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Mötet mellan land och vatten är något som männi-
skan värderar högt. Utsikten, landskapet och möj-
ligheten till aktiviteter bidrar till strändernas stora 
attraktionskraft.  
Att bo vid stranden är för många en stor dröm men 
samtidigt som efterfrågan på strandnära lägen är 
stor är tillgången relativt liten eftersom den hittills 
gällande lagen om strandskydd har begränsat ny 
bebyggelse utmed vattnet. År 2009 kom en ny 
strandskyddslag och med den nya krav och möjlig-
heter.  



3 

 

INNEHÅLL 

 
Inledning............................................................ ... 4 
 Uppdrag och syfte ............................................................... 4 

 Planeringsprocessen........................................................... 4 

 

Förutsättningar................................................... ... 5 
 Kommunen .......................................................................... 5 

 Strandskyddslagstiftningen ................................................. 5 

 Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat ................... 6 

 SMHI:s översiktliga översvämningskartering...................... 6 

 

Sörfjärden.......................................................... ... 8 
 Norra Sörfjärden - Klasviken (1a)...................................... 10 

 Norra Sörfjärden - Klasudden (1b) .................................... 10 

 Södra Sörfjärden - Varpsand (1c) ..................................... 10 

 

Mellanfjärden ..................................................... .12 
 Lindstahusviken (2a) ..........................................................12 

 Grönviken (2b) ...................................................................13 

 

Stocka..................................................................14 
 Morängsviken (3a) ......................................................... ...15 

 

Konsekvenser ......................................................16 
 Övergripande miljöbedömning...........................................16 

 Kommunens översiktsplan.................................................18 

 Sociala konsekvenser ........................................................18 

 Ekonomiska konsekvenser ................................................18 

 Samlad miljöbedömning.....................................................18 

 Källor ..................................................................................18 



4 

 

INLEDNING 
 

UPPDRAG OCH SYFTE 
 
Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en över-
siktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Över-
siktsplanen är handlingsprogram, som visar hur kommunen 
ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseut-
vecklingen i kommunens olika delar på kort och lång sikt.  
Den är ett strategiskt dokument och vägledande för efterföl-
jande beslut för kommunen, men även för andra myndighe-
ter. Översiktsplanen ska uttrycka den kommunala viljan, hur 
kommunen ska verka för att förverkliga visioner och mål. 
Den bygger på kunskap och aktuella planeringsunderlag 
utifrån vilka kommunen tar ställning och gör avvägningar 
mellan olika allmänna intressen. I ett samhälle i ständig för-
ändring gör att översiktsplanen behöver ses över och upp-
dateras regelbundet. Planen kan ingå i en rullande plane-
ring som kan ske genom att arbeta med fördjupningar och 
tillägg. 
 
Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man bely-
sa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen. Ett te-
matiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den 
kommunomfattande översiktsplanen.  
 
Nordanstigs kommun har talrika sjöar och vattendrag och 
en ca 100 km lång kuststräcka. Kommunen har ett vikande 
befolkningsutveckling där inflyttning till kommunen och att 
bromsa utflyttningen från kommunen är viktigt för att behålla 
kommersiell och offentlig service. Varje åtgärd som kan bi-
dra till att öka befolkningsunderlaget och skapa goda förut-
sättningar för företagande och besöksnäringen är viktig. 
Syftet med att utpeka LIS-områden är att öka kommunens 
attraktionskraft genom att långsiktigt stimulera den lokala 
och regionala utvecklingen i vattennära lägen. Det handlar 
om områden för verksamheter, service, fritid och boende. 
 
Principen för urvalet av områden är att det finns efterfrågan 
av tomter eller att området är intressant för verksamheter 
som gynnar friluftslivet och besöksnäringen. Följande 6 om-
råden har studerats och avgränsats för olika ändamål. 
 
 Norra Sörfjärden – Klasviken 
 Norra Sörfjärden - Klasudden 
 Södra Sörfjärden - Varpsand 

 Mellanfjärden – Lindstahusviken 
 Mellanfjärden - Grönviken 
 Stocka - Morängsviken  
 
Avgränsningen i denna plan utesluter inte landsbygdsut-
vecklingsområden i andra områden utanför strandskydd 
inom kommunen. 
 

 
PLANERINGSPROCESSEN 
 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” är ett tematiskt 
tillägg till gällande översiktsplan 2004 för Nordanstigs kom-
mun. Det tematiska tillägget ska sedan infogas i den revide-
rade kommunövergripande översiktsplanen som förväntas 
antas under 2012. Arbetet har avgränsats till att endast be-
handla de områden i havsbandet som idag bedöms ha stor 
utvecklingspotential för turism, boende och friluftsliv. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2011-2012 med att utpeka ytterli-
gare områden både vid kusten och i inlandet.  
 
Under vintern och våren 2010 arrangerades dialogmöten 
med allmänheten ute i byarna vars syfte var att i ett mycket 
tidigt skede informera om kommunens tankegångar om möj-
liga LIS-områden. Träffarna hölls i Stocka, Sörfjärden/Gnarp, 
Norrfjärden, Hårte, Bergsjö, Hassela och Ilsbo.  Allmänheten 
har också beretts tillfälle att komma med förslag till lands-
bygdsutvecklingsområden i sin närhet. I denna LIS-plan har 
6 områden valts ut som bedöms ha stor potential för utveck-
lingen i Nordanstig. Övriga områden kommer att utredas un-
der 2011-2012. Områdena har analyserats med avseende 
på allemansrättslig tillgänglighet och värden för djur- och 
växtlivet. Analyserna baseras på det underlag som finns i 
kommunen samt det planeringsunderlag som Länsstyrelsen 
tillhandahåller. Platserna har besökts av kommunekologen 
som gjort en naturvärdesbedömning som komplettering till 
tillgängligt planeringsunderlag. Stadsarkitekt har dessutom 
varit på platserna för att bedöma tillgänglighet, infrastruktur 
och utvecklingsmöjligheter ur ett samhällsbyggnadsperspek-
tiv. Därutöver har vägts in information som framkommit vid 
träffarna med allmänheten. Bedömningen av LIS-områdena 
har gjorts mycket restriktivt framförallt storleksmässigt för att 
få fram platser som är attraktiva för boende och verksamhe-
ter med minsta möjliga inskränkning på naturmiljö och alle-
mansrätt. 

Nordanstigs vision är - Här förverkligar du dina 
livsdrömmar! 

 
I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns 
valfrihet, närhet till natur och människor, fantastiska 
möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturliv. 
 
Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagan-
de, skola, omsorg och föreningsliv ständigt utveck-
las och blommar. 
 
Attraktiv boendemiljö finns 
mitt i den vackra naturen, från 
kust till berg som vårdas ömt 
för framtida generationer. 

MEDVERKANDE 
 
Det tematiska tillägget till översiktsplanen tas fram på upp-
drag av Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun. 
 
Styrgrupp har varit Kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 
 
Arbetet med planen har huvudsakligen bedrivits av Christi-
na Englund, stadsarkitekt. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

KOMMUNEN 
 
Nordanstig är en flerkärning landsbygdskommun som ge-
nom sitt geografiska läge i praktiken har gemensam arbets-
marknadsregion i två län, Gävleborg och Västernorrland. 
Nordanstigs kommun bildades 1974 och var en samman-
slagning av Bergsjö, Gnarps, Hasselas, Harmångers kom-
mun. Det historiska arvet lever kvar i den flerkärniga kom-
munen där ingen ort tydligt dominerar utan har sina egna 
karaktärsdrag och utvecklingsmöjligheter. 
 
Nordanstig hade år 2010 en befolkning av 9 611 invånare.  
Fördelningen mellan tätorterna ser ut som följer: 
 
 Bergsjö       2 789 
 Gnarp        2 267 
 Harmånger, Stocka, Strömsbruk,   2 130 
 Jättendal          880 
 Hassela                   860 
 Ilsbo                    685 
 
De tre tätorterna Bergsjö, Gnarp och Harmånger varav 
Bergsjö och Gnarp är ganska jämnstora till invånarantalet. 
Jättendal, Stocka, Strömsbruk och Sågtäkten har historiskt 
sin tillhörighet och koppling till Harmånger.  
Utöver de tre större tätorterna finns två mindre. Hassela 
med ca 800 invånare är den tätort som är belägen geogra-
fiskt mest avlägset i förhållande till övriga tätorter och kom-
munikationslederna E4 och järnvägen. Ilsbo med ca 700 in-
vånare har i och med sin geografiska närhet till Hudiksvall 
speciella förutsättningar. 
 
Befolkningsutvecklingen för Nordanstigs kommun i sin hel-
het pekar nedåt och prognosen visar en förväntad minsk-
ning på 4,1% fram till 2020 och 5,8 % fram till 2030.  
Dock ser det inte lika negativt ut för alla kommundelar. 
 
Det finns ett starkt behov av att stärka hela kommunen och 
vända en den negativa befolkningsutvecklingen. Nordanstig 
måste satsa på sina styrkor och det Nordanstig är bra på.  
En av de allra viktigaste förutsättningarna för regional ut-
veckling är att människor trivs där de bor och verkar. Goda 
boendemiljöer, möjlighet till arbete, ett bra utbud av privat 
och offentlig service, en rik kulturmiljö med goda möjligheter 
till rekreation, sociala kontakter och samvaro, känsla av till-
hörighet och möjlighet till påverkan. 

I kommunstyrelsen målplan för 2011 är ett av de prioritera-
de insatsområden för att stärka kommunen att  
 
 ”Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att 

antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011.”  
 
De aktuella LIS-områdena kan bidra till detta. Bra kommuni-
kationer lokalt och regionalt är en förutsättning för att de ska 
kunna nyttjas på ett sätt som får betydelse. 
 
Nordanstigs geografiska läge  
Kommunens strategiskt fördelaktiga läge som en del i två 
regioner kommer att vara en av framgångsfaktorerna i fram-
tiden. Nordanstig kan erbjuda en god boendemiljö inom 
pendlingsavstånd till både Sundsvallsregionen och Gävlere-
gionen. Närheten till kommunikationer talar för det. Med pla-
nerade standardhöjningar på E4 och Ostkustbanan, med 
kortare restider och ökad turtäthet krymper avstånden och 
tillgängligheten ökar. 
 
Kommunens servicestruktur 
Kommunal barnomsorg, skola, vård och omsorg är utbyggd 
i kommunens olika delar. Kommersiell och offentlig service i 
övrigt är bäst utbyggt i Bergsjö, Gnarp och Harmånger. Viss 
samhällsservice finns även i de övriga orterna.  
Nordanstigs karaktär av småskalighet är en tillgång i ett 
samhälle som präglas av globalisering. De nationella och 
internationella tendenserna är entydiga. Storstadsregioner-
na ökar på bekostnad av glesbygden. Men det finns hos 
många en önskan att kunna bosätta sig i lands- och gles-
bygden av olika skäl. Det kan vara att få möjligheten att flyt-
ta tillbaka till hembygden efter studier och familjebildning 
eller bosätta sig i en trygg och vacker miljö till ett rimligt pris. 
Eller att dra fördel av att bo i en mindre struktur där de dagli-
ga rutinerna underlättas av närheten till barnomsorg och 
skola. Samtidigt finns möjlighet att ta del av det utbud som 
bjuds i de större städerna Sundsvall och Hudiksvall.  
 
 

STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN 
 
Den lagändring som trädde i kraft 1 februari, 2010 har inne-
burit en differentiering av strandskyddet inom olika delar av 
landets strandområden. Syftet med den nya lagen är att 

göra strandskyddet mer ändamålsenligt och anpassat till 
behovet av utveckling, både lokalt och regionalt. Främst 
landsbygdskommuner ska mer aktivt kunna dra nytta va de 
konkurrensfördelar som ett läge nära vatten kan innebära 
för verksamheter och boende. Strandnära lägen ska stimu-
lera den lokala och regionala utvecklingen, vilket är befogat 
utanför de stora tätortsområdena.  
 
Den nya strandskyddslagen innebär bland annat att kom-
munerna i sin översiktsplan kan peka ut områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära områden (LIS-områden). 
Villkoren för att ett område ska kunna pekas ut är: 
 

• Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva 
sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag 
på landsbygden 

• Tillgången till stränder för allmänheten och förut-
sättningarna för ett rikt växt- och djurliv ska tillgo-
doses långsiktigt. 

• Området ska ha liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften. 

 

Ett landsbygdsutvecklingsområde bör även innefattas i en 
övergripande struktur, leda till en tilltalande utformning och 
så långt som möjligt nyttja befintlig infrastruktur eller åtmin-
stone ligga så att det är någorlunda enkelt att nå. Som ex-
empel kan nämnas tekniska försörjningssystem, välfunge-
rande kollektivtrafik och service.  
 
Vad gäller inom strandskyddsområden? 
 
Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. 
 
13 § 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag 
samt syftar till att långsiktligt 
 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och  

2. bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land 
och i vatten 

 
14 § 
Strandskyddet omfattar land och vattenområdet intill 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. (För 
Nordanstigskusten är strandskyddet utvidgat till 300 meter) 



6 

 

Strandskyddet i Nordanstigs kommun 
För nuvarande pågår en översyn av det utvidgade strand-
skyddet vid Nordanstigskusten. Ett förslag till utvidgat 
strandskydd kommer att utarbetas av Länsstyrelsen i Gävle-
borg under år 2011. Troligen kommer det att innebära att 
det utvidgade strandskyddet på 300 meter bibehålls i områ-
den med höga naturvärden, såsom naturreservat, medan 
strandskyddet i övrigt kommer att omfatta land- och vatten-
området intill 100 meter från strandlinjen. 
 

 
RIKSINTRESSEN, NATURA-2000 OCH NATURRE-
SERVAT  
 
Nordanstigskusten i höjd med Koffsan och norrut till Norr-
fjärden omfattas av ett område av riksintresse för naturvår-
den.  Motivet till riksintresse beskrivs enligt följande:  
 
”Nordanstigskusten är ett varierat och anslående exempel 
på den norrländska, landhöjningsbetingade klapperfältskus-
ten. Området är anmärkningsvärt oexploaterat och utgör 
också ett område där exempelvis sälstammen har ett gott 
fäste. Kargheten och de ofta orörda barrskogarna gör kus-
ten till ett värdefullt strövområde.”  
 
Ett av de utpekade områdena i Sörfjärden (1a) berörs i 
mindre omfattning av riksintresse för naturvården och för 
kulturvården. Samma område gränsar till naturreservat. Ett 
av områdena i Sörfjärden (1b) ligger helt inom riksintresse 
för naturvården. Ett av områdena i Mellanfjärden (2a) ligger 
delvis inom riksintresse för naturvården och kulturvården.  
När områdena blir aktuella för exploatering ska de utformas 
på ett sådant sätt att riksintressenas och naturreservatets 
värden inte påverkas negativt.  
Natura-2000 områden eller naturreservat berörs inte direkt 
av LIS-områdena.  

SMHI:S ÖVERSIKTLIGA ÖVERSVÄMNINGSKARTE-
RING 
 
De översiktliga översvämningskarteringarna visar de områ-
den som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår 
en viss nivå. Ett LIS-område angränsar till Gnarpsån, som 
dock ännu inte är karterat av SMHI. Gnarpsån är klassad 
som prio 3 att kartera, dvs en relativt låg prioritet.  
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SÖRFJÄRDEN 
 

Sörfjärden är ett av de mest betydande sommarparadisen i 
Nordanstig. Sörfjärden är kulturhistoriskt sett ett intressant 
område i kommunen. Järnbruk och sågverk utgjorde tillsam-
mans med fisket basnäringarna i Sörfjärden. Sörfjärden var 
under 1800-talet väl befolkat och under 1900-talet utveckla-
des orten till ett sommarparadis. Den service som funnits i 
form av butik, café mm har successivt minskat. Campingen 
avvecklades år 2009. Dock sker en utveckling av Gnarpsba-
dens golfbana med restaurangverksamhet.  
I Sörfjärden finns 287 fastigheter varav ett 24 är permanent-
boende hushåll med ca 50 personer. 25 fastigheter är obe-
byggda. Sommarnöjena byggs ständigt ut och det finns en 
efterfrågan på nya tomter att bebygga i attraktiva lägen.  
 
Bebyggelsen i Sörfjärden speglar ortens historiska utveck-
ling från industriepoken och till ortens betydelse för fisket 
och som sommarparadis.  De välbevarade bruksgårdarna, 
arbetarbostäderna, herrgården, disponentvillan är belägen i 
Sörfjärdens västra del medan fiskebyns boställen och dess 
sjöbodar utgör den karakteristiska kärnbebyggelsen vid 
Gnarpsåns utlopp. Fritidshusbebyggelsen har brett ut sig 
söderut längs den drygt kilometerlånga stranden.  
Dessutom finns rikligt med lämningar från industriepoken. 
Masugnsruinen och hyttgrunder, lämningar efter brukslo-
gen/kvarnen, banvallen efter den hästdragna järnvägen 
mellan hamnen och masugnen, den gamla och mycket 
vackra bron över ån intill masugnsruinen, ruinhög efter 
smedjan, stora slagghögar längs ån och lämningar efter 
brofästet över ån. 
 
Sörfjärden omges av en vacker natur bl.a. av de vidsträckta 
sandstränderna och två naturreservat. Via vandringsleden 
kustleden som löper längs stranden kan man uppleva kus-
tens fantastiska natur.  
Med sina kulturtillgångar i kombination med den speciella 
naturen och värdena för rekreation tror vi att Sörfjärden kan 
utvecklas till ett attraktivt besöksmål. Kustvägen som passe-
rar Sörfjärden är betydelsefull för besöksnäringen. Vid ett 
utökat permanentboende utmed kusten kommer dess bety-
delse öka också för den kommunala servicen, såsom skol-
skjutsar och hemtjänst, eventuellt också för kollektiva färd-
medel. 
  
Kommunen ser positivt på omvandling från fritidsboende till 
permanentboende i Sörfjärden. Denna utvecklingsmöjlighet 
har till viss del bromsats eftersom miljöbelastningen från 

bristfälliga avloppslösningar är ett problem i området.  
 
Kommunikationer 
E4 i Gnarp ligger 9 km väster om Sörfjärden. E4 står inför 
ombyggnad med uppskattad byggstart år 2016-2018. Stan-
darden kommer att höjas på sträckningen genom Nordan-
stig. Trafikverket har beslutat om 2 + 1 körfält med mitträcke 
medan kommunens mål är att få till stånd 2+2 körfält 
(motorvägsstandard) som en naturlig fortsättning från Hu-
diksvall och vidare mot Sundsvall. I Gnarp kommer vägens 
sträckning gå i befintligt läge.  
 
I Gnarp finns även en hållplats för järnvägen där regionaltå-
gen stannar. I dagsläget går dagligen 6 avgångar mot 
Sundsvall och Gävle. I den förstudie som Trafikverket gjort 
för dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall redovisas en ökad 
turtäthet samt minskade restider. Det ökar möjligheterna att 
bo i Nordanstig och arbetspendla till våra grannregioner.  
I det pågående översiktsplanearbetet har kommunen att ta 
ställning till ett eller flera hållplatslägen kommunen. I det fall 
hållplatsen även fortsättningsvis kommer att ligga i Gnarp 
kommer det att gynna en utveckling av Sörfjärden positivt. 
 
Busslinje 32 trafikerar Gnarp-Norrfjärden-Sörfjärden under 
skolåret.  
 
Barnomsorg och skola 
Förskola för de minsta och förskola upp till 12 år finns i 
Gnarp. Skolan ligger 10 km från Sörfjärden. De äldre elever-

na reser från och med höstterminen 2011 till Bergsjö skola, 
ca 25 km från Sörfjärden. 
 
Vatten- och avloppsförsörjning 
Sörfjärden har omfattats av ett verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp sedan år 2008. Hösten 2010 
beslutades att verksamhetsområdet skulle tas bort till följd 
av en utredning ”VA-utredning Sörfjärden 2010-11-05”. Ut-
redningen gjordes i syfte att klargöra vilken lösning för fram-
tida vatten och avloppsförsörjning som är lämplig för Sörfjär-
den.  
Kommunens beslut att ta bort verksamhetsområdet ställer 
krav på de enskilda fastighetsägarna i Sörfjärden att funge-
rande lösningar skapas på frivillig väg.  
 
Länsstyrelsen har därefter i beslut 2011-05-09 förelagt Nor-
danstigs kommun att;  
• Inrätta ett verksamhetsområde för området Sörfjärden 

i Nordanstigs kommun 
• Se till att behovet snarast, senast den 31 maj 2014, 

och så länge behovet kvarstår blir tillgodosett genom 
en allmän VA-anläggning 

 
Kommunen har överklagat beslutet till Statens VA-nämnd.  

 
 

Sörfjärdens fiskeläge 
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NORRA SÖRFJÄRDEN – KLASVIKEN (1A)  
 
Den norra stranden av Klasviken består av en sydsluttning, 
blockig delvis otillgänglig i dess norra delar. Dess östra de-
lar är flackare. Området gränsar mot Vattingsmalarnas na-
turreservat. En mindre del av området (den gamla piren) är 
beläget inom det riksintresseområde för naturvård som om-
fattar de centrala delarna av Nordanstigskusten. Vandrings-
leden Kustleden löper längs stranden genom områdets söd-
ra del. Kustleden är här även den stig som fungerar som 
den södra entrén för besökare till Vattingsmalarnas naturre-
servat.   
Det större delområdet tangerar och det mindre delområdet 
ligger till hälften inom riksintresset för kulturmiljövård K103 
Holmyrberget-Gnarpskaten. Inga kända fornlämningar ligger 
i närheten. Klasviken är även riksinstresse för yrkesfisket. 
 
Utvecklingsområdet består av brukad skogsmark. Strandlin-
jen består av block- och stenstrand med inslag av hög vege-
tation.  
 
Landsbygdsutveckling är i huvudsak tänkt att ske i anslut-
ning till befintlig fritidshusbebyggelse och österut. Områdets 
storlek och terrängen gör att det är bebyggelse i mindre om-
fattning som kan bli aktuellt. Området är trots detta viktigt, 
då belåningsmöjlighet och byggkostnader på landsbygden 
inte harmonierar på det sätt det borde. Att bygga i attraktivt 
läge ökar möjligheten till finansiering av ett byggprojekt.  
Området kan bebyggas med bostäder. Bostadsnära båtplat-
ser kan tillskapas vid Klasvikens norra pir som behöver upp-
rustas. I övrigt lämnas stränderna orörda. I det fall en ut-
byggnad av småbåtshamnen vid Klasudden (område 1b) 
förverkligas  bör båtplatserna istället koncentreras dit.  Ex-
ploatering ska ske utan intrång på den allemansrättsliga till-
gängligheten till stranden och tillgängligheten till naturreser-
vatet inte begränsas.  
 
Ny väg till området dras norr om befintlig bebyggelse och 
kan ansluta till Gnarpsvägen vid festplatsen. Vägens drag-
ning studeras i samband med detaljplanering av området så 
att minsta möjliga störning för boende uppnås. 
 
Området har en areal av 10 ha. 
 
 
 

Vatten- och avloppsförsörjning 
Gemensamhetsanläggning*   
 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
• Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, 

ekonomiskt och personellt underlag för lokala 
servicefunktioner 

• Tillföra Sörfjärden underlag för ökad service 
 

NORRA SÖRFJÄRDEN – KLASUDDEN (1B)  
 
Även om Klasudden ligger inom riksintresseområdet för na-
turvård är området historiskt påverkat av industriell verk-
samhet och andra anläggningar. Det finns spår av såväl 
sågverksindustrin som militär verksamhet. Klasudden var 
under sågverksepoken upplagsplats för varor.  Kajer och 
magasin fanns kvar fram till 1980-talet.  
Uddens yttre delar ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vård. Klasviken är även riksinstresse för yrkesfisket. 
 
Klasudden är bergigt med klipphällar i dagen. På höjden 
präglas växtligheten av det karga och utsatta läget. Strän-
derna består av block- och stenstrand med inslag av låg ve-
getation. I anslutning till piren finns idag ett antal privata båt-
platser.  
 

Landsbygdsutveckling är främst tänkt att ske på Klasuddens 
norra strand mot Klasviken, i anslutning till befintliga kajer. 
Området kan användas för utveckling av småbåtshamnen 
och anläggande av gästhamn med tillhörande servicefunk-
tioner. Vid hamnen kan sjöbodar byggas som kan inredas 
för mindre fritidsbostad. Sjöbodar ska utformas på ett sätt 
att det inte är möjligt att skapa privata zoner på allmän 
mark. Stranden ska vara tillgänglig för allmänheten genom 
strandpromenad. Restaurang/café kan byggas i anslutning 
till hamnen. Bebyggelse ska inte hindra allmänhetens till-
gänglighet till vattnet. Området vid hamnen går att utveckla 
mer som besöksmål genom enklare byggnad eller anlägg-
ning för information om Sörfjärdens historia. 
 
Övriga delar av Klasudden ska bevaras som strövområde. 
En gångbro kan byggas över Gnarpsån för att underlätta 
tillgängligheten till Klasudden för allmänheten och badgäs-
ter. Från gångbron och ut till Klasudden längs Klasuddens 
södra strand, kan en gångväg anpassad för rörelsehindrade 
anläggas. Utmed denna kan vindskydd och grillplatser an-
ordnas.  
 
Bebyggelse och anläggningar måste utföras med varsamhet 
och med anpassning till områdets natur- och kulturhistoriska 
värden för att inte påverka syftet med riksintresset. 
 
Området har en areal av 5 ha. 

 
Vatten- och avloppsförsörjning 
Gemensamhetsanläggning*   
 

Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 
• Utveckling av turism och besöksnäringen ger 

positiva sysselsättningseffekter. 
• Tillgängligheten till Klasudden som strövområde 

ökar och områdets värden för friluftslivet stärks. 
• Tillföra Sörfjärden underlag för ökad kommersi-

ell service 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Val av slutgiltig lösning av VA-försörjning är idag oklart. Se sid 8. 

Klasudden sett från Klasvikens norra strand 
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1a 

1b 

1c 

SÖDRA SÖRFJÄRDEN – VARPSAND (1C)                                  
 
Området är idag oexploaterat men ligger i anslutning till 
Sörfjärdens fritidshusbebyggelse i söder och golfbanans an-
läggning. Området tangerar riksintresse för naturvård och 
dess nordöstra hörn ligger inom riksintressetområdet. Direkt 
norr om utvecklingsområdet ligger den välbesökta sand-
stranden Varpsand. Vid exploatering av området är det vik-
tigt att badstranden inte påverkas. 
   
Vid stranden mynnar Vassbäcken som är en reproduktions-
lokal för havsöring. Hänsyn tas till Vassbäcken så att den 
inte påverkas negativt. 
Vandringsleden Kustleden löper strax norr om utvecklings-
området. 
 
Sörfjärden omfattas av riksintresse för yrkesfisket. 
 
Inom området ligger en känd fornlämning (gruvhål) och yt-
terligare ett gruvhål ligger i öster, i närheten av området. Det 
kan finnas flera lämningar av samma karaktär varför en sär-
skild arkeologisk utredning bör genomföras inför en eventu-
ell exploatering av området. 
 
Söderut tar block- och stenstränder vid och området i övrigt 
utgörs av skogsmark med inslag av fuktskog, kärrskog och 
klapperstensfält. Hänsyn ska tas till dessa vid exploatering.  
 
Området mellan Varpsand och golfbanan är tänkt att explo-
ateras främst för verksamheter för turism och besöksnäring-
en. Här kan en camping anläggas. Möjligt med uppställ-
ningsplatser för husvagnar, etablering av permanenta mind-
re komplementbyggnader till husvagnar, uthyrningsstugor 
och anläggningar för kompletterande verksamheter.  
En ny väganslutning måste anordnas från söder för att und-
vika ökad belastning på Strandvägen.  
 
Området har en areal av 29 ha. 
 
Vatten- och avloppsförsörjning 
Gemensamhetsanläggning* 
 
Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

• Utveckling av turism och besöksnäringen ger 
positiva sysselsättningseffekter. 

• Tillföra Sörfjärden underlag för ökad kommersi-
ell service 
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MELLANFJÄRDEN 
 
 
Mellanfjärden har varit befolkad sedan stenåldern. Under 
1800-talet blev hamn- och handelsverksamheten betydan-
de, vilket det bevarade stora hamnmagasinet vittnar om. 
Under 1900-talets första hälft blev det istället en stor fiske-
hamn. De många sjöbodarna från den tiden präglar nu 
hamnmiljön. Den traditionella och särpräglade hamn- och 
fiskarbebyggelsen är väl bevarad och en värdefull miljö. 
Även om förändringar av bebyggelsen skett har den fiskelä-
gets karaktär som helhet bevarats. För att säkerställa kultur-
miljöns värden arbetar kommunen aktivt med att ta fram rikt-
linjer för nybyggnad, om- och tillbyggnader i Mellanfjärdens 
fiskeläge.  
 
Mellanfjärden är ett av de mest betydande besöksmålen i 
kommunen. Det finns flera intressanta verksamheter, här 
finns kustmuseum, fiskeindustri, båtbyggeri, teater, restau-
rang, utställningslokaler, hotell, allmän hamn. Det finns även 
flera verksamheter under planering. Just turismen har stora 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Mellanfjärden har en fast befolkning som till en del har arbe-
te i byn; industri, fiske, jord- och skogsbruk samt inom turist-
näringen. I Mellanfjärden finns ca 200 fastigheter varav 56 
fastigheter + 12 lägenheter är permanentboende hushåll 
med ca 140 personer. Det finns en efterfrågan på nya tom-
ter att bebygga.  
 
Kommunikationer 
Avstånd till Jättendal och E4 är idag 7 km. Pendlarparkering 
finns vid brandstationen. Den planerade nya E4:an, med 
byggstart år 2016-2018, kommer att förläggas ca 1 km väs-
ter om Jättendal vid Häggviken. 
 
Järnvägen passerar idag genom centrala Jättendal. I Trafik-
verkets förstudie om dubbelspår redovisas två alternativa 
dragningar i Jättendal, det ena i ungerfärligt befintligt läge, 
det andra i västligt läge. Kommunen förespråkar det västliga 
läget i anslutning till E4: ans planerade vägkorridor. Detta 
för att undvika stora ingrepp i Jättendals kulturhistoriskt vär-
defulla bebyggelse och järnvägens barriäreffekt i odlings-
landskapet. I det pågående översiktsplanearbetet har kom-
munen att ta ställning till ett eller flera hållplatslägen kom-
munen varav Jättendal kan bli aktuellt.  
 
En utbyggnad av Kustvägen mellan Mellanfjärden och 
Lönnångersfjärden planeras vilket kommer att gynna be-

Vatten- och avloppsförsörjning 
Kommunalt va finns i Mellanfjärden. Ytterligare enstaka hus-
håll kan anslutas till befintligt avloppsreningsverk men en 
exploatering i föreslagna utvecklingsområden kräver en ut-
byggnad av avloppsreningsverket alternativt nybyggnad. 
Det kommer troligen även behövas en utbyggnad av dricks-
vattenförsörjningen.  
Oavsett den föreslagna utbyggnaden i utvecklingsområdena 
kommer en utveckling av besöksnäringens verksamheter 
med fler besökare, innebära att  dagens kapacitet på av-
loppsreningsverket inte räcker till. En utbyggnad av vatten 
och avloppsförsörjningen är på sikt en förutsättning för all 
utveckling av Mellanfjärden.  
 
 

LINDSTAHUSVIKEN (2A)  
 

Utvecklingsområdet gränsar till Mellanfjärdens bebyggelse i 
öster och innebär en naturlig fortsättning av byn. Terrängen 
sluttar måttligt ned mot stranden som är vassbevuxen och 
slyig. Området är bevuxet med barr- och lövskog.  
Området ligger delvis inom riksintresseområde för naturvård 
och i närheten av Tjuvön som som är upptagen i länsstyrel-
sens naturvårdsprogram. Lindstahusviken är en grund vik 

söksnäringen och allmänhetens 
tillgänglighet till service.  
Ett system med s.k. öppna skol-
skjutsar ger idag möjlighet för all-
mänheten att åka gratis från Mel-
lanfjärden till Jättendal och 
Harmånger. I övrigt trafikerar 
busslinje 35 Harmånger-Jättendal-
Bergsjö.  
 
Barnomsorg och skola 
Fröstunaskolan i Jättendal är en 
liten förskola för barn mellan 1-11 
år. I övrigt finns barnomsorg och 
skola i Gnarp (18 km) eller 
Harmånger (12 km). Avståndet till 
Harmånger kommer att minska till 
ca 10 km när kustvägen byggs ut 
mellan Mellanfjärden och Lönn-
ångersfjärden.  
 

som är viktig som reproduktionsplats för djurlivet. Särskild 
hänsyn till områdets naturvärden ska tas vid exploatering.  
Bebyggelse och andra anläggningar ska därför hållas på 
avstånd från stranden för att inte störa djurlivet. Vegetatio-
nen längs stranden ska bevaras. 
Lindstahusviken ligger i den västligaste delen inom riksin-
tresse för kulturvård. Den del som tas i anspråk för LIS-
område bedöms inte påverka riksintresset.  

Stranden i Lindstahusviken 
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Området söder om kustvägen är främst tänkt att exploateras 
för attraktivt boende för fritids- och permanentboende. Det 
finns intresse för att bygga seniorboende i Mellanfjärden vil-
ket kan bli aktuellt. Norr om kustvägen kan även bebyggelse 
för företagande vara lämplig.  
 
Området har en areal av 6 ha. 
 
Vatten- och avloppsförsörjning 
Exploatering av området kommer att kräva en utbyggnad av 
befintligt avloppsreningsverk.  
 
Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

• Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, 
ekonomiskt och personellt underlag för lokala 
servicefunktioner 

 
 
GRÖNVIKEN (2B)  
 
Utvecklingsområdet ligger till större delen utanför strand-
skyddat område och avskiljs dessutom från stranden både 
genom trafikerad väg och bebyggelse. Vi har ändå valt att 
utpeka området som utvecklingsområde för dess betydelse 
för utveckling av Mellanfjärden. Området gränsar till befintlig 
bebyggelse i söder och innebär en naturlig utbyggnad av 
byn. Området ligger vackert beläget med fin utsikt över fis-
keläget. Marken består av brukad skogsmark. 
Direkt nordväst tangeras området av en nyckelbiotop, en 
0,8 hektar stor lövsumpskog. 
 
Området är tänkt att exploateras för bostäder i olika former. 
Området kan vara lämpligt både för hyreshus, bostadsrätter 
och småhus. Det finns intresse för att bygga seniorboende i 
Mellanfjärden vilket kan bli aktuellt i området.  
Vid exploatering av området ska nyckelbiotopen skyddas 
från påverkan. 
 
Området har en areal av 3 ha. 
 
Vatten- och avloppsförsörjning 
Exploatering av området kommer att kräva en utbyggnad av 
befintligt avloppsreningsverk.  
 
Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

• Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, 
ekonomiskt och personellt underlag för lokala 
servicefunktioner 

2b 

2a 
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STOCKA 
 

Orten har växt upp kring Stocka sågverk som grundades 
1856 och ingick i Ströms Bruks AB. Sågverket lades ned 
1995. Här finns en gästhamn med fyra meters djup. I anslut-
ning till hamnen ligger anrika restaurangen Måsen. Ön 
Rönnskär förbinds med en bro till Stocka tätort och är ett 
gammalt men ännu levande fiskeläge med tät bebyggelse. 
En enkelriktad väg, 700 meter lång, löper runt den kuperade 
ön.  
Utbudet av service har successivt minskat och idag finns en 
mindre närlivsbutik med utlämningsservice och en bensin-
mack centralt i orten. Ett industriområde med varierande 
verksamheter finns söder om Stocka.  
Sedan 1999 hålls populära Stocka filmfestival i ortens Fol-
kets hus, som sedan 1920-talet inrymt en biograf. Stocka 
Folkets hus rymmer nu 200 personer och har funktion som 
bingohall, konferens- och festlokal. Stocka hade 414 invå-
nare år 2010 . 
 
Kommunikationer 
Avståndet till Harmånger och E4 är idag 10 km. Den plane-
rade nya E4:an, med byggstart år 2016-2018, kommer att 
gå i befintligt läge med planskilda korsningar genom 
Harmånger. 
 
Järnvägen passerar idag 1,5 km öster om Harmånger. I Tra-
fikverkets förstudie om dubbelspår redovisas två alternativa 
dragningar förbi Harmånger, öster och väster om Kyrksjön. 
Det östra läget följer befintlig sträckning men innebär trots 
detta ganska stora ingrepp i befintlig bebyggelse eftersom 
banan måste rätas för att klara höga hastigheter. I det pågå-
ende översiktsplanearbetet har kommunen att ta ställning till 
ett eller flera hållplatslägen kommunen. Ett hållplatsläge i 
Harmånger skulle gynna en utveckling av Stocka, Ströms-
bruk och Sågtäkten positivt. 
 
En utbyggnad av Kustvägen planeras mellan Stocka, Mor-
ängsviken och Lönnångersfjärden.  I dagsläget finns flera 
förslag på vägens sträckning. Målsättningen är att vägen 
ska ge upplevelse av havet med vackra utsiktspunkter. Be-
söksnäringen och allmänhetens tillgänglighet till service 
skulle gynnas av kustvägens utbyggnad.  
 
X-trafiks busslinje 30 trafikerar Hudiksvall-Strömsbruk-
Stocka-Harmånger. Linje 29 mellan Hudiksvall och Sunds-
vall stannar i Harmånger samt linje 35 Harmånger-
Jättendal-Bergsjö. 

Barnomsorg och skola 
I Stocka finns en friskola för barn från 
klass 1 till 6. Skolan bildades på föräld-
rars initiativ då skolan i kommunal regi 
lades ner 1996. Närmsta kommunala 
skola är Stallbackens förskola i Ströms-
bruk som är en förskola för barn mellan 
1-5 år. I övrigt finns skola för klass 1-6 i 
Harmånger (10 km). De äldre eleverna 
reser från och med höstterminen 2011 till 
Bergsjö skola, ca 25 km från Stocka. 
 
Vatten- och avloppsförsörjning 
Stocka och Morängsviken är försörjt med 
kommunalt vatten- och avlopp.  

Morängsviken 
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MORÄNGSVIKEN (3A)  
 
Morängsviken ligger 1 km norr om Stocka tätort. Utveck-
lingsområdet gränsar till Morängsvikens bebyggelse i norr 
och innebär en naturlig fortsättning av byn. Området ligger 
på en bergshöjd med sydsluttning mot Morängsviken. 
Skogsskiftet i områdets södra del som vetter mot Morängs-
viken, utgörs av brukad skogsmark och ägs av kommunen. 
Områdets norra del mot Rammelsand är bebyggt med fri-
tidshus som ligger på rad efter strandlinjen. Marken an-
vänds i övrigt för skogsbruket och är privatägd. Strandlinjen 
består av block- och stenstrand med inslag av låg vegeta-
tion.  
 
Områdets södra kommunägda del är tänkt att exploateras 
för attraktivt permanentboende och verksamheter för turism 
och service. Boende i olika former som villabebyggelse och 
kedjehustyp kan vara möjlig. Området kan även rymma fler-
bostadshus. Det finns intresse för att bygga seniorboende i 
Stocka vilket också med fördel kan förläggas i området. Be-
fintlig hamn kan utökas med flera sjöbodar och båtplatser. 
Hamnområdet kan utvecklas med verksamheter för besöks-
näringen och service.   
 
Fritidshusområdet vid Rammelsand kan utökas med ytterli-
gare några tomter söder om befintlig bebyggelse. Fritids-
husområdet bör i så fall detaljplaneras. En orörd grön kil bör 
lämnas obebyggd mot exploateringsområdet i söder. 
Strandområdet bevaras mellan tänkt bebyggelsen vid Mor-
ängsviken och befintliga fritidshus. 
 
En utbyggnad av kustvägen mellan Morängsviken och 
Lönnångerfjärden skulle skapa ytterligare möjligheter för 
etableringar för besöksnäringen i Stocka och Morängsviken. 
 
Området har en areal av 17 ha. 
 

Vatten- och avloppsförsörjning 
Området kan anslutas till befintligt kommunalt vatten och 
avlopp.  
 
Uppfyllda kriterier för landsbygdsutveckling 

• Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, 
ekonomiskt och personellt underlag för lokala 
servicefunktioner 

• Utveckling av turism och besöksnäringen ger 
positiva sysselsättningseffekter.  

3a 
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KONSEKVENSER 
 

ÖVERGRIPANDE MILJÖBEDÖMNING 
 
All kommunal planering omfattas bl a av miljöbalkens hus-
hållningsbestämmelser enligt 3 och 4 kap samt av miljökva-
litetsnormer enligt 5 kap. Nedan beskrivs först berörda lag-
texter, normer, mål, och förordnanden. Efter varje punkt föl-
jer sedan en kort bedömning av planens förenlighet med 
respektive lagtext.  

Hushållningsbestämmelser 
 
Markens lämplighet enligt kap 3 MB  
Enligt 1 § ”skall mark- och vattenområden användas för 
det eller de ändamål för vilket områdena är mest lämpa-
de med hänsyn till beskaffenhet och läge samt förelig-
gande behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning”.  

Vid avgränsningen av utvecklingsområdena och föreslagen 
markanvändning inom områdena, har stor hänsyn tagits till 
respektive områdes värde för friluftsliv, natur och kultur, 
landskapsbild samt infrastrukturen i området. Områdena lig-
ger nästan uteslutande inom redan påverkade områden el-
ler i direkt anslutning till sådana. Det tar endast i undantags-
fall i anspråk helt opåverkad strand och bedöms vara fören-
lig med intentionerna i 3 kap 1 §.  

Värdefulla områden och riksintressen enligt kap 3 MB  
Enligt 3 kap 2-5 §§ skall stora opåverkade områden, 
ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell 
betydelse samt fiskevatten skyddas mot skada.  

Förslagen till utvecklingsområden berör inte direkt områden 
som avses i 3 kap 2-5 §§. Då förslagen även möjliggör för-
bättring av avloppssituationen i områdena genom standard-
höjande åtgärder, bedöms att den indirekta påverkan på fis-
ket blir positiv beträffande vattenkvaliteten.  

Enligt 3 kap 6 § skall områden med värden som har bety-
delse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möj-
ligt skyddas mot påtaglig skada. Behovet av grönområ-
den i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.  

Föreslagna LIS-områden tar inte i anspråk några områden 
med sådana värden som avses enligt 3 kap 6 §.  

Miljöbalken 3 kap 7-9 §§ handlar om värdefulla ämnen för 
utvinning och samhällsviktiga anläggningar.  

Planen berör inte några områden med ämnen för utvinning 
och inte några samhällsviktiga funktioner.  

Riksintresse enligt kap 3 MB 
Här behandlas särskilt värdefulla områden för natur, kul-
tur, friluftsliv, utvinning av värdefulla ämnen och sam-
hällsviktiga anläggningar.  

Mindre delar av områdena i Sörfjärden och Mellanfjärden 
ligger inom riksintresseområden för naturvården och kultur-
vården. Ett av områdena i Sörfjärden ligger helt inom riksin-
tresse för naturvården. Genom den restriktivitet som arbe-
tats in i planen bedöms att inget riksintresse kommer lida 
påtaglig skada.  

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns 
idag för bl a halter av olika ämnen i luften, buller och för vat-
tenmiljöer. En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtag-
bara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses 
tåla. Överskrids normen ska motverkande åtgärder vidtas.  

Utbyggnad av bostäder eller verksamheter i utvecklingsom-
rådena kommer inte att få den omfattning att miljökvalitets-
normer för luftmiljö eller vattenmiljöer överskrids. Utveck-
lingsområden ligger där bakgrundshalterna av skadliga äm-
nen är låga, och vidare i områden där gällande riktvärden 
för buller inte överskrids. Utbyggnad inom områden kan 
dock innebära att störningarna ökar för enstaka bostäder 
som ligger nära vägar. Ny bostadsbebyggelse förutsätts bli 
placerad och utformad så att Naturvårdsverkets riktvärden 
inte överskrids. 

Kustvattnet i Nordanstig uppnår inte god kemisk status och 
det finns miljöproblem främst orsakade av nedlagd industris 
utsläpp av kvicksilver och dioxin. Föreslagen exploatering 
av utvecklingsområdena bidrar inte till en försämring av des-
sa miljöproblem. 

Exploatering av områdena i Mellanfjärden initierar kapaci-
tetshöjande åtgärder av befintlig vatten- och avloppsförsörj-
ning. Det innebär också bättre teknik med högre renings-
grad. Den ökade exploateringen bedöms bidra till att da-
gens goda ekologiska status består.  

Miljömål 
Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet för 16 områ-
den. Miljökvalitetsmålen anger alltså vilka kvaliteter miljön 
ska ha det angivna månåret, vilket för de allra flesta målen 
är 2020. Syftet med miljökvalitetsmålen är att nå en miljö-
mässigt hållbar utveckling på lång sikt.  

Miljökvalitetsmålen är de övergripande målen för varje om-
råde och anger den kvalitet som ska uppnås. Delmålen an-
ger steg på vägen för att varje kvalitetsmål och ska i de fles-
ta fall uppnås tidigare än miljökvalitetsmålen. Det kan finnas 
ett eller flera delmål för varje miljökvalitetsmål. Delmålen är 
inte utformade så att de ska täcka alla aspekter av ett miljö-
kvalitetsmål. Därmed kan man uppnå alla delmål utan att 
uppnå miljökvalitetsmålet. Delmålen revideras med jämna 
mellanrum, allteftersom nya problemområden uppmärksam-
mas, målår passeras eller delmål uppnås. Miljökvalitetsmå-
len står däremot kvar. 

När miljökvalitetsmålen beslutades bestämde man att de 
ska vara uppnådda inom en generation, vilket preciserades 
till år 2020, utom för målet Begränsad klimatpåverkan, där 
målåret sattes till 2050. Delmålen har målår som ligger 
närmre i tiden. I nuläget har många delmål 2010 eller 2015 
som målår. 

Miljökvalitetsmålen: 

1. Begränsad klimatpåverkan  
Syfte: Minskade utsläpp av växthusgaser. Delmål 2008-2012: Att 
medelvärdet för perioden ska vara minst 4% lägre än utsläppen 
1990.  

2. Frisk luft  
Syfte: Minskade utsläpp av svaveloxid, kvävedioxid, marknära 
ozon (VOC). 

3. Bara naturlig försurning  
Syfte: Minskade utsläpp av svavel och kväve i mark och vatten. 

4. Giftfri miljö  
Syfte: Minskade utsläpp av metaller och andra ämnen som kan 
skada människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

5. Skyddande ozonskikt  
Syfte: Minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

6. Säker strålmiljö  
Syfte: Höjt skydd mot joniserande strålning från radioaktiva äm-
nen. 

7. Ingen övergödning  
Syfte: Minskade utsläpp av bland annat fosfor och kväve i vatten. 
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8. Levande sjöar och vattendrag  
Syfte: Skydda och restaurera sjöar och vattendrag. 

9. Grundvatten av god kvalitet  
Syfte: Användning av mark och vatten får inte medföra negativa 
konsekvenser för grundvattnet. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Syfte: Bland annat minskat buller från båttrafik och skydd mot  
utrotningshotade fiskar och fåglar.  

11. Myllrande våtmarker  
Syfte: Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 

12. Levande skogar  
Syfte: Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 

13. Ett rikt odlingslandskap  
Syfte: Skydda kulturlandskapen och den biologiska mångfalden. 

14. Storslagen fjällmiljö 
Syfte: Minska skador på mark orsakade av mänsklig aktivitet och 
bevara den biologiska mångfalden. 

15. God bebyggd miljö  
Syfte: Bland annat bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader .  

16. Ett rikt växt- och djurliv  
Syfte: Bland annat bevara biologisk mångfald. 

 

Bedömning av uppfyllelse av miljökvalitetsmålen 
1. Begränsad klimatpåverkan  

Ett genomförande av planen innebär att fler människor 
kommer att bosätta sig på landsbygden. Detta kommer 
att innebära ett ökat transportarbete eftersom en utök-
ning av kollektivtrafiken som täcker behovet av dagliga 
resor inte kan förväntas. Bilen är och kommer fortsätt-
ningsvis att vara en förutsättning för boende på lands-
bygden. Kollektivtrafiken kan i viss mån förbättras och 
möta upp behov av regelbundna resor mellan hem, 
skola och arbete, men inte göras så flexibel så att den 
helt ersätter bilen.  

2. Frisk luft  
Bebyggelsen kan på sikt bidra till att kollektivtrafiken 
stärks på landsbygden. Bebyggelsen bidrar till ökad 
energianvändning, trafik och transporter vilket försäm-
rar luftkvaliteten. Då föreslagen utbyggnad är begrän-
sad bedöms påverkan på miljömålet vara acceptabel. 

3. Bara naturlig försurning 
Se punkt 2. 

4. Giftfri miljö  

Inom område Varpsand (1c) finns en lämning av gruv-
hål och förekomst av gruvvarp med ett lågt sulfidinne-
håll. Volymen varp anses vara måttligt stor med låga 
sulfidhalter och låg vittringsgrad i varpen. Detta gör att 
utsöndringen av metaller och försurande ämnen till 
omgivandenärområden blir små. Därav har området 
riskklassen 4:a (liten risk). Eventuella åtgärder i sam-
band med exploatering av områden får bedömas i 
kommande planering.  
 
Utveckling i vissa av områdena medför krav på VA-
lösningar som också förbättrar situationen i redan be-
byggda områden. Utsläpp till vattnet kan i dessa områ-
den förväntas minska. I övriga områden kommer ut-
släppen vara oförändrade. En ökad satsning på turism 
kan föra med sig ökade aktiviteter i och på vattnet. 
Detta kan innebära ökade utsläpp av  giftiga ämnen. 
Sammantaget bedöms dock föreslagen utveckling till-
sammans med ökade krav på goda VA-lösningar bibe-
hålla dagens nivåer på utsläpp till vatten. 

5. Skyddande ozonskikt 
Berörs ej 

6. Säker strålmiljö 
Berörs ej 

7. Ingen övergödning 
Se punkt 4. 

8. Levande sjöar och vattendrag 
Bebyggelsen kan initiera bättre gemensamma av-
loppslösningar och på så sätt minska utsläpp av över-
gödande ämnen. Stor hänsyn har tagits till att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv vid utpekandet av 
områden varför påverkan på miljömålet bedöms som 
acceptabla.  

9. Grundvatten av god kvalitet 
Bebyggelsen kan initiera bättre gemensamma av-
loppslösningar och på så sätt minska utsläpp av över-
gödande ämnen så att grundvattenkvalitén säkerställs.  

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Bebyggelsen kan initiera bättre gemensamma av-
loppslösningar och på så sätt minska utsläpp av över-
gödande ämnen. Påverkan på natur- och kulturvärde-
na bedöms vara acceptabla och utvecklingen av vissa 

områden kan bidra till att stärka upplevelsen av dessa 
värden. 

11. Myllrande våtmarker 
Berörs ej 

12. Levande skogar 
Berörs ej 

13. Ett rikt odlingslandskap 
Ingen odlingsmark tas i anspråk. 

14. Storslagen fjällmiljö 
Berörs ej 

15. God bebyggd miljö 
Kulturhistoriska och estetiska värden kan komma att 
påverkas genom föreslagen bebyggelse och måste 
hanteras i den fortsatta planeringsprocesssen. Fiskelä-
gena har höga kulturhistoriska värden pga den bevara-
de fiskarbebyggelsen och det är därför viktigt att den 
framtida bebyggelsen utformas i en lämplig skala och 
på ett sådant sätt att det inte påtagligt förändrar upple-
velsen av dessa kulturmiljöer vare sig från land eller 
vatten.  

16. Ett rikt växt- och djurliv 
Planen ger möjlighet att bygga i strandnära miljöer 
som i sig har höga värden för djur- och växtliv samt för 
friluftsliv. Urvalet och avgränsningen av LIS-områdena 
har dock gjorts med hänsyn till dessa värden och sär-
skilt värdefulla områden har uteslutits. Bedömningen 
har gjorts att värdena kan bestå inom utvalda områ-
den.  

Påverkan på strandskyddets syften  
En utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden enligt det 
förslag som presenteras här medför vissa effekter på den 
allemansrättsliga tillgängligheten och på villkoren för djur- 
och växtliv. I överlag medför förslagen att det anläggnings-
baserade friluftslivet stärks inom föreslagna utvecklingsom-
råden medan det rörliga friluftslivet och djur- och växtliv kan 
förväntas få delvis försämrade villkor.  

Vid framtagandet av LIS-områdena har platser med höga 
värden för djur- och växtliv och med hög allemansrättslig 
tillgänglighet undantagits. I de fall där områdena med vissa 
värden tas i anspråk måste krav ställas i senare planerings-
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skeden. Sammantaget bedöms därför strandskyddets syften 
kunna bibehållas även efter genomförd plan.  

Nordanstigs kommun har en ca 100 km lång kuststräcka. 
Två av LIS-områdena omfattar strandlinjen, dvs här kan an-
läggningar vid vatten bli tänkbara. Dessa områden är Klas-
udden (område 1b) och Morängsviken (område 3a). Strand-
linje som omfattas av dessa LIS-områden är 2 km lång. Av 
dessa 2 km är 1 km påverkad av befintlig närliggande be-
byggelse eller andra anläggningar (fritidshusområde Ram-
melsand och hamn i Morängsviken och Klasviken). Föresla-
gen bebyggelse och anläggningar som påverkar idag opå-
verkad strand  utgör 500 meter av vilket är 0,5% av Nordan-
stigs totala kuststräcka.  

Övriga LIS-områden ligger i närheten av stranden men 
stranden är inte tänkt att tas i anspråk. Strandlinje i närhe-
ten av dessa LIS-områden är 1,2 km lång.   
Den del av strandskyddsområdet i Nordanstig som direkt 
tas i anspråk av utpekade LIS-områden bedöms som liten 
och områdena har liten betydelse för strandskyddet i stort 
inom kommunen.  

  

KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN 
 
Gällande översiktsplan upprättades 2004. Plan– och bygg-
kontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att revidera 
planen. Arbetet har påbörjats och kommer att resultera i en 
ny översiktsplan. Avsikten är att detta tematiska tillägg ska 
inarbetas i den nya översiktsplanen. 

 

SOCIALA KONSEKVENSER  
 
Utvecklingsområdena ger möjlighet till nya typer av lands-
bygdutveckling. Fritidsområden utvecklas med fast boende 
och verksamheter för turism och besöksnäringen. Nya invå-
nare gynnar den sociala strukturen i kommunen och stimu-
lerar flyttningsrörelser inom kommunen. Exempelvis kom-
mer byggande av seniorbostäder ge nordanstigsbor större 
möjlighet till attraktivt boende inom kommunen. På så sätt 
frigörs villor till exempelvis yngre barnfamiljer och risken 
minskar att tappa kommuninvånare. På sikt stärks den kom-
munala ekonomin av att fler bor i kommunen. Förutsättning-
arna för en god kommunal service i hela kommunen ökar.  

 

EKONOMISKA KONSEKVENSER  
 
Planen syftar till att underlätta för etableringar i attraktiva 
strandnära lägen på landsbygden. Förhoppningen är att ut-
vecklingsområdena både ska kunna locka nya invånare och 
nya verksamheter och därmed sysselsättning till kommu-
nen.  

De kommunala kostnader i infrastruktur som kan förväntas 
berör vatten och avloppsförsörjningen samt anläggande av 
vägar. I övrigt kan kostnader för kommunal service i form av 
skolskjuts, ledningar samt eventuell standardhöjning av vä-
gar mm uppstå.  

Etableringar i den omfattning som föreslås för utvecklings-
områdena kommer att innebära detaljplaneläggning. 

 
 
SAMLAD MILJÖBEDÖMNING 
 
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan innefatta en 
konsekvensanalys. Om analysen visar på att betydande mil-
jöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras som 
ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. De mil-
jökonsekvenser som kan uppstå är översiktligt analyserade 
och anses inte i detta skede vara så betydande att någon 
miljökonsekvensbeskrivning MKB behövs. I samband med 
en större etablering av bostäder och annan verksamhet i 
utvecklingsområdena bör en ny miljöbedömning göras. 
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