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FÖRORD 
 
Denna översiktsplan för Nordanstigs kommun skall ses som ett handlingsprogram 
för kommunen som skall samordnas med tillväxtprogram, marknadsplan och IT-
infrastrukturplan. Översiktsplanen grundar sig på ett samrådsförslag som varit ut-
ställt under mars-april 2004. 
Detta i sin tur grundar sig på gällande översiktsplan 1990 som program kompletterat 
med ett program för kusten som har varit utställt för granskning under juli-sept 2001. 
 
Översiktsplanförslaget har godkänts för utställning av kommunstyrelsen den 11 no-
vember 2004. 
Planhandlingarna består av denna planbeskrivning och som bilaga finns en kom-
muntäckande karta. 
 
Planarbetet leds av kommunstyrelsens arbetsgrupp för översiktsplanarbete med 
Stig Eng som ordförande. Ledamöter i arbetsgruppen är Rolf Colling, Dan Larsson, 
Bengt Alm, Sven Bergström. Arbete med översiktsplan har även pågått i kommun-
styrelsens ledning med olika arbetsgrupper alltsedan 1990. Sekreterare i arbets-
gruppen är Eva Lindström. 
 
 
 
 
 
 
Bergsjö den 11 november 2004 
 
 
 
 
 
Stig Eng Sam Sandström 
Ordförande Stadsarkitekt 
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INLEDNING 
Restaurang Sjömärket, Mellanfjärden. 



 VISION FÖR NORDANSTIG 

 

Nordanstig skall kunna erbjuda attraktiva 
boendemiljöer och verksamhetsområden. 
Kommunen skall värna om natur- och kul-
turmiljön. Varje bygds och orts egenart och 
kulturliv tas tillvara och ges möjligheter till 
utveckling. Kommunen skall ha en levande 
landsbygd där kulturbygden med sitt öppna 
landskap är väsentligt. Kommunen har en 
lång kust där det skall finnas livaktiga sam-
hällen och där nybebyggelse skall kunna 
ske på attraktiva ställen. De attraktiva boen-
demiljöer som kommunen skall kunna er-
bjuda är boende invid hav och sjö, utsiktslä-
gen, centralt boende och boende i kultur-
bygd. 

Bostäder 

I de större tätorterna planerar kommunen att 
hålla attraktiv byggklar mark för såväl små-
hus som flerbostadshus. Lämpliga  mark-
områden redovisas i översiktsplanen som 
utvecklingsområden. Planer och detaljpla-
ner upprättas för att kunna erbjuda goda 
boende- och miljöförhållanden. 
 
Kommunen är positiv till kompletterande 
bostadsbebyggelse i kommunens byar samt 
ny bebyggelse i utvecklingsområden. Vid 
ny bebyggelse bör hänsyn tas till jord- och 
skogsbruket, kulturmiljön, landskapsbilden 
samt förutsättningar för teknisk försörjning. 
 
 
Näringsliv 
 
Nordanstig är företagarnas och konstnärer-
nas kommun. Ett öppet landskap i kultur-
bygderna är kännetecknande och nödvän-
digt. Det är jord- och skogsbruksföretagar-
na som arbetar med detta. I de större tätor-
terna avser kommunen hålla attraktiv bygg-
klar mark för både industrier, småindustri 
och kontor. Lämplig mark redovisas i över-
siktsplanen som utvecklingsområden. At-
traktiva verksamhetsområden skall ha till-
gång till goda kommunikationer och  Apotekshuset, Bergsjö. 
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ligga i anslutning till tätorter. Planer och 
detaljplaner upprättas för att kunna erbjuda 
god tillgång till mark och lokaler för före-
tag. 
 
I övriga orter är kommunen positiv till 
mindre verksamheter. Turist- och fritidssek-
torn erbjuder en stor potential för sysselsätt-
ning i kommunen. Nordanstigs företagarfö-
rening i samverkan med kommunen som 
driver Nordanstigs utveckling har som syfte 
och mål att skapa tillväxt i Nordanstig ge-
nom utveckling och bästa möjliga stöd till 
företagande i alla former i kommunen. 
 
 

 
Målen är bl a 
• att kommunens näringsliv utvecklas 

positivt 
• att förverkliga intentionerna i kom-

munens tillväxtavtal 
• att verka för erfarenhetsutbyte och 

samverkan mellan företag 
• att stimulera till produktförnyelse 
• att arbeta för företagsetableringar 
• att arbeta för ett attraktivt boende och 

en positiv befolkningsutveckling 
• utbyggnad av IT-struktur, bredband 

till alla företag och medborgare i 
kommunen 

• längre gående förädling av träråvara 
• kultur för utveckling av turism och 

företag 
 

 

 

Kommunikationer 

E4:an och ostkustbanan utgör viktiga länkar 
i Sveriges transportsystem. För kommunen 
är det viktigt med en ny och trafiksäker 
E4:a med bra anslutningspunkter. Lika vik-
tigt är det med en ny och trafiksäker ost-
kustbana med stationer/hållplatser i kom-
munen för bra tågförbindelser.  Industrispår 
till Tjärnviks industriområde är nödvändigt 
för företag i kommunen. Kustvägen skall 
bli livsnerven längs kusten som samman-
binder bygderna där och blir ett alternativ 
till E4:an för nord-sydlig trafik. Mittpunkts-
vägen förbättras så den blir en viktig trans-
portlänk i öst-västlig riktning. Bra busstra-
fik i hela kommunen är ett mål. Cykelvägar 
anläggs i hela kommunen mellan de större 
tätorterna och till Sundsvall och Hudiksvall. 
 
 
Nordanstig 
 
Nordanstig är ett medeltida namn på norra 
Hälsingland. Det är en gammal kulturbygd 
som är mycket rik på fornminnen. Landska-
pet är kuperat och omväxlande med långa 
sandstränder vid kusten, vackra kulturland-
skap i dalgångarna och skogssluttningar 
med rik flora. Kombinationen av kustland, 
kulturbygd och högland ger Nordanstig 
dess speciella karaktär.  
 
 
 

Rönnskär, Stocka. 

Dukat bord på restaurang Sjömärket, Mellan-
fjärden. 
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Kommunen har flera tätorter med god ser-
vice och goda utvecklingsmöjligheter. Jord- 
och skogsbruk har haft stor betydelse för 
kommunens utveckling. Bergsjö är kommu-
nens administrativa centrum. Hassela, 
Gnarp, Jättendal, Harmånger, Ilsbo, 
Strömsbruk och Stocka är tätorter med egna 
framtoningar. Nordanstig har en omfattande 
företagsamhet. Bergsjö, Ilsbo, Gnarp m.fl. 
orter har mekaniska verkstäder. En industri-
tradition som påbörjades under 1600-talet 
när järnbruken i Sörfjärden och Strömsbruk 
anlades. Gnarp, Hassela, Stocka, Ströms-
bruk, m.fl. orter har trävaru- eller pappers-
industrier. Sörfjärden, Mellanfjärden och 
Stocka är fiske- och turistorter omgivna av 
sandstränder och nästan orörd natur. 
Det finns många möjligheter till friluftsliv i 
Nordanstig. I Hassela ligger ett stort sport-

centrum med slalombackar, längdspår, bad-
anläggning, kanotleder m.m. Vallstigen är 
en vandringsled som sträcker sig mellan 
Norrfjärden och Hassela. Den går förbi ett 
tiotal fäbodar. Kommunen har många goda 
fiskevatten. Flera av vattendragen kan er-
bjuda strömfiske med bl.a. havsöring. Natu-
ren har mycket att ge i Nordanstig. Det 
finns en stor spännvidd mellan urskogar i 
väster med 400-åriga träd och strandängar i 
öster på mark som nyss stigit upp ur havet.  

Lingontuva. 

Konsten har en framträdande roll i Nordanstigs 
kommun. Här ett alster av Madelene Lundh. 
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NORDANSTIGS REGIONALA 
ROLL 
 
Nordanstig är en del av Hälsingland med 
dess kulturella traditioner. I Hälsingland har 
kommunerna ett organiserat samarbete på 
flera plan bl.a. Hälsingerådet. Nordanstig är 
även en del av en funktionell arbetsmark-
nadsregion med kommunerna Hudiksvall, 
Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand om-
fattande ca 200 000 människor. 

 
 
NORDANSTIGS HISTORISKA 
UTVECKLING 
 
Naturlandskapet 
För ca 10 000 år sedan täcktes större delen 
av nuvarande Nordanstigs kommun av in-
landsisen. Allteftersom isen smälte började 
ett kargt och öde tundralandskap att synas. 
Isen och det strömmande vattnet avsatte 
olika jordlager. Morän, rullstensåsar med 
sorterat och rundat material och längst ned i 
dalbottnarna lera. 
 

Nordanstigs viktigaste rullstensåsar är 
Harmångersåsen och Gnarpsåsen. Båda 
sträcker sig från nordväst mot kusten. 
Längs åsarna förlades bebyggelsen. Där var 
läget gynnsamt, dräneringen god och vat-
tentillgången riklig. Båda åsarna har troli-
gen mycket tidigt utnyttjats som kommuni-
kationsstråk inåt landet. På Harmångersåsen 
är tre av Nordanstigs kyrkor byggda. 
 
 
Odlingslandskapet 
Naturlandskapets geografiska och topogra-
fiska förhållanden är kulturlandskapets 
grund. I äldre tid var tillgången på odlings-
mark och naturlig äng en förutsättning för 
människornas bosättning. Dalgångarnas 
jordar var relativt goda, men på grund av 
markens karaktär och klimatet var skördar-
na inte tillräckliga. Boskapsskötseln var 
därför betydelsefull och denna näringsgren 
har kanske mest präglat det äldre kultur-

Boskapsskötseln var därför betydelsefull 
och denna näringsgren har kanske mest 
präglat det äldre kulturlandskapets karaktär. 
 
 

 
 
Bygdens struktur 
I de olika bygderna i socknarna i Nordan-
stigs kommun kan man urskilja ett tydligt 
bebyggelse- och odlingsmönster. I allmän-
het består bygden av en sjö- eller ådal, i 
vars botten det finns ett vattendrag eller en 
sjö. I ett smalt stråk på ömse sidor finns den 
odlingsbara marken. Där ligger också går-
darna. Inägorna vid gårdarna bestod av öp-
pen åker, svaljordar och ängsmark. Den 
öppna åkern, som vanligen låg högt och 
torrt, var vad vi idag menar med åker för 
spannmålsodling. Den bestod av två hälfter, 
där den ena låg i träda och den andra besåd-
des, s k tvåsäde. Svaljordarna låg lägre och 
de odlades i ett cirkulationsbruk med om-
växlande lin, säd och gräs. Ängarna bestod 
av två typer: sidvall på fuktig mark och 
hårdvall på torrare. På övrig, icke odlings-
bar mark fanns betade hagmarker. Utanför 
detta område låg utmarken, skogen, med  
slåtterängar, svedjeland och fäbodar. 

Mårtens, Jättendal. 
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Bebyggelsen förlades till torra och höga 
partier. Där gick även vägarna. Gårdarna 
var samlade i klungor eller rader och i ut-
kanten av bymarken fanns utanvidsbebyg-
gelsen med små "backstugor" och soldat-
torp. På ängarna stod lador och i de små 
bäckarna låg vattendrivna verk av olika 
slag. Hälsingland anses ha Sveriges kanske 

allra bäst bevarade allmogebebyggelse. I 
alla Nordanstigs socknar finns exempel på 
bondgårdar av högsta arkitektoniska kvali-
tet. Till den välbevarade bebyggelsen hör 
inte bara boningshusen utan också ladugår-
dar, härbren, smedjor, bakstugor och vat-
tendrivna anläggningar liksom hela bymil-
jöer, fiskelägen och fäbodar. 
 
Möjlighet finns att inom ramen för häl-
singegårdsprojektet och liknande projekt 
bevara dessa unika miljöer. Hälsingegårds-
projektet syftar till att föra upp miljöerna 
till världsarv. 
 
Fäbodar 
I äldre tider användes åkermarken endast i 
undantagsfall för odling av foderväxter. 
Kreaturens foder måste därför tas från annat 
håll. Fäbodväsendet har en mycket lång tra-
dition i Hälsingland. I norra Hälsingland 
bodförde man först till boan (bodland) och 
sedan till vallen under högsommaren. På 
höstsidan flyttade man tillbaka till boan in-
nan man tog hem djuren. Detta system åter-
speglas i namnskicket t.ex. Bjåstaboan och 
Bjåstavallen.   

Fiskelägen 
Alltsedan medeltiden har fisket spelat en 
betydande roll för hälsingeböndernas för-
sörjning. Fisket var säsongsbetonat och be-
drevs från maj till september eller oktober. 
Fångsten saltades eller torkades för senare 
konsumtion eller försäljning. Fiskehamnar-
na kan jämföras med fäbodarna. Så snart 
isen gått upp på våren reste fiskare iväg till 
fiskelägena, där de stannade till långt fram 
på hösten. Hela hushållet, även  
kor och getter flyttade med. 
 

 
 

Bebyggelsen i fiskelägena var noggrant pla-
nerad. Vid hamnen hade varje fiskare sin 
egen skärboning med fiskarstuga och sjö-
bod. På vissa fiskelägen fanns även fähus 
och andra ekonomibyggnader för jord-
bruksändamål. Till fiskelägets miljö hör 
även gistvallar för torkning av nät, rökugnar 
och bryggor. 
 
Tätorter 
De flesta av kommunens tätorter har ut-
vecklats från kyrkbyar där handeln med 
omlandet spelat stor roll. Småindustrier har 
växt fram med träförädling och mekanik 
med hydraulik som viktigaste områden. I 
Bergsjö har järnvägens tillkomst i slutet av 
1800-talet betytt mycket. Strömsbruk var 
från början ett järnbruk som ersattes av en 
massafabrik. Även i Sörfjärden fanns ett 
järnbruk. Se vidare under respektive tätort.  

 

Till den välbevarade bebyggelsen hör de gamla 
fäbodarna.  
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? 
 
Översiktsplanen visar hur allmänna in-
tressen bör beaktas. Varje kommun 
skall enligt plan- och bygglagen, PBL, 
ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Planen skall behandla de 
långsiktiga frågorna för mark- och vat-
tenanvändning samt byggande. Pla-
nens uppgift är att visa hur kommunfull-
mäktige anser att de allmänna intres-
sen som anges i PBL och miljöbalken 
bör beaktas för att åstadkomma en från 
allmän synpunkt lämplig utveckling. 
Planen skall vara aktuell. 
 
Översiktsplanen är en del i kommunens 
utvecklingsplanering. För att kunna be-
döma om utvecklingen är lämplig ur all-
män synpunkt fordras en helhetssyn på 
användning av mark och vatten och på 
bebyggelsefrågor i kommunen där sam-
banden mellan utvecklingen i kommu-
nens olika delar, i tätort och på lands-
bygd, beaktas. 
 
Kommunen har övergripande sociala, 
ekologiska och samhällsekonomiska 
aspekter till grund för planens utform-
ning och väger dessa mot varandra på 
ett sätt som främjar en långsiktigt god 
hushållning. Både bevarande- och för-
ändringsintressen beaktas. Översikts-
planen grundas på kunskaper om sam-
hällsbyggnad, kulturmiljövård och natur-
resursfrågor och samordnas med andra 
övergripande program och planer inom 
kommunen. Det är viktigt att de kom-
munala ambitionerna när det gäller 
markpolitik, energihushållning, varuför-
sörjning och trafikförsörjning får genom-
slag i den fysiska översiktsplanen. 
 
Översiktsplanen skall vara vägledande 
för beslut om användning av mark- och 
vattenområden. Beslut om tillstånd en-
ligt PBL skall grundas på de allmänna 
bestämmelserna om kraven på en 
lämplig mark- och vattenanvändning 
som anges i PBL och miljöbalken. Ge-

nom att i översiktsplanen ange vilka all-
männa intressen som finns inom olika 
områden och hur dessa avvägs mot 
varandra kan översiktsplanen bli vägle-
dande för samhällets beslut om an-
vändningen av mark- och vattenområ-
den. Sådana beslut fattas vid kommu-
nens beslut om planläggning, bygg-
nadsnämndens och överprövande myn-
digheters tillståndsprövning och andra 
myndigheters tillståndsprövning enligt 
vissa speciallagar. 
 
Myndigheterna skall i varje ärende väga 
de allmänna intressena mot enskilda 
intressen. Översiktsplanen är kommu-
nens handlingsprogram. 
 
Översiktsplanen skall efter utställning 
antas av kommunfullmäktige. Planen 
blir därefter gällande som ett kommu-
nalpolitiskt program för hur allmänna 
intressen enligt PBL och Miljöbalken 
bör beaktas vid beslut om användning 
av mark- och vattenområden och om 
bebyggelseutvecklingen. 
 
Program, samråd 
Översiktsplanen grundar sig på ett 
samrådsförslag som varit utställt under 
mars-april 2004. Detta i sin tur grundar 
sig på gällande översiktsplan 1990 som 
program kompletterat med ett program 
för kusten som har varit utställt för 
granskning under juli-sept 2000. 
 
Planförslagets innebörd i korthet 
I stora delar kommer pågående mark- 
och vattenanvändning att fortsätta. 
Planförslaget behandlar huvudsakligen 
de områden där kommunen planerar 
förändringar, såsom utvecklingsområ-
den och kommunikationsstråk, samt de 
områden som kommunen anser viktiga 
att de bevaras, framförallt ur natur-
vårds- och kulturmiljösynpunkt.  
 
Översiktsplanearbetet är en kontinuerlig 
process som pågått varje år sedan PBL 
trädde ikraft. Arbetet förväntas fortsätta 
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KOMMUNFAKTA 2003 
 
 
• Kommunens yta är 1380 

km2 varav 10,3 mil är fast-
landskust. 

 
• Nordanstig har 7,2 invånare  
 per km2.

 

 
• Det finns 461 öar i hav, in-

sjöar och vattendrag. 
 
• Folkmängd ca 9970 invåna-

re varav 4890 kvinnor och 
5080 män. 

 

med samma kontinuitet även i framti-
den. Översiktsplanen skall vara aktuell.  
Översiktsplanen innebär inte att krav 
kan ställas på kommunala åtaganden. 
Planen utgör en kommunal bedömning 
av mark- och vattenanvändningen vid 
den tidpunkt då förslaget antas. Den är 
ett hjälpmedel att bilda sig en uppfatt-
ning om enstaka åtgärders betydelse 
för en större helhet. 
 
Fördjupningar har skett längs kusten 
och i kommunens tätorter. En särskild 
studie har också skett för de stora kom-
munikationsstråken genom kommunen. 
Dessa fördjupningar och studier är inar-
betade i förslaget. 
 
En heltäckande redovisning av allmän-
na intressen är utrymmeskrävande. Det 
finns många delintressen och delutred-
ningar som berör allmänna intressen. I 
denna plan redovisas särskilt de all-
männa intressen som är av riksintresse. 
Andra allmänna intressen redovisas 
sammanfattningsvis. 

 

Rönnskär, Stocka. 
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Gamla Café Centralen, Bergsjö. 
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BEBYGGELSESTRUKTUREN  
 
Kommunen kan erbjuda goda alternativ för 
bostäder och småindustri. Nordanstig har 
flera tätorter som har god service. Alla de 
större orterna bör ges möjlighet att utveck-
las enligt sina förutsättningar.  
 

Bergsjö är centralort och administrativt 
centrum. Trima i Bjåsta är tongivande indu-
stri. Bergsjö har utvecklingsområden för 
både bostäder och industrier.  
 

Hassela har en bra struktur i sitt näringsliv. 
Turismen har stor betydelse, framförallt 
genom Hassela Sport och dess fritidsan-
läggningar med slalombackar på Älvåsen. I 
Hassela finns Hasselakollektivet och golf-
bana. Dess tongivande industri är Plyfa. 
Hassela har utvecklingsområden  för indu-
strier, fritidsanläggningar och bostäder. 
 

Gnarp har ett livaktigt näringsliv med flera 
mindre industrier. Tjärnviks trä är tongivan-
de. Läget vid E4:an och ostkustbanan är 
viktig. Utvecklingsområden för industrier 
och bostäder finns.  
 
 
 

 
 
Jättendal ligger också vid E4:an och ost-
kustbanan. Detta läge tillsammans med kul-
turlandskapet ger möjlighet till en egen ut-
veckling för Jättendal med tonvikt på före-
tagsutveckling. Mark för olika typer av 
verksamheter planeras i anslutning till ny 

dragning av E4:an och ostkustbanan. Rese-
centrum med tågstation planeras i Jättendal. 
 

Harmånger har handels- och serviceverk-
samhet som till stor del bygger på läget vid 
E4:an. Utvecklingsområden planeras för 
småindustri, kontor och bostäder.  
 

Ilsbo har en industriutveckling som skapat 
ett företagscentrum med SMP som tongi-
vande. I Vattlång finns ett av Sveriges stör-
re bilåtervinningsföretag. Utvecklingsområ-
den planeras för småindustri, kontor och 
bostäder. 
 

I Strömsbruk finns flera arbetsplatser inom 
industri där Iggesund Paperboard är tongi-
vande som största arbetsplats. I Stocka 
finns turist- och konferensverksamhet samt 
ett flertal småindustrier. Utvecklingsområ-
den finns för industri, kontor och bostäder. 
 

I Mellanfjärden finns flera verksamheter 
som kustmuseum, fiskeindustri, båtbyggeri, 
teater, restaurang, utställningslokaler, ho-
tell, allmän hamn. Utvecklingsområden pla-
neras för småindustri, kontor och bostäder. 
 

I Sörfjärden finns havsbad, restaurang, 
camping och golfbana. Utvecklingsområ-
den för bostäder och turistverksamhet pla-
neras. 
 
 

Utefter kusten finns fler fiskelägen som bör 
ges möjlighet att dels bibehålla fisket och 
dels utveckla boende och turism. De största 
orterna är Norrfjärden, Hårte, Ragvaldsnäs,  
Lönnångersfjärden, Morängsviken, Sågtäk-
ten. Mark i dessa orter planeras för bostäder 
och verksamheter som har med fiske och 
turism att göra. 
 

För att utveckla kustområden är kommuni-
kationer viktiga. Den planerade utbyggna-
den av kustvägen är helt avgörande för en 
gynnsam framtida utveckling av tätorterna 
längs kusten. 

Vy över Jättendal. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN 
 
I visionen för Nordanstig ingår som en vik-
tig del att skapa byggklar mark för såväl 
småhus, flerbostadshus och verksamheter. 
Lämpliga  markområden redovisas i över-
siktsplanen som utvecklingsområden. Det 
är livsviktigt för kommunen att kunna er-
bjuda bra och attraktiva boendemiljöer.  
Bebyggelse och anläggningar avses att ske 

med största varsamhet mot naturen.  Avsik-
ten är att det även efter exploatering skall 
vara ett nöje att vandra i respektive område.  
 
De flesta av kommunens kustnära ligger 
idag helt inom 300 meter från havet och all 
utveckling inom dessa orter kräver idag dis-
penser från strandskyddet vilket är ett tung-
rott system. Strandskyddet vid havet före-
slås även i Nordanstigs kommun bli 100 
meter. 
 
Områden där kommunalt VA finns eller 
planeras är en fördel, för övriga områden är 
det enskilt VA som planeras. 

 

Kommunal hyresfastighet i Grönviken, Mellan-
fjärden. 

Mosaikskulptur utanför Bergesta service-
hus i Gnarp. Konstnär Björn Engström. 
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Utsikt mot Vitörarna. 
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Östra Kyrkbyn, Bergsjö. 
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HASSELA 
 

På medeltiden byggdes en kyrka i Kyrkbyn. 
Den ersattes 1826 av den nya i Nordanbro. 
Kring den senare kom att utvecklas ett nytt 
centrum. Vid denna tid utvecklades Hassela 
kraftigt. Flera stora byar växte fram. Sko-
gen var vid slutet av 1700-talet en bristvara 
kring de traditionella gruvbygderna i Berg-
slagen. Bruken utlokaliserades därför till 
skogarna där råvarorna till träkolet fanns. 
Franshammars bruk anlades. Då ångsågarna 
i mitten av 1800-talet gjorde Norrlandssko-
garnas timmer användbart ökade befolk-
ningen i Hasselas skogstrakter. Skogen i 
Hassela socken ägdes till stora delar av 
Franshammars Bruk, som idag ägs av Hol-
men.  
 
Det moderna skogsbruket under 1900-talet 
slog hårt mot de av bruksnäringen och 
skogsbolagen upprättade skogsbyarna.  
 
Plyfas etablering och tillverkning av fanér 
har emellertid motverkat utflyttningen.  
På 70-talet grundades Hasselastiftelsens 
narkomanvårdshem samt en turistanlägg-
ning på Älvåsen. Tillsammans har dessa tre 
verksamheter medfört en lyckad arbets-
marknad. 
 
 
 

 
I Hassela finns obebyggda tomter i gällande 
planer och många kompletteringsmöjlighe-
ter i befintlig bebyggelse. Utvecklingsområ-

den för bostäder finns i norra Nordanbro 
och i Kyrkbyn. Detaljplanerat område för 
industrier finns mellan Kyrkbyn och Nor-
danbro. Förtätning och utbyggnad bör kun-
na ske utan att inkräkta på den värdefulla 
miljön. I Hassela bör hänsyn till miljövär-
dena vara naturlig för kommun, exploatörer 
och enskilda.  Grundvattentäkten ligger på 
en udde i Hasselasjön. Skyddsområde finns.  
 
 
 

 
Nordanbro 
Område i den nordöstra delen av samhället 
som kan utökas med tomter för bostadshus 
med utsikt över Hasselasjön och Älvåsen. 
Området planeras att anslutas till kom-
munalt vatten och avlopp. 
 
Nordanbro industriområde 
Område som ligger centralt i Hassela. Om-
rådet är delvis utbyggt med Plyfa samt del-
vis planlagt för nya industrier. Den planlag-
da delen av området är i kommunens ägo. 
Området ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp. 
 
Österänget 
Sydvästsluttning mot Hasselasjön. Utveck-
lingsområde för bostadstomter. 

Hassela 

Plyfa Plywood AB. 
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Älvåsen 
Hassela Sport och konferens har länets 
största boendeanläggning. Här finns slalom-
backar, konferenshotell, stugor, badanlägg-
ning, längdspår, vildmarksby, äventyrsbana 
m.m. Utvecklingsområde för fritidsanlägg-
ningar. I närheten finns Älvåsen naturreser-
vat. 

 
Franshammar 
Hassela kollektivet, golfbana, skidanlägg-
ning, m.m. Utvecklingsområde för utökning 
av golfbanan. 

 

Älvåsen med Hassela Sport och konferens. 

 

Hasselakollektivets golfbana. 
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Ersk-Matsgården, Hassela. 
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HASSELA FINNBYGD 
 

1598 bosatte sig den första familjen från 
den finska delen av Sverige i Hassela. Det 
var Per Andersson som då slog sig ner i Ri-
himäki. År 1600 grundade Israel Norrgår-
den i Kölsjön.  Sönerna Erik och Göran 
grundade Mellangården resp. Sörgården i 
Kölsjön samma år. 
 
Senare grundades Västergården av sonen 
Påhl. På Norrgården finns fortfarande kvar 
en rökugn till ett pörte. Enligt uppgift finns 
det mycket få ursprungliga rökugnar kvar. 
 
Övriga tidiga finngårdar i Hassela var Mal-
ungen som grundades 1606. Vrångtjärn 
grundades 1611 eller 1617. Fagernäs be-
byggdes 1640. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Den finska invandringen skedde under bör-
jan av 1600-talet. Den var till antalet myck-
et liten men eftersom befolkningen i sock-
nen var liten fick den ändå stort genomslag 
de första åren. År 1645 var hela Hassela 
sockens befolkning 103 personer. År 1749 
var befolkningen 301 personer. Under sena-
re delen av 1700-talet anlades Fransham-
mars bruk. Under denna tid skedde ett stort 
uppsving i bygden med livlig nybyggare-
verksamhet. 1847 var befolkningen 1702 
personer. 
 
Den bebyggelse och de lämningar som 
finns är det viktigt att vårda och bevara. För 
Norrgården i Kölsjön finns det planer på att 
återuppbygga de ursprungliga byggnaderna 
som fanns på Norrgården på en plats intill 
den ursprungliga. 
 
På Joris söder om Kölsjön finns det kvar 
äppelträd som anses vara från 1700-talet. 
Sorten anses härröra från Ukraina. På Joris 
bodde Joris Pelle som var den person som i  
verkligheten inspirerat till Karl-Oskar i 
Wilhelm Mobergs romansvit om utvand-
ringen. Moberg grundade nämligen sin ro-
mansvit på dagböcker som skrevs av Erik 
Norelius från Norrbäck som var med på 
samma resa som Joris Pelle till USA år 
1850. Även Joris finns det planer på att 
återuppbygga,  

Ersk Mats 

Rökugn till ett pörte, Norrgården. 
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BERGSJÖ 
   
Kärnan i Bergsjö socken har åtminstone 
sedan medeltiden legat i stråket Älgereds-
sjön, Vadeån och Kyrksjön. Det var natur-
ligt att kyrkan byggdes ungefär mitt i byg-
den. Det är ett av Hälsinglands fornläm-
ningsrikaste områden och här bodde många 
människor redan på stenåldern. Järnåldern 
har avsatt framträdande spår i form av mäk-
tiga högar och gravfält ända in i tätorten. 
Fram till järnvägsepoken var Bergsjö en 
jordbruksbygd.  
 

I slutet av 1800-talet i samband med att 
Bergsjöbanan togs i bruk, kom flera småin-
dustrier till orten. Affärer och hotell bygg-
des och ett stationssamhälle växte upp på 
gården Fänriksbergs forna ägor. Även utan-
för stationssamhället etablerades industrier 
vilket ökade Bergsjös betydelse. Det är tro-
ligt att järnvägen fick en avgörande roll för 
att centrum i kommunen hamnade här. 
Bergsjö har även geografiskt ett centralt 
läge.  
 
 
Trima i Bjåsta är en mekanisk verkstad med 
tillverkning av redskap och komponenter. 
Trima är en vidareutveckling av tröskverks-
fabriken. Det är en av kommunens största 
arbetsplatser. 
 

 
 
 
Gränsfors 
Bruk i Gräns-
fors har en 
internationell 
marknad med 
handsmidda 
kvalitetsyxor. 
I Gränsfors 
finns också 
en blom-
kruksfabrik. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
I planen föreslås en förtätning av den be-
fintliga bebyggelsen. Det finns utvecklings-
områden på centralt belägen mark som är 
lämpliga för verksamheter av olika slag 
samt bostäder. Planen redovisar också ut-
vecklingsområden för bostäder och arbets-
platser norr, söder och öster om Bergsjö. De 
öppna jordbruksmarkerna utmed sjön är en 
stor tillgång för miljön. Grundvattentäkten 
ligger väster om Älvvik. Skyddsområde 
finns.  

Järnvägsstationen i Bergsjö i början av 1900-
talet. Bilden har stått modell för ett frimärke som 
utgavs 1996. 

Trima AB i Bjåsta. 

Yxa från 
Gränsfors Bruk 
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Bergsjö sjöstad 
Centralt beläget område längs Vadeån. Ut-
vecklingsområde för bostäder, kontor och 
andra verksamheter. I kommunal ägo. Om-
rådet ligger inom verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp.  
 

Trösten 
Öster om Kyrksjön. Utvecklingsområde för 
tomter. Från området är det utsikt över sjön 
och Bergsjö med Bolleberget i bakgrunden. 
Området bör kunna anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp. 
 

Tröstens industriområde 
Längs vägen mot Jättendal. Området bör 
kunna anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. 
 
 

 
 
Kullberget, Kyrkbyberget 
Områden norr om Bergsjö. Utvecklingsom-
råden för bostäder. Områdena bör kunna 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 

Bålle 
Område söder om Bergsjö.  Utvecklings-
område för bostäder. Området planeras att 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
 

 

Vadeån, Bergsjö. 

Gatubild, Bergsjö. 
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Bergsjö kyrka. 
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GNARP 
 
Bebyggelsen i Gnarp är koncentrerad kring 
Gnarpsåns dalgång. Efter dalgångens norr-
sida där naturförutsättningarna varit gynn-
samma har bebyggelsen i Vallen tidigt vux-
it fram. Mitt i dalgången reser sig Bergsber-
get. På dess sydsida, mellan Vallen och 
Röde, har bebyggelsen etablerats sen lång 
tid. Där låg kring sekelskiftet ett flertal af-
färshus och bildade centrum kring den gam-
la genomfarten. I dalgången kring kyrkan 
har bildats en nästan milslång samman-
hängande tätbebyggelse. När järnvägen 
drogs fram utvecklades Vallen till ett sta-
tionssamhälle. Vid korsningen med E:4 har 
Röde by utvecklats till en central del av 
Gnarps samhälle. 
 
I Åckne, Röde och Rödebacken finns det 
företagsbyar med nära anslutning till E4:an. 
I Gnarp finns Gränsfors smide som tillver-
kar internationellt kända kofötter.  
 
I Gnarp finns möjligheter att förtäta och 
komplettera bebyggelse. I Röde finns ett 
större område för centrumfunktioner mellan 
gamla riksvägen och E:4. I Åckne och 
Gryttje finns utvecklingsområden för indu-
strier. Den kulturhistoriskt värdefulla mil-
jön kring Bergsberget är en tillgång som 
bör vårdas. Utbyggnadsmöjligheter för bo-
städer och verksamheter finns norr om järn-
vägsstationen, men om det skall ske i större 
skala förutsätter det en planfri korsning 
med järnvägen eller flyttning av banan. 
Järnvägen bör i första hand flyttas till det 
alternativ som redovisas i förslaget. Järnvä-
gens ändrade sträckning skulle möjliggöra 
en naturlig expansion av Gnarp norrut.  
 
Vallenbacken 
Ett utvecklingsområde norr om Gnarp. Kan 
användas i större grad om järnvägen flyttas. 
Bostäder och verksamheter. Området plane-
ras att anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. 
 
 
 

 
Tjärnviks industriområde, Gryttje. 
Industrområde med sågverk och trävaruin-
dustier. Utvecklingsmöjligheter norrut och 
österut. 
 

Förbi Tjärnviks industriområde går vägen 
mitt igenom industriområdet. Industriverk-
samhet pågår på båda sidor vägen.  
 
Till Tjärnviks industriområde är det mycket 
angeläget att industrispår dras. I och i an-
slutning till Tjärnviks industriområde i 
Gnarp finns ett antal industrier med stort 
transportbehov. Planer finns att ersätta en 
stor del av landsvägstransporter med järn-
vägstransporter och flytta vägen något läng-
re söderut. Projektet innebär fördelar ur 
energi- och miljösynpunkt, trafiksäkerhets-
synpunkt förutom att transportlogistiken 
förbättras. 
 

 
 
 
 
 

Tjärnviks Trä AB. 

Gnarpsviljan  - idrottsanläggning i Gnarp. 
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Åckne 
Utvecklingsområde lämpligt för handel och 
småindustri. Delvis planlagt. Delvis kom-
munägd mark. Verksamhet är etablerad i 
delar av området. Området planeras att an-
slutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
 

Frästa 
Område som till stora delar är planlagt för 
bostäder. Området ligger inom verksam-
hetsområde för kommunalt vatten och av-
lopp. 
 
 

Vallen centrum, Berge 
Område för centrumfunktioner, skola och 
idrottsanläggningar.  Till stor del planlagt. 
Området ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp. 
 
 

Röde centrum 
Utvecklingsområde lämpligt för affärsverk-
samhet som behöver närhet till E4:an. Om-
rådet är till delar planlagt för handel och 
kontor. Området ligger inom verksamhets-
område för kommunalt vatten och avlopp. 
 
 

 

 

Vallen, Gnarp. 
Gnarps kyrka. 
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Entré till Gnarps bibliotek.  
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JÄTTENDAL 
 
Centrala Jättendalsbygden kring Kyrksjön 
är en järnåldersbygd med flera bevarade 
lämningar med de flesta av Hälsinglands 
fornminnestyper. Jättendalsbygden är också 
en av Hälsinglands bäst bevarade agrarbyg-
der. Bebyggelsen tillhör främst det senare 
1800-talet. Flera gårdar bevarar en traditio-
nell karaktär. Gårdarna ligger på åsryggar 
eller andra höjder, omgivna av odlings-
mark. Flera av bostadshusen är välbevarade 
och av hög arkitektonisk kvalitet. 
 
I Jättendal finns kommunens största brand-
station. I Kvarnmon ligger Kvarnmons 
bleckemballage.  

Jättendal har ett centralt läge i kommunen 
som gör det angeläget att utveckla verksam-
heter som gynnas av detta.  
 
Den vackra bygden utgör en mycket värde-
full miljö att värna om. Denna miljö utgör 
en resurs för att kunna utveckla Jättendal 
som bostads- och turistort.  
 
Trafiken på E4:an och ostkustbanan är idag 
av den arten att dessa trafikleder endast för-
hindrar utveckling av kulturbygden. I pla-
nen redovisas ett förslag till ny sträckning 
av E4 och järnväg som innebär att Jätten-
dals kulturbygd kan utvecklas och vårdas 
samt också innebär att nya utvecklingsorå-
den för olika verksamheter kan etableras. 
Sträckningen är ungefärlig. 
 
Vägverket arbetar med en förstudie av 
E4:ans sträckning. 
 
Häggviken, Häggviksberget, Dvästaber-
get 
Utvecklingsområden väster om Jättendal 
för järnvägsstation, resecentrum, handel, 
kontor m.m. Områdena planeras att anslutas 
till kommunalt vatten och avlopp. 

Jättendals brandstation 

Djursta 
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HARMÅNGER 
 

Socknens centrum ligger i Rösta och 
Bringsta, med kyrka, skola och annan servi-
ce. När Harmånger etablerades som socken-
centrum låg det vid en havsvik. Ånger bety-
der lång och smal havsvik. Harmångers vik-
tigaste näringar har varit åkerbruk, boskaps-
skötsel och handel. Flera sjösänkningsföre-
tag har utökat åkermarken. Fortfarande 
präglas Harmånger av det öppna odlings-
landskapet. 
 
Rösta uppvisar en radbyliknande struktur. 
Gårdarna ligger i en tät rad utefter bygatan. 
Här finns flera äldre gårdar med smala hus-
kroppar i timmer, men också senare bo-
stadshus med sexdelade planer. Anmärk-
ningsvärt många ekonomibyggnader finns 
kvar.  
 

I Harmånger finns Harmångers mekaniska, 
Harmångers Plåt och turistanläggningar 
som motell Snäckan och utebad. 
 
 

 
Förslaget redovisar utvecklingsområden för 
arbetsplatser och bostäder norr om samhäl-
let. En alternativ sträckning av E4 redovi-
sas. Denna sträckning redovisades även i 
översiktsplanen 1990. 
Vägverket arbetar med förstudie av E4:ans 
sträckning förbi Harmånger. 
 
 
Knoget 
Område för kontor, handel, småindustri i 
anslutning till E4:an. Delvis planlagt. Del-
vis kommunägt. Området planeras att an-
slutas till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Ronneberg 
Bostadsområde. Delvis planlagt. Delvis 
kommunägt. Området ligger inom verksam-
hetsområde för kommunalt vatten och av-
lopp. 

Harmånger. 
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ILSBO, VATTLÅNG 
  

Östanå by vid Ilsbo kyrka har alltid varit 
centrum i socknen. Ilsbo har under 1900-
talet haft en industriutveckling som skapat 
ett företagscentrum med företag som Ilsbo 
Tools, Ilsbo MC-sport och SMP Parts AB 
som tongivande. I Vattlång ligger Häggs 
bildemontering som är ett av Sveriges stör-
re bilåtervinningsföretag, samt Andersson 
Buss i Ilsbo AB, ett av de större privata 
bussåkerierna i Norrland när det gäller be-
ställningstrafik. 
 

 

Sörby 
Utvecklingsområde för bostäder. Området 
planeras att anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp. 
 
Östanå, Västtjär, Vattlång 
Utvecklingsområden för handel, kontor och 
industri. Delvis planlagda. Området i Östa-
nå planeras att anslutas till kommunalt vat-
ten och avlopp. 
 

 

SMP Parts AB , Ilsbo. 

Andersson Buss i Ilsbo AB, Vattlång. 

Ilsbo . 
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ÅRSKOGEN 
 
Årskogen ligger norr om Gnarp nära E4 och 
järnväg. I Årskogen finns en hel del perma-
nentbebyggelse. Runt Armsjön och Bösjön 
finns både permanent- och fritidsbebyggel-
se.  
 
Sundbron, Skarhålssjön, Sundudden är ut-
vecklingsområden för bostäder. Sundudden 
är delvis i kommunal ägo. Sundbron är del-
vis i SCA:s ägo. Skarhålssjön är huvudsak-
ligen i SCA:s ägo.  
 
 

 
RAGVALDSNÄS   
 
Ragvaldsnäs är ett fiskeläge i den norra de-
len av kommunen. I Ragvaldsnäs finns ut-
vecklingsområden för bostäder för att 
komplettera befintligt samhälle. Norr om 
fiskeläget ligger Oxsand med stor bad-
strand. Markägare är till stor del Gnarps 
allmänna skifteslag. Fullmäktige har 1999 
beslutat att planarbetet fortsätter och att de-
taljplanearbete bekostas av exploatören. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utsikt mot Ragvaldsnäs. 
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MONINGSSAND 
 
Vid Moningssand finns fina sandstränder 
norr och söder om Dyråns mynning. Vid 
Dyråns mynning finns sanddyner. Dyrån är 
av riksintresse för naturvården. 
 
Utökning av bebyggelsen bör kunna ske 
både norr, väster och söder om Monings-
sand. Markägare är delvis Nordanstigs 
kommun.  
 
 
 
 

NORRFJÄRDEN 
 

Norrfjärden är inte enbart fiskeläge, utan 
också en småbruksbygd. Den centrala delen 
har kvar sin gamla bystruktur med flera väl-
bevarade gårdar. Fiskeläget är också en kul-
turhistoriskt värdefull miljö.  
 

Utvecklingsområden för bostäder finns norr 
och söder om Norrfjärden i  anslutning till 
befintlig bebyggelse. 
 

Dyråsberget 
Område norr om Norrfjärden. Markägare är 
delvis Nordanstigs kommun. Fullmäktige 
har 1999 beslutat att planarbetet fortsätter 
och att detaljplanearbete bekostas av  
exploatören. 
 

Norrå. Västra Vattingen 
Område söder om Norrfjärden. Markägare 
är till större delen Holmen.  

 

Norrfjärden. 



 45 

 



46  

 

SÖRFJÄRDEN 
 
Runt Sörfjärden finns flera områden med 
rösen eller stensättningar. Ofta ligger gra-
varna och boplatserna vid den forntida 
stranden. Gnarps masugn anlades år 1672. 
År 1721 brändes bruket av ryssarna. Delar 
av den nuvarande bebyggelsen kan tillhöra 
tiden därefter då bruket byggdes upp. I slu-
tet av 1700-talet byggdes en herrgård samt 
arbetarbostäderna längs bruksgatan. Längs 
Gnarpsåns nedersta sträcka har på södra 
stranden en båthusbebyggelse med tillhö-
rande gistvall varit i bruk under lång tid. 
Delar av markerna vid Vassenbäcken, 
Westnerbäcken och Gnarpsån har varit od-
lade. Bruket och senare sågverket på Klas-
udden samt fisket har utgjort basnäringarna 
i Sörfjärden.  
 

 
 

Sörfjärden var under 1800-talet och början 
av 1900-talet ett väl befolkat samhälle. Un-
der 1900-talet har Sörfjärden utvecklats till 
ett fritidssamhälle som sommartid är väl 
befolkat. I Sörfjärden finns idag restaurang, 
camping, Gnarpsbaden 18-håls golfbana, 
tennisbana m.m. Den stora badstranden är 
en stor tillgång. 
 
Planen redovisar möjligheter att utveckla 
näringsliv och boende i Sörfjärden. Dels 
genom utvecklingsområden för bostäder 
och fritidsanläggningar, dels genom att 
skydda den  värdefulla kultur- och natur-
miljön i området. 
 

En studie över möjligheter för att införa 
kommunalt  vatten och avlopp i Sörfjärden 
pågår. 
 
Klasudden 
Klasudden är en del av Sörfjärden i Nor-
danstigs kommun. Udden ligger mellan 
Gnarpsåns mynning i havet och Klasviken. 
På Klasudden finns och har funnits byggna-
der och anläggningar av skilda slag.  
På Klasudden anlades under senare delen 
av 1800-talet ett sågverk. En kanal anlades 
mellan Gnarpsån och Klasviken. Klasviken 
användes som hamn under denna tid. Stora 
delar av Klasudden användes som upplags-
plats för varor. Efter sågverkets nedlägg-
ning levde Klasviken vidare som hamn för 
större fartyg som fraktade varor till och från 
ett tegelbruk i Gällsta. Kajer och magasin 
fanns kvar fram till 1980-talet. Idag finns 
pirar, vägar samt rester av kajer och andra 
anläggningar kvar från brukstiden. 
 
På Klasberget har det funnits militära an-
läggningar som inte används idag, men  res-
ter finns kvar. 
 
I anslutning till piren i Klasviken finns idag 
bryggor för småbåtar. På den innersta delen 
av Klasudden finns ett antal bostadshus. 
 
En mindre väg leder ut till Klasudden där 
en stor vändplan finns längst ut. 
 
Kommunen är inte överens med länsstyrel-
sen om gränsdragning av riksintresseområ-
det för Nordanstigskusten. Kommunen an-
ser inte att Klasudden är av riksintresse för 
naturvården. Miljön är sedan århundraden 
påverkad av anläggningar. Den naturinven-
tering som gjorts har inte redovisat några 
särskilt skyddsvärda biotoper.  
 

Hamnen, Sörfjärden. 
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Området är mycket väsentligt för att kunna 
utveckla attraktiva livsmiljöer i Nordanstigs 
kommun i enlighet med det regionala och 
lokala tillväxtavtalet. 
 
För Klasudden föreslås ett utvecklingsom-
råde för boende samt en mindre småbåts-
hamn med servicebyggnad och bryggor 
längs pir och delar av land.  
 
Stenudden 
Utvecklingsområde för boende norr om 
Klasviken. Väg till området planeras ske 
från väster så att trafiken inte skall gå ge-
nom den bebyggelse som finns närmast 
idag. Längst österut planeras att kunna an-
ordnas en parkeringsplats för gäster till na-
turreservatet Gnarps Masugn. Det bör inne-
bära mindre trafik genom det gamla områ-
det. För bryggor och båttrafik hänvisas i 
första hand till Klasudden. 
 
Baståkern 
Område väster om Sörfjärden. Området pla-
neras kunna inrymma tomter för boende. 
 
Gammelhamnsbacken 
Område väster om Sörfjärden. Området pla-
neras kunna inrymma tomter för boende. 
 
Varpsand, Lillskärsmalen 
Område söder om Varpsand i Sörfjärden. 
Området planeras kunna inrymma tomter 
för boende. Området kan också bli aktuellt 
för utveckling av golfbanan. 

Båthus, Sörfjärden. 
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HÅRTE 
 
Fiskeläge med bofast befolkning. Mycket 
av det äldre fiskelägets miljö har bevarats, 
särskilt ifråga om vägar, gistgårdar, sjöbo-
dar och bebyggelsens struktur. Bebyggelse 
bör kunna kompletteras på lämpliga platser 
norr och söder om Hårte. Delvis planlagt. 
 
 

Bredstrand 
Utökning av befintlig bebyggelse i Bred-
strand åt öster. Tomter för bostäder planeras 
norr om viken. 
 

 
 
MELLANFJÄRDEN 
 

Mellanfjärden har en fast befolkning som 
till en del har arbete i byn; industri, fiske, 
jord- och skogsbruk samt inom turistnäring-
en. Just turismen har stora utvecklingsmöj-
ligheter.  
Mellanfjärden har varit befolkad 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 sjöbo-
darna från den tiden präglar nu hamnmiljön. 
Den traditionella och särpräglade hamn- 
och fiskarbebyggelsen är väl bevarad och 
en värdefull miljö.  
 
I Mellanfjärden finns flera intressanta verk-
samheter, här finns kustmuseum, fiskeindu-
stri, båtbyggeri, teater, restaurang, utställ-
ningslokaler, hotell, allmän  

 
 

Hamnen i Hårte. 

Fiskeredskap. 
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hamn. Det finns även flera verksamheter 
under planering. Hugin och Munin kulturin-
formation har på uppdrag av länsstyrelsen 
gjort en studie om kustvägen kallad den 
smala vägen. I denna skrift finns en del in-
tressanta utvecklingsidéer. I skriften talas 
bl.a. om ett kustkulturens hus. 
 

Lindstahusviken Ystifinland 
Markägare är huvudsakligen Nordanstigs 
kommun. Området planeras kunna inrymma 
tomter för boende. Området planeras att 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Planeras kunna inrymma bryggor och sjö-
bodar i Lindstahusviken. Fullmäktige har 
1999 beslutat att planarbetet fortsätter och 
att detaljplanearbete bekostas av exploatö-
ren. Området är väsentligt för Mellanfjär-
den för att det innebär en naturlig fortsätt-
ning av byn med permanentbebyggelse och 
sjöbodar. Sjöbodar är ett väsentligt inslag 
som gör Mellanfjärden till en intressant 
livsmiljö. 
 

Grönviken 
Område för bostäder. Befintliga hyreshus 
finns i området. Området bör kunna vara 
lämpligt både för hyreshus, bostadsrätter 
och småhus. Marken är delvis planlagd. 
Marken ägs delvis av Nordanstigs bostäder. 
Området ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp. 
Sundsbovallen  
Norr om Mellanfjärden. Området ligger 
inom riksintresse för naturvården. Inom 
området finns befintliga fritidshus. Ägare 
till Sundsbovallen vill bygga upp vallen i 
samma skick som tidigare. Området plane-
ras kunna inrymma fäbodstugor i första 
hand och bostäder i andra hand. 
 

Industriområde 
Område väster om Mellanfjärden mellan 
båtbyggeri och flätningsindustri. Området 
planeras att anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp. 

 

Båthus i Mellanfjärden. 
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LÖNNÅNGERSFJÄRDEN 
 

Lönnångersfjärden är ett fiskeläge där sur-
strömmingstillverkning förekommit. 
 
Sörsidan, Lönnångersfjärden  
Områden söder om Lönnångersfjärden. 
Områdena planeras kunna inrymma tomter 
för boende. 
 

 
STOCKA 
 

Stocka sågverk anlades år 1855. Sågverket 
blev grunden till att ett stort samhälle med 
tiden tog form. 
 

Stocka har en viktig hamn med lasttrafik 
och plats för sjöräddningsfartyg. En hamn 
för fiske finns på Rönnskär. Dessutom finns 
småbåtshamnar och gästhamn i Stocka. I 
anslutning till gästhamnen finns en turistan-
läggning med cafë, utställningslokaler, bak-
stuga m.m. Ett konferenscenter, Verket, 
finns vid Norrsjön.  
Rönnskär är ett fiskeläge med tät bebyggel-
se som är sällsynt på ostkusten. I Stocka 
finns kommunalt vatten- och avlopp. Nor-
danstigs Bostäder har ett antal lägenheter i 
samhället. En friskola finns, liksom affär 
och Folkets hus.  
Ett industriområde med varierande verk-
samheter finns söder om Stocka.  
 
I norra delen av Stocka vid Morängsviken 
finns två industriområden med träföräd-
lingsverksamhet. Delar av gamla industri-
områden kan innehålla föroreningar från 
tidigare verksamheter. Uppgifter om detta 
finns på miljökontoret. 
 

Stocka har stora utvecklingsmöjligheter 
med sina möjligheter till attraktiva bostads-
områden med kommunalt va. En gång- och 
cykelväg som till stora delar kan bli en 
strandpromenad  bör anordnas från skolan, 
fotbollsplanen och Verket runt Stockaviken 
och upp till Morängsviken.    
 

 
Morängsviken 
Område norr om Morängsviken. Markägare 
är huvudsakligen Holmen. Området plane-

ras kunna inrymma småbåtshamn, sjöbodar 
och tomter för boende. Området planeras att 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Rönnskär är fullbebyggt sedan länge. Här 
skulle ett område kunna komma till stånd 
med liknande karaktär som Rönnskär och/
eller Morängsviken.  
 
 

Långlandet 
Område mellan Morängsviken och Stocka. 
Markägare är Holmen och kommunen. Om-
rådet planeras kunna inrymma tomter för 
boende. Området planeras att anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp.  
 
 

Stockaviken, Stocka sågverk 
Område i Stocka. Markägare är till stora 
delar Stocka Fastighet. Delar av området 
hörde till Stocka sågverk och är ett industri-
område med utvecklingsmöjligheter och 
tillgång till hamn. Delar av området inne-
håller bostäder. För området gäller delvis 
områdesbestämmelser. Området är anslutet 
till kommunalt vatten och avlopp. 
Harmångers Maskin och Marin tillverkar i 
Stocka industriområde fiskhus som hindrar 
sälen från att härja bland fångsterna. 
 
Området planeras kunna innehålla småbåts-
hamn, bostäder, verksamheter, sjöbodar, 
mm . Området ligger inom verksamhetsom-
råde för kommunalt vatten och avlopp. 
 
 

Verket, Konferensområde 
Område för konferenscenter. Ett befintligt 
bruksområde med stora utvecklingsmöjlig-
heter. Delvis planlagt. Området är anslutet 
till kommunalt vatten och avlopp. 

Fiskhus från Harmångers Maskin och marin 
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STRÖMSBRUK, SÅGTÄKTEN 
 
Ströms järnbruk anlades i slutet av 1600-
talet. Det var i drift fram till 1889 då en 
massafabrik anlades som startades 1891. Då 
expanderade Ström och tätorten blev sock-
nens största. 
 
I Strömsbruk finns skola, daghem, ser-
vering, idrottsplats m.m. Norr om Ströms-
bruk finns ett stort industriområde med ett 
flertal verksamheter. Här ligger Iggesund 
Paperboard som är en av kommunens störs-
ta arbetsplatser. Här finns också Holmens 
luktlabb som är ett av världens mest avan-
cerade inom det området. Dessutom finns 
återvinningsindustrier och mekaniska verk-
städer.  
 
I anslutning till tätorten finns natur som har 
stort värde som närrekreationsområde. Här 
finns goda fiskevatten, badstränder både i 
havet och i Holmsjön, en skärgård med fle-
ra mindre öar. I Strömsbruk finns möjlighe-

ter till attraktiva bostadsområden med kom-
munalt va. En gång- och cykelväg bör för-
binda Sågtäkten, Strömsbruk och Stocka. 
Delar av Strömsbruks gamla industriområ-
de innehåller föroreningar från tidigare in-
dustriell verksamhet. Uppgifter om detta 
finns på miljökontoret. 
 

 

 

Iggesund Paperboard, Strömsbruk. 

Rönnskär, Stocka 
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Kustleden Turism har sin verksamhet i det 
gamla brukskontoret som har ett vackert 
läge i bruksparken vid Harmångersån. 
 
 

 
 
Verksamhetsområden 
I Strömsbruk finns ett stort industriområde 
som är planlagt och till större delen även 
används som industriområde. Utökning av 
detta industriområde kan ske huvudsakligen 
norrut. Området har tidigare använts som 
industriområde.  
 
Ett område för vindkraftverk finns mellan 
Stocka och Strömsbruk. Området är inte 
planlagt men har vid prövning befunnits 
vara lämpligt för vindkraftverk. Området 
innehåller idag fyra vindkraftverk med möj-
lighet till ytterligare ett par stycken. 
 
Nordväst om Strömsbruk finns ett område 
för småindustri där det tidigare funnits to-
matodlingar. Här finns planer på ett som-
marland. Ett sommarland skulle ge möjlig-
het till ett mer mångsidigt arbetsliv i 
Strömsbruk som skulle vara mycket värde-
fullt. 
 
Långviken 
Område mellan Strömsbruk och Sågtäkten. 
Markägare är Nordanstigs kommun och 
Holmen. Området planeras kunna inrymma 
tomter för boende. Planeras kunna inrymma 
bryggor och sjöbodar i Långviken eller på 
halvön öster om Långviken. Planeras att 
kunna anslutas till kommunalt va-nät. 

Skutbryggan 
Ett område längs havet med ett flertal för-
råd, båthus, bryggor som ligger vid havet 
öster om Strömsbruk. Husen byggdes upp 
för ett 50-tal år sedan av anställda vid 
Ströms bruk på brukets mark, numera Hol-
men. Diskussioner har förekommit om möj-
ligheten att omvandla området till ett bo-
stadsområde för i första hand fritidshus. Ett 
problem har varit att stugorna ligger så nära 
vattnet och så nära varandra att infiltration 
är svår eller omöjlig att använda för av-
loppsvatten. Det är tänkbart att bygga ut 
kommunalt vatten och avlopp till området. 
En majoritet av husägarna har emellertid 
inte velat förändra områdets karaktär varför 
några sådana planer inte finns för närvaran-
de. Området är inte markerat på plankartan 
som utvecklingsområde. 
 
Bästdal-Transkärsviken 
Komplettering av bebyggelsen med tomter i 
Sågtäkten, särskilt i den södra delen. Privat-
ägt. I Sågtäkten planeras också för en 
hamnanläggning. Sågtäkten är anslutet till 
kommunalt va-nät. 
 

Kustleden Turism i Strömsbruk. 

Strömshall, Strömsbruk. 
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KOMMUNIKATIONER - 
TRAFIKFÖRSÖRJNING 
 
Kommunen berörs i hög grad av pend-
ling, både in i och ut ur kommunen.  
 
Vägar 
För vägar finns speciallagstiftningar 
som väglagen och lagen om enskilda 
vägar. 
Inom vägområde samt inom frisiktstri-
angeln skall prövning av bygglov och 
förhandsbesked ske med särskild hän-
syn till trafiksäkerheten. Prövningen 
görs efter samråd med vägverket. Vid 
planering av nybebyggelse bör buller-
problemen analyseras. 
 
E 4 
E4:an är av riksintresse för kommunika-
tioner. Vägen bör genom kommunen 
utformas som fyrfältsväg med planskil-
da korsningar, separata busshållplatser 
och separat gång- och cykelväg. E4:an 
går idag genom samhällena Vattrång, 
Harmånger, Jättendal, Bäling och 
Gnarp. Vägen har mycket tung trafik 
och är idag av dålig standard med 
mycket korsningar och utfarter. För att 
kunna uppfylla kraven på trafiksäkerhet 
och framkomlighet och samtidigt kunna 
värna om miljön har ett förslag om ny 
ungefärlig sträckning förbi Vattrång, 
Harmånger och Jättendal redovisats. 
Sträckningen är samordnad med ny un-
gefärlig sträckning av ostkustbanan för-
bi Jättendal. För att möjliggöra fortsatt 
utveckling av orterna har utvecklings-
områden redovisats. Vid Harmånger 
behövs grundvattenskydd vid uppbygg-
nad av vägkroppen. Vägverket arbetar 
med en förstudie av E4:ans sträckning 
mellan Gnarp och Vattrång. 
 
Kustvägen 
Kustvägen är befintlig eller planerad 
längs hela Nordanstigskusten. Som all-
män väg finns den på en kort sträcka 
mellan Sörfjärden och Norrfjärden samt 

mellan Sågtäkten och Stocka. Som en-
skild väg av varierande kvalitet finns 
väg mellan Mellanfjärden och Sörfjär-
den, en kort sträcka kring Lönnångers-
fjärden, mellan Norrfjärden och Rag-
valdsnäs samt en kort sträcka kring Ox-
sand. 
 
Saknas helt gör 2 km mellan Stocka 
och Lönnångersfjärden och 2 km mel-
lan Lönnångersfjärden och Mellanfjär-
den, ca 0,5 km mellan Ragvaldsnäs 
och Oxsand samt ca 2 km mellan Ox-
sand och Galtström i Medelpad. 
 
Etapp 1 bör vara att åstadkomma all-
män väg mellan Sågtäkten och Norrfjär-
den. På denna del saknas 4 km väg 
medan 4,5 km är av dålig standard. Ut-
efter denna vägsträckning bor ca 1500 
personer permanent och närmare det 
dubbla sommartid. 
 
Nordanstigskusten har en mycket stor 
potential för utveckling. Här finns natur- 
och kulturvärden av riksintresse som 
kan kombineras med näringslivets och 
bebyggelsens utveckling. På flera av 
orterna längs kusten pågår planering 
för nya verksamheter och ny bostads-
bebyggelse. Alla dessa verksamheter 
samt de som bor i området är mycket 
beroende av kommunikationer. 
 
Idag finns ingen direkt vägförbindelse 
från Mellanfjärden till Lönnångersfjär-
den eller Stocka. Istället för 3 km resa 
till Lönnångersfjärden så blir resan 15 
km. Istället för 6 km resa till Stocka blir 
resan 25 km. Dagens kommunikationer 
är till mycket stor nackdel för kommu-
nens planering av skolor och social ser-
vice. 
 
Kustvägen finns med i tillväxtavtalet 
som en viktig del för utvecklingen av 
näringsliv och turism. Vägen kommer 
att kunna ge mycket igen dels till turism 
och friluftsliv, dels till samhällena längs 
kusten som skulle ges möjligheter att 
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utvecklas positivt. Det är Strömsbruk, 
Stocka, Lönnångersfjärden, Mellanfjär-
den, Hårte, Sörfjärden, Norrfjärden och 
Ragvaldsnäs som framförallt skulle ges 
nya möjligheter till utveckling. 
 
Utbyggnad av kustvägen skulle möjlig-
göra nyexploateringar av både närings-
liv och bebyggelse. Kustvägen som en 
allmän väg är en nödvändig förutsätt-
ning för utveckling av Nordanstigskus-
ten.  
 
Älvåsenvägen 
Den enskilda vägen Franshammar-
Älvåsen-Ede är av stort allmänt intres-
se. Den försörjer Hasselas stora fritids-
område med naturreservat, sportcenter, 
skidbackar m m. Vägen har idag en stor 
trafikmängd och är av stor betydelse för 
turist- och besöksnäringen. Vägen bör 
byggas om och förses med ny asfaltbe-
läggning. Vägen bör överföras till all-
männa vägnätet. 
 
Väg 305 - 770, Mittpunktsvägen., Jät-
tendal-Bergsjö-Hassela-ErskMats-
Kölsjön-Stöde 
Vägen har mycket stor betydelse som 
en länk mellan E4 och E14.  Betydelsen 
skulle öka regionalt om vägen förbättra-
des i sin helhet. Vägen måste i sin hel-
het förbättras och beläggas. Vägen har 
mycket tung trafik med timmerbilar och 
p g a vägens beskaffenhet körs vägba-
nan regelbundet helt sönder. Utefter 
väg 770 ligger samhällen som har stora 
idéer om att kunna förverkliga projekt 
som på sikt skulle ge arbete och turism 
till bygden. Ersk-Mats, som är kultur-
minne, är kommunens största turistmål. 
I Ersk-Mats, Kölsjön, Norrgården och 
Joris pågår projekt med syfte att kunna 
skapa permanenta jobb inom turist- och 
kulturnäringen. Att förbättra och beläg-
ga väg 770 är helt nödvändigt för att 
kunna utveckla den västra delen av 
kommunen. 
 
 

Väg 788,Industrispår till Tjärnviks 
industriområde, Gryttje-Norrfjärden 
Förbi Tjärnviks industriområde går vä-
gen mitt igenom ett industriområde. In-
dustriverksamhet pågår på båda sidor 
vägen.  
 
Till Tjärnviks industriområde är det 
mycket angeläget att industrispår dras. 
I och i anslutning till Tjärnviks industri-
område i Gnarp finns ett antal industrier 
med stort transportbehov. Av miljöskäl 
önskar industrierna  ersätta en stor del 
av landsvägstransporter med järnvägs-
transporter. 
 
En förutsättning för detta projekt är att 
vägen flyttas något längre söderut.  
Projektet innebär fördelar ur energi- och 
miljösynpunkt, trafiksäkerhetssynpunkt 
förutom att transportlogistiken förbätt-
ras. Det är mycket angeläget för när-
ingslivets utveckling att detta blir möj-
ligt. 
 
GÅNG– OCH CYKELVÄGAR 
 
Ett utökat nät av gång- och cykelvägar 
är mycket angeläget för att förbättra tra-
fiksäkerheten och folkhälsan.  
Mycket angelägna är de gång- och cy-
kelvägar som ligger i anslutning till sko-
lor och där eleverna ej har tillgång till 
skolskjuts. Dessa är framförallt: 
 
Väg 781, Harmånger 
De allmänna vägarna i Harmångers 
centrum 781 och 781.01 bör snarast 
kompletteras med gång- och cykelvä-
gar mellan E4-an och bron över Har-
mångersån samt längs vägen förbi 
Backens skola. Samtidigt bör busshåll-
platsen vid ICA iordningställas på ett 
trafiksäkert sätt. Väg 781 är hårt trafike-
rad av tung trafik. 
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Väg 781, Strömsbruk - Sågtäkten 
Gång- och cykelväg bör anläggas längs 
allmänna vägen mellan Strömsbruk och 
Sågtäkten. Längd ca 850 m. Markägare 
Modo samt Nordanstigs kommun. Vä-
gen är hårt trafikerad av tung trafik. 
 
Väg 786, Jättendal 
Västra tillfarten till Jättendals skola är 
smal och hårt trafikerad, en gc-väg mel-
lan skolan och järnvägen/
brandstationen kan göra skolvägen av-
sevärt säkrare. 
 
Väg 307, Hassela 
Vägavsnittet Östra Kyrkbyn-Hassela 
centrum är hårt trafikerat av framförallt 
timmerbilar, många barn har denna väg 
som skolväg. En kilometerlång gc-väg 
skulle avsevärt förbättra trafiksäkerhe-
ten i Hassela.  
 
Väg 783, Stocka 
Mellan Stocka skola och Stocka cent-
rum bör en gc-väg anläggas öster om 
allmänna vägen. Från skolan och längs 
väg 782 finns en gc-väg  där anslutning 
kan ske. 
 
Väg 758, Bergsjö-Högen 
Badplatsen och samhället Högen bör 
knytas ihop med befintlig gc-väg i Berg-
sjö. Delvis kan gammal järnvägsvall an-
vändas. 
 
Väg 758, Bergsjö Kyrkby - Bergsjö 
Berge 
Sträckningen mellan Kyrkbyn och Ber-
ge är hårt trafikerad och bör iordnings-
tällas med gc-väg längs hela sträckan. 
 
Väg 758, Gnarp-Byn 
Sträckningen från Gnarp mot Byn är 
hårt trafikerad i förhållande till vägens 
standard. Vägen är smal och krokig och 
det är tättbebyggt längs vägen. Det bör 
iordningsställas en gång- och cykelväg 
längs hela sträckningen. 
 

Cykelvägstråk 
E 4. Längs hela E4:an. Nybyggnad av 
separat gång- och cykelväg. 
Mellanfjärden-Hassela. Nybyggnad av 
separat gång- och cykelväg. 
Längre vandringsleder som idag är rö-
sade är vallstigen som går mellan Has-
sela och havet via ett flertal fäbodar, 
samt en vandringsled längs kusten. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
 

Kommunen prioriterar arbets- och skol-
resor. Landstingets regionala trafik 
kompletteras med lokalt anpassad trafik 
bekostad av kommunen. Den regionala 
trafiken är viktig för bra tillgång till ar-
betsmarknad och studiemöjligheter i 
Hudiksvall och Sundsvall. 
 

Kommunen planerar att utveckla mer 
lokal busstrafik i öst-västlig riktning 
samt linjetrafik Hassela-Sundsvall. Den 
regionala tågtrafiken byggs ut och tåg-
stopp planeras i Jättendal förutom i 
Gnarp.  
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Säkerheten vid järnvägen bör höjas ge-
nom att planskilda korsningar byggs. 
Vid planering av nybebyggelse bör bul-
lerproblemen analyseras. 
 
Ostkustbanan är av riksintresse för 
kommunikationer. 
 
HAMNAR OCH FARLEDER 
 
Farleden till Mellanfjärden är enligt Sjö-
fartsverkets förordning allmän farled nr 
648. 
 
Mellanfjärdens hamn är landningshamn 
för yrkesfisket och av riksintresse för 
fisket. Den används också av turistbå-
tar.  
 
Stocka hamn är godshamn. Förutsätt-
ningar för ett järnvägsspår mellan 
Stocka och Harmånger studeras sär-
skilt.  

JÄRNVÄGAR 
 
Inom kommunen löper ostkustbanan. 
Järnvägen är en viktig resurs för kom-
munen. Den bör i framtiden användas 
för arbetspendling och godstranspor-
ter. Tåguppehåll planeras i Gnarp, 
Jättendal och Harmånger. Godshan-
tering planeras i Tjärnvik via ett indu-
strispår samt i Harmånger. I och i an-
slutning till Tjärnviks industriområde i 
Gnarp finns ett antal industrier med 
stort transportbehov. Av miljöskäl i vid 
bemärkelse önskar industrierna  er-
sätta en stor del av landsvägstrans-
porter med järnvägstransporter. Se 
även tidigare avsnitt i planen. 
 
För att kunna utveckla ostkustbanan 
med större trafiktäthet och snabbare 
tåg bör banan i framtiden förses med 
dubbelspår. För att kunna lösa detta 
bör nydragning av banan ske väster 
om Jättendal. Dragningen bör sam-
ordnas med utvecklingsområden samt 
nydragning av E4. 
 

X-tåget 
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FRITIDSMILJÖ, FRILUFTSLIV 
FRITIDSOMRÅDEN 
 
Kommunen har mycket goda förutsätt-
ningar för rekreation och friluftsliv med 
dess omväxlande och natursköna land-
skap. Fritidsmiljön och rekreationsom-
råden har särskilt stora värden och rela-
tivt små problem. Kring de större tätor-
terna finns områden för det lokala fri-
luftslivet. Stora delar av kusten är av 
stort intresse för friluftslivet. Ett antal 
områden finns avsatta för bebyggelse 
både längs kusten och vid inlandssjöar.  
 
Ett stort fritidsområde finns vid Älvåsen 
i Hassela. Golfbanor finns i Sörfjärden, 
Edeström och Franshammar. I Hassela, 
Bergsjö och Harmånger finns badan-
läggningar. Ishall finns i Gällsta utanför 
Gnarp. Idrottshall finns i Gnarp. Idrotts-
anläggningar med fotbollsplaner, elljus-
spår m.m. finns i alla socknar. Motorba-
na finns vid Jättingsberget i Jättendal. 
Ridbanor, volter och ridhus finns i varie-
rande grad i Hassela, Bergsjö, Gnarp, 
Jättendal och Harmånger. Småbåts-
hamnar finns på ett flertal ställen som 
Bergsjö, Sörfjärden, Hårte, Mellanfjär-

den, Lönnångersfjärden, Stocka, 
Strömsbruk. 
 
I miljöbalken finns generella bestäm-
melser om 100 m strandskydd. Läns-
styrelsen har tidigare beslutat om utök-
ning av strandskyddet vid havet till 300 
m i kommunen. Kommunen anser att 
detta beslut skall upphävas och ersät-
tas med de generella bestämmelserna 
om 100 m strandskydd. Kommunens 
orter vid kusten ligger helt inom 300 m 
varför det utökade strandskyddsområ-
det medför byråkratiska hinder. 
 

Inom fritidsområdena bör skogsbruket 
kunna fortgå, men särskild hänsyn kan 
behöva tagas enligt skogsbrukslagen. 
Fritidsanläggningar eller fritidsbostäder 
bör kunna tillkomma där så prövas 
lämpligt. 
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  UTVINNING AV VÄRDEFULLA 
ÄMNEN OCH MINERAL 
 
Mineral 
Brytning av mineral förekommer inte i 
kommunen, men tre utmål finns. De 
skyddas genom gruvlagen. De aktuella 
utmålen är Gamsätersgruvan, Ny-
sundsgruvan och Svedjegruvan som är 
lagda på guld- och kopparmalm. Inne-
havare är Gränsfors gruvförening. Ut-
målen gränsar till varandra och ligger 
vid Grännsjön. Utmålen har hävdats 
sedan 1932, men ingen brytning pågår. 
För dessa områden bör tillsvidare en-
dast pågående markanvändning tillåtas, 
i huvudsak skogsbruk. 
 
Torvbrytning 
Inom kommunen finns ett par täkttills-
tånd för torvbrytning, men f.n. pågår 
ingen torvbrytning.  
 
Naturgrus 
Kommunen har tillgångar av naturgrus i 
form av åsar och svallgrus. Generellt 
bör krossat material väljas före natur-
grus, som är en ändlig resurs.  
 

 

Grängsjö. 
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