd. 

De strategier som ÖP2035 anger för att nå det övergripandemålet är: 

 Sträva efter socialt hållbara livsmiljöer med goda uppväxtvillkor för barn 
och ungdomar. 

 Trygga och tillgängliga boendemiljöer med närhet till grönområden och 
platser för lek, aktivitet. 

 Värna om tillgången till tätortsnära grönska. 

 Planering av ny bebyggelse ska ske så att människor med olika bakgrund 
och sociala förutsättningar ska mötas, samverka och leva. Varierade bo-
stadsformer, funktionsblandning och kulturutbud. 

 Offentliga miljöer ska utformas med fokus på tillgänglighet och trygghet. 

 Utveckling av bostäder och verksamheter ska ske med närhet till kollektiv-
trafik och service. 

Merparten av de nya bostadsområden föreslås är kompletteringar till befintliga 
kvarter, vilket kan öka möjligheten till att bo kvar i samma kvarter under livets 
olika skeden. Utvecklingen på landsbygden riskerar dock att gå långsamt på 
grund av gamla detaljplaner.  

Kulturhistorisk bebyggelse, karaktärsområden och kulturhistoriska stråk pekas 
ut som viktiga kulturmiljöer som inte får förvanskas. Dessa kulturmiljöer bidrar 
också till en mer levande och variationsrik livsmiljö, vilket medverkar till social 
hållbarhet. 

ÖP35:s påverkan på social hållbarhet 
Utveckling i anslutning till befintlig bebyggelse medför bra förutsättningar till 
integration och social utveckling av områden. 

Tågstopp i Harmånger, Jättendal och Gnarp medför förbättrade möjligheter till 
pendling, sysselsättning, studier och utveckling av orten. De strategiska stations-
områdena stärker goda kontakter och funktionsblandning som medför komplet-
teringar i form av bostäder och verksamheter. Det ökar möjligheten att bo och 
arbeta på samma ort och att behålla eller utveckla befintlig service. Ett ökat an-
tal invånare medför ett bättre underlag för kollektivtrafik. Tätortsfördjupningar-
na innehåller även behövliga satsningar på gång- och cykeltrafik samt värdefulla 
naturområden i tätorterna till gagn för bl.a. skolor och äldreboenden. 

Vissa LIS-områden ligger bitvis långt från kollektivtrafiken och motverkar där-
med den ekologiska hållbarheten, men bedöms vara viktiga för en utveckling av 
landsbygden. 
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ÖP2035:s påverkan på ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella 
resurser på lång sikt. Detta innebär en ekonomi med en arbetsmarknad med till-
gång till kompetent arbetskraft och goda möjligheter till sysselsättning, förkov-
ring som tillsammans ger ett väl fungerande näringsliv. Men även en fungerande 
bostadsmarknad med ett väl underhållet fastighetsbestånd, anläggningar och of-
fentliga miljöer. 

ÖP2035:s strategier för att nå det övergripande målet är: 

 Väl fungerande kommunikationer inom kommunen genom ny E4, ny OKB 
samt Kustvägen och mot  

 omvärlden, med smidiga och effektiva bytesplatser. 

 Utbyggnad av teknisk infrastruktur för bebyggelseutveckling i kommunen. 

 Goda förutsättningar för näringsliv inom många olika branscher och nä-
ringar. 

 Tät, attraktiv och funktionsblandad tätort med en mångfald av livsmiljöer. 

 Strategiska markområden i närheten till knutpunkter för infrastruktur. 

Attraktiva livsmiljöer är en förutsättning för tillväxt och regionförstoring. 
ÖP2035 för tätorterna uppmuntrar omvandling och återanvändning av byggna-
der med nya funktioner, vilket är resurseffektivt. För kommunen är det ekono-
miskt fördelaktigt att ha planfärdig mark redo för nya projekt. 

ÖP2035:s påverkan på ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverka på djur och natur 
samt människans hälsa. 

Ekologisk hållbarhet innebär ett samhälle med slutna kretsar och balans mellan 
processer som bygge upp och bryter ner, utan slöseri med naturresurser och 
energi och som bevarar den biologiska mångfalden och den genetiska variation-
en. 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning 
av ämnen från berggrunden t.ex. fossilt kol och tungmetaller eller ämnen från 
samhällets produktion av t.ex. kväveoxider och hormonstörande ämnen. 

ÖP2035 redovisar strategier för att nå det övergripande målet: 

 Värna och hushålla med naturresurser utan att äventyra kommande  

 generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 

 Naturresurser som jordbruksmark, värdefulla mark- och vattenområden, 
tätortsnära natur, biologisk mångfald och vatten ska värnas. 

 Hälsosamma livsmiljöer med ren mark och rent vatten, frisk luft samt rim-
liga buller- och vibrationsnivåer. 
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 Förorenad mark saneras, miljövänliga material används, låg energiförbruk-
ning för uppvärmning. 

 Skapa förutsättningar för ökad förnybar energiproduktion. 

 Bebyggelseutveckling vid kollektivtrafikplatser. Omställning av resande till 
hållbara transporter samt  

 planera för smidiga byten mellan bil, buss och tåg. 

Ur ekologiska aspekter medför en utveckling i anslutning till befintlig bebyggelse 
att utspridningseffekter motverkas och att risken för fragmentering  

av fjärrvärme som baseras på fossilfri energi från pelletspannor, vilket medver-
kar till ekologisk hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling behöver hela sam-
hället ställas om, beslutsfattares tankesätt behöver ändras och människors lev-
nadssätt måste bli annorlunda. 

Sammanfattning av hållbarhetsbedömningen 
ÖP2035 stärker via ett flertal riktlinjer och föreslagna markanspråk en hållbar 
utveckling ur en eller alla tre dimensionerna. Planens riktlinjer stärker också i de 
flesta fall de övergripande målen och strategierna för en hållbar utveckling samt 
stämmer överens med vision 2020. Men även om ÖP2035 stärker de övergri-
pande målen är det inte säkert att en hållbar utveckling nås. För att utvecklingen 
ska gå åt rätt håll är det av största vikt att de övergripande målen följs upp, ut-
värderas och vid behov omformuleras. 

Den föreslagna bebyggelseutvecklingen medverkar till att bygga vidare på befint-
lig kommunikation, service vilket medverkar till en god måluppfyllelse av strate-
gierna för en hållbar utveckling. Eventuell exploatering på jordbruksmark ger en 
sämre måluppfyllelse för den strategi som handlar om att värna naturresurser. 
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Nedanstående tabell är en bedömning av ÖP2035.s uppfyllande av social, eko-
nomisk och ekologisk hållbarhet sett ur ett i landsbygd- och tätortsperspektiv 
samt bebyggelseutveckling. 

Kategori Övergripande mål/
strategi för en hållbar 
utveckling 

Landsbygd Tätort Bebyggelse
- 
utveckling 

Socialt Socialt hållbara livsmiljöer med 
goda uppväxtvillkor 
  

      

  Trygga och tillgängliga boende-
miljöer med närhet till grönområ-
den, plats för lek m.m. 

      

  Värna om tillgången till tä-
tortsnära grönska 
  

      

  Varierande bostadsformer, funkt-
ionsblandning och kulturutbud 
  

      

  Offentliga miljöer med fokus på 
tillgänglighet och trygghet 
  

      

  Bebyggelseutveckling på platser 
med närhet till god kollektivtrafik 
  

      

Ekonomiskt Väl fungerande och hållbara kom-
munikationer 
  

      

  Smidiga och effektiva bytespunk-
ter 
  
  

      

  Teknisk infrastruktur utvecklas 
inom de övergripande bebyggelse-
riktningarna 

      

  Goda förutsättningar för företa-
gande inom många olika 
branscher och näringar 
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Samlad bedömning 

ÖP2035:s huvudsakliga miljökonsekvenser 

ÖP2035 medför exploatering i huvudsak till tätorterna. Detta ger ett i huvudsak 
samlat markanspråk samt att negativa effekter av utspridd bebyggelse i mångt 
och mycket kan undvikas. 

De huvudsakligt positiva miljökonsekvenserna av översiktsplanen är kopplade 
till skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer, skydda av vattentäkter, utbygg-
nad av gång- och cykelbanor, ny E4 och Ostkustbana, utbyggnad av VA samt 
LIS-områden i strategiska lägen. 

Den övergripande inriktningen för bebyggelseutveckling medför markbehov 
koncentrerat till tätorterna. 

En hållbar utveckling ekologiskt sett bedöms stärkas av förbättrade kommuni-
kationer, exploatering av områden som redan delvis är ianspråktagna. 

Översiktsplanens sociala och ekonomiska konsekvenser 

En hållbar utveckling socialt sett bedöms stärkas av förbättrade kommunikat-
ionsmöjligheter med ny E4 och Ostkustbana, utveckling enligt fätortsfördjup-

Motverkar målet i hög 
grad 

Motverkar målet Berör inte målet Medverkar till målet Medverkar till målet i 
hög grad 

  Tät, attraktiv och funktionsblan-
dad tätort 
  

      

  Strategiska markområden i närom-
rådet till knutpunkter för infra-
struktur utvecklas 

      

Ekologiskt Värna och hushålla med naturre-
surser utan att äventyra kommande 
generationer 

      

  Jordbruk, värdefulla mark- och 
vattenområden, tätortsnära natur 
och biologisk mångfald värnas 

      

  Hälsosamma livsmiljöer 
  
  

      

  Förorenad mark saneras, miljövän-
liga material väljs, låg energiför-
brukning 

      

  Skapa förutsättningar för ökad 
förnybar energiproduktion 
  

      

  God kollektivtrafik, omställning till 
hållbart resande, smidiga bytes-
punkter 

      

Kategori Övergripande mål/
strategi för en hållbar 
utveckling 

Landsbygd Tätort Bebyggelse- 
utveckling 
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ningarna, utbyggnad av gång- och cykelvägar samt de LIS-områden som ligger 
tätortsnära. 

En hållbar utveckling ekonomiskt sett bedöms stärkas av förbättrade kommuni-
kationer, exploatering i områden som redan är delvis bebyggda, förtätningar av 
tätorterna, attraktiva områden för verksamheter, LIS-områden vid kusten samt 
Kustvägen. 

 

 


