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Sammanfattning
Detta tematiska tillägg till översiktsplan 2013  
möjliggör områden där landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, LIS, kan utgöra skäl till att  
upphäva strandskyddet eller ge dispens från  
strandskyddet.  
 
Syftet med det tematiska tillägget är att peka ut 
områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. Planen ska ge ett långsiktigt och 
hållbart strandskydd, som tar hänsyn till lokal och 
regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, 
natur- och friluftsvärden.  
 
I Kramfors kommuns Vision 2031 uttrycks en vilja 
att skapa en mångfald av miljöer för bästa  
livskvalitet i alla dess former.  
Landsbygdsutveckling är en viktig del i denna 
vision som ger förutsättningar att stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen i kommunen. 
 

Det tematiska tillägget pekar ut 9 områden som 
bästa LIS-områden. Dessa är: 
 
Vågsfjärden- Nordingrå, Lappudden 
Vågsfjärden- Sundsby 
Vågsfjärden- Näset, Mädan 
Gällstasjön 
Storsjön- Skog 
Storsjön- Skallsta, Salteå 
Norasundet- Torrom 
Grössjön 
Sandslån och Box  
 
LIS-områdena bedöms bidra till landsbygds-
utveckling genom att öka befolkningen på lands-
bygden, om än i liten utsträckning. Möjligheten 
för människor att livnära sig landsbygden ökar och 
underlag ges för bibehållen eller utvecklad  
samhällservice och kommunikationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny strandnära bebyggelse ökar även landsbygdens 
attraktivitet för boende, näringsliv, turism och 
friluftsliv.  
 
I miljökonsekvensbeskrivningen (kapitel 7)  
framgår att eventuella åtgärder i de utpekade LIS-
områdena har en liten eller obetydlig påverkan på 
naturvärden, skyddsvärda kulturmiljöer och viktiga 
naturupplevelser. 
 
Påverkan på de riksintressen som finns inom 
utpekade områden bedöms vara försumbar. Detta 
på grund av att de områden som tas i anspråk är 
relativt små och delvis bebyggda.
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1. Inledning
 
Strandskyddslagstiftningen ger från och med  
februari 2010 ökade möjligheter för kommuner att 
satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
så kallade LIS-områden. LIS kan användas vid  
prövning av dispenser och upphävande av  
strandskyddet. För att tillämpa dispensskälet LIS i 
Miljöbalken krävs att kommunen i sin  
översiktsplan eller i ett tillägg till den redovisar 
lämpliga LIS-områden. Genom att peka ut  
LIS-områden ges förutsättningar att stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen i kommunen 
utan att åsidosätta strandskyddets syften. Planerade 
åtgärder kan därmed långsiktigt bidra till positiva 
sysselsättningseffekter eller att upprätthålla  
serviceunderlaget på landsbygden. 

Detta tematiska tillägg möjliggör områden där LIS 
kan utgöra skäl till att upphäva strandskyddet eller 
ge dispens från strandskyddet. Planen fungerar
därmed som vägledande vid bygglovsprövning och 
detaljplanering.  

1.1 Syfte 

Syftet med det tematiska tillägget är att peka ut 
områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen.

Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strand-
skydd, som tar hänsyn till lokal och regional 
utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, natur-  
och friluftsvärden. 
 
1.2 Avgränsning
 
LIS-planen omfattar hela Kramfors kommun  
utanför den geografiska avgränsningen för  
Kramfors stad i den fördjupade översiktsplanen. 
Inom Kramfors stad kommer LIS inte användas 
som dispensskäl.

1.3 Uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2016 
att ge samhällsavdelningen i uppdrag att upprätta 
ett tematiskt tillägg till översiktsplan med temat 
strandskydd som omfattar både det generella 
strandskyddet och landsbygdsutveckling i 
strandnära läge inom kommunen. Riktlinjer för det  
generella strandskyddet kommer att hanteras  
separat och ingår därför inte inom denna 
 planhandling. 

1.4 Planprocessen
 
LIS-planen har följt samma planprocess som en  
översiktsplan. Figuren nedan visar denna process. 
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Översiktskarta över Kramfors kommun med Kramfors 
stad markerat i svart.

Planprocess för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun.
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Laga 
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2. Regelverk för  
strandskydd och LIS

2.1 Strandskyddets syfte 
 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 
förutsättningar för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. 
 
Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och 
vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området 
är normalt 100 meter från strandkanten, såväl på 
land som i vattenområde och omfattar även  
undervattensmiljön. Området kan utvidgas högst 
till 300 meter om det behövs för att tillgodose nå-
got av strandskyddets syften. I Kramfors kommun 
har strandskyddet utvidgats till 200 meter i delar av 
Höga Kusten. 
 

0 7.5 15 22.5 30 km

Utvidgat strandskydd 200 m

Tätortsnamn

Teckenförklaring

Källa: Illustration av Ulrika Åkerlund, Boverket
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2.3 Undantag från förbud 

Länsstyrelsen i Västernorrland har via förordning 
beslutat om undantag från strandskydd för  
kompletteringsåtgärder. Det innebär att  
kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad kan 
utföras utan dispens inom 15 meter från  
huvudbyggnad, men inte närmare strandlinjen än 
25 meter. 

Undantaget för kompletteringsåtgärder till en  
huvudbyggnad gäller även inom en beslutad  
tomtplatsavgränsning.
 
Byggnader, anläggningar, anordningar eller  
åtgärder som behövs för jordbruket, fisket,  
skogsbruket eller renskötseln omfattas inte heller 
av förbudet.

Särskilda skäl, MB 7:18c 
 
1.  Område som redan har tagits i anspråk     
     på ett sätt som gör att det saknar betyd- 
     else för strandskyddets syften. 

2.  Område som genom en väg, järnväg,   
      bebyggelse, verksamhet eller annan  
      exploatering är väl avskilt från området     
      närmast strandlinjen. 

3.   Behövs för en anläggning som för sin  
       funktion måste ligga vid vattnet och  
       behovet inte kan tillgodoses utanför  
       området. 

4.   Behövs för att utvidga en pågående  
      verksamhet och utvidgningen inte kan     
      genomföras utanför området.  

5.   Behöver tas i anspråk för att tillgodose  
      ett angeläget allmänt intresse som inte      
      kan tillgodoses utanför området. 

6.   Behöver tas i anspråk för att tillgodose  
      ett annat mycket angeläget intresse.

2.2 Särskilda skäl för dispens från 
strandskydd 

Det är förbjudet att bygga hus, anlägga brygga, pir, 
väg etc. inom strandskyddszonen. För att få bygga, 
gräva, anlägga eller på något annat sätt påverka 
strandskyddsområdet krävs dispens eller att strand-
skyddet upphävs i detaljplan.  
 
För att få dispens från eller upphäva strandskyddet 
krävs att särskilda skäl kan åberopas i  
Miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och  
åtgärden inte strider mot strandskyddets syften söks 
dispens hos kommunen. De särskilda skälen finns 
preciserade i 7 kap. 18c § Miljöbalken (MB 7:18c) 
och kan läsas i rutan till höger. 
 
Vid strandskyddsdispenser inom skyddade  
områden enligt 7 kap. Miljöbalken prövas dessa 
av länsstyrelsen. Exempel på sådana områden är 
natur- och kulturreservat, biotopskyddsområde och 
djur- och växtskyddsområde. 
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2.4 Lagstiftning för LIS 

Från februari 2010 finns möjlighet att som särskilt 
skäl för upphävande eller dispens från strandskyd-
det beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden (LIS-område). 

För att ett område ska kunna pekas ut som LIS-om-
råde ska följande punkter uppfyllas enligt 7 kap. 
18e § Miljöbalken: 

1.   Är lämpligt för utvecklingen av lands-       
bygden.
2.   Är av sådant slag och har en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt.
3.   Endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften.
4. Inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från 
gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands 
kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid 
Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. 
 
Ur lagtexten framgår att LIS inte får användas som 
skäl för dispens från strandskyddet inom Kramfors 
kust- och skärgårdsområde från Klockestrand till 
Skataudden vid Näskefjärden i Örnsköldsvik kom-
mun. Denna kuststräcka har markerats med rött på 
kartan intill.

Med ett kust- och skärgårdsområde menas ett 
strandskyddsområde som ansluter till salt eller 
bräckt vatten. 

Kramfors kommuns och del av Örnsköldsviks kommuns 
kustområde markerat med rött där LIS inte får pekas ut.
 
Vid handläggning av dispensärenden inom LIS- 
områden får man beakta som särskilda skäl: 
 
1.   Om den byggnad, anläggning,  
verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av

landsbygden. Varje enskilt fall ska motiveras med 
hur en åtgärd kan leda till långsiktiga  
sysselsättningseffekter eller hur den kan bidra till 
att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. 

2.   Om prövning gäller en dispens för att uppföra 
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementsbyggnader och andra åtgärder får man 
i stället beakta om huset eller husen avses att upp-
föras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Här 
behövs ingen motivering om hur åtgärden bidrar 
till landsbygdsutveckling. 
 
2.5 Fri passage 

Vid dispenser, bygglov och i detaljplaner ska det 
finnas en fri passage mellan strandlinjen och  
byggnaderna/anläggningarna. Bredden bör vara 
anpassad till topografi och bebyggelsetradition som 
utgörs av några tiotals meter. Passagen har 
betydelse för flora och fauna på land och i vatten 
samt allmänhetens tillgång till strandområden. 
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3. Ställningstaganden

I detta kapitel beskrivs regionala och  
kommunala ställningstaganden som berör  
denna plan.

3.1 Regionala mål 

Länsstyrelsens regionala serviceprogram sträcker 
sig mellan åren 2014-2018. Syftet med  
serviceprogrammet är att: ”ta tillvara initiativ- 
kraften hos lokala, regionala och nationella aktörer 
till insatser som ger en god och hållbar service i 
hela länet”.   
 
Programmet ska även vara vägledande för  
resursprioriteringar som vill främja tillgången till 
bra service i länet. 
 
En förlängning av det Regionala service- 
programmet för Västernorrland är ute på samråd 
till och med den 27 oktober 2017.  Ansvaret för det 
regionala serviceprogrammet överfördes från läns-
styrelsen till landstinget den 1 januari 2017. 
 
Tätortsområdet för centralorten i respektive kom-
mun ingår inte i serviceprogrammet. Dock medför 
den pågående servicekoncentrationen att vissa 
frågor berör länet som helhet. 

Programmet har även kopplingar till flera andra 
program och strategier på den regionala nivån. Ex-
empelvis den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 
främst med fokusområdet Tillgänglighet och Infra-
struktur som drivkraft.  
 
Det regionala serviceprogrammet har tre  
prioriterade områden med tillhörande mål.  
De prioriterade områdena är:

- Samordning och utvecklade servicelösningar
- Dagligvaror och drivmedel
- Infrastruktur 
 
3.2 Mellankommunala frågor  
och samverkan 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB är ett 
kommunalt bolag som ägs av Kramfors,  
Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. Syftet är 
att skapa en långsiktig och strategisk utveckling av 
Höga Kustens besöksnäring. 
 
Leader Höga Kusten en ideell förening som arbetar 
med landsbygdsutveckling i Höga Kustens  
kommuner.  Föreningen stöttar projekt som är ett 
samarbete mellan näringslivet, ideella och offentli-

ga parter. Utöver Höga Kustens kommuner  
samarbetar Leader Höga Kusten med Landstinget 
Västernorrland, Västernorrlands idrottsförbund, 
Höga Kusten Turism och EU. 
 
3.3 Kommunala mål  

I Kramfors har kommunfullmäktige beslutat 
om övergripande mål inom fyra fokusområden. 
LIS-planen berörs främst av fokusområdet  
Medborgare och intressenter där följande  
framgångsfaktorer och mål är uppsatta: 

- Livsmiljön är god
- Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala 
servicens kvalitet och omfattning
- Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att 
påverka
- Företagsklimatet är gott
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3.4 Vision 2031 
 
”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - i hela 
vår kommun.”, börjar Vision 2031 som antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2016. Vision 2031  
uttrycker en vilja att skapa en mångfald av miljöer 
för bästa livskvalitet i alla dess former. Visionen 
har tre fokusområden; Tillsammans, Mod och  
Livskraft. LIS-planen berörs av dessa, som bl.a. 
innebär en trygg och trivsam kommun med goda 
levnadsvillkor för alla.  

3.5 Översiktsplan 2013 

Syftet med en översiktsplan är att ge vägledning 
och stöd i beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska  
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ger  
möjligheter att påverka utvecklingen i en önskvärd 
riktning. Den anger riktlinjer för samhälls- 
utveckling och fungerar vägledande vid beslut gäl-
lande bebyggelse samt mark- och vattenområden i 
hela kommunen, t.ex. vid detaljplanering, bygglov 
och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen 
behandlar bland annat hur den byggda miljön ska 
användas och utvecklas, vilken hänsyn som ska tas 
till allmänna intressen och hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer ska tillgodoses.

Den kommunövergripande översiktsplanen för 
Kramfors kommun är antagen av kommun- 
fullmäktige den 29 april 2013. 
 
I översiktsplanen omnämns som förslag på  
styrdokument, att ett tematiskt tillägg med LIS- 
områden ska tas fram för att stärka och komplettera 
översiktsplanen. LIS-områden ska även redovisas i 
översiktsplanen. Vid framtida ändring eller  
revidering av Kramfors kommunövergripande 
översiktsplan kommer LIS-områdena att redovisas 
i den.

Översiktsplanen anger generella ställningstaganden 
samt ställningstaganden för näringsliv och service. 
Dessa redovisas i rutan intill och stämmer väl över-
ens med LIS-områdenas funktion som syftar till att 
stimulera den lokala och regionala utvecklingen i 
kommunen. 

- Stadsmiljö, tätorter, landsbygd och skär-
gård ska växa fram i ömsesidig nytta. 

- Ett stort regionalt utbud och en attraktiv lo-
kal livsmiljö gör hela kommunen intressant 
som bostadsort för en växande andel yngre 
människor. 

- Ett gott lokalt företagsklimat och ett ökat 
regionalt samspel skapar tillväxt inom nä-
ringslivet. 

- Fler och växande företag stärker den eko-
nomiska basen i kommunen och möjliggör 
fortsatta offensiva satsningar. 

- Kramfors kommun ska sträva efter att an-
talet arbetstillfällen ökar genom både tillväxt 
av befintliga företag och nyetablering. 

- Exploaterbar och planlagd mark för nä-
ringslivet ska finnas i attraktiva lägen. 

- Alla invånare i kommunen ska ha tillgång 
till offentlig och kommersiell service i rimlig 
närhet till bostaden. 

- Alla samhällen ska utifrån sina förutsätt-
ningar kunna utvecklas med bostäder, arbets-
platser och service.
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4. Generella planerings- 
förutsättningar
I detta kapitel redovisas de planerings- 
förutsättningar som denna plan förhåller sig till. 
 
4.1 Definition av landsbygd  
 
Vid utpekande av LIS- områden ska kommunen  
definiera vad som är landsbygd. Det finns flera 
aspekter som förenar landsbygden i Sverige men 
också skillnader gällande sociala, ekonomiska och 
miljömässiga förhållanden. Kramfors kommun 
definierar i den fördjupade översiktsplanen för 
Kramfors stad, att landsbygd är hela kommunens 
yta förutom den geografiska avgränsningen för  
Kramfors stad. Inom Kramfors stad används därför 
inte LIS som dispensskäl. 
 
4.2 Förutsättningar för utveckling 

Kramfors kommun har år 2016 cirka 18 500 invå-
nare. Kännetecknande för kommunen är den ut-
spridda bebyggelsestrukturen med ett 15-tal mindre 
samhällen och en relativt liten centralort, Kramfors 
stad. Kramfors stad har ungefär 6000 invånare.  
 
Sedan 1980-talet har folkmängden minskat med 
cirka 8000 personer vilket har resulterat i en  

demografisk utmaning. Låga födelsetal har inne-
burit att kommunens invånare blivit allt äldre.  
2016 har befolkningsantalet ökat då bl.a.  
födelseunderskottet minskats och färre invånare 
flyttat från kommunen. Inflyttning har skett, främst 
på grund av oroligheter i omvärlden. 
 
Drygt 60 % av kommunens befolkning bor i tät-
ortsnära landsbygd och är därmed till stor del  
beroende av den offentliga och kommersiella 
service som finns i varierande grad i tätorterna. 
Också de större tätorterna påverkas av en pågående 
koncentration av servicefunktioner inom och  
mellan dessa tätorter. Detta påverkar den omgivan-
de landsbygden.
 
Bakgrunden till denna koncentration av service är 
att antalet invånare i Kramfors kommun har mins-
kat under lång tid. Anledningen är bland annat  
demografin i kommunen med ett markant under-
skott av människor i åldern 20-40 år.  
 
Detta är inte unikt för Kramfors utan är en  
utmaning som delas av de flesta landsbygds- 
kommuner, vilket ökar konkurrensen om de 
attraktiva åldersgrupperna. 

I Kramfors kommun går E4 i nord-sydlig riktning 
och väg 90 i öst-västlig riktning. Från väg 90 finns 
förbindelse med Höga Kusen Airport med  
tillhörande järnvägsstation. I augusti 2012 blev 
Ådals- och Botniabanan klar för person- och  
godstrafik.

För att använda dessa möjligheter i Kramfors  
kommun, måste den kommunala planeringen ta 
fasta på att erbjuda attraktiva och varierande  
boendemiljöer. 
 
Arbetsmarknad, boende och kommunikation är
viktiga förutsättningar för att en ort eller region ska 
utvecklas väl.  

Kramfors kommun har alla förutsättningar att 
utvecklas till en trivsam plats centralt belägen i en 
spännande region. På motsvarande sätt ska  
kommunens landsbygd och samhällen kunna ut-
vecklas på sina premisser för att bli  
trivsamma ”kvarter” inom en större helhet.  
Tillväxt och sysselsättning på landsbygden blir 
därmed en förutsättning för en hållbar kommunal 
och regional utveckling. 



1212

Attraktiva boendemiljöer tillsammans med utbud 
och tillgång till service är betydelsefullt för nä-
ringslivets utveckling. Detta gäller främst Höga 
Kusten-området där turismnäringen är en växande 
näring. Turismnäringen är starkt beroende av ett 
grundläggande utbud av såväl offentlig som kom-
mersiell service men även av attraktiva och utveck-
lingsbara miljöer för det rörliga friluftslivet. 

4.3 Service 

Större delen av kommunens offentliga och kom-
mersiella service är koncentrerad till centralorten 
Kramfors och Kramfors centrum. Här finns hälso-
central, skolor (grundskolor, gymnasieskola), rese-
centrum, bibliotek, några större livsmedelsbutiker 
och ett i övrigt varierat, mindre butiksutbud. 

Livsmedelsbutiker och grundskolor finns i flera av 
kommunens orter. Hälsocentraler finns i Nyland 
och Ullånger.
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4.4 Kommunikationer 

De större vägarna i kommunen är E4 som löper 
genom kommunens östra del ute vid kusten i 
nord-sydlig riktning, och riksväg 90 som löper på 
västra sidan Ångermanälven mot Kramfors. Dessa 
vägar är av riksintresse. På östra sidan Ånger-
manälven finns vägarna 332, 333 och 334. Även 
väg 333 är av riksintresse. Kring alla allmänna 
vägar som ägs och sköts av staten finns ett bygg-
nadsfritt avstånd, för ökad trafiksäkerhet. Avståndet 
är minst 12 meter men kan vara större. Vid E4 och 
väg 90 är det byggnadsfria avståndet utökat till 25 
meter.

Järnvägen Ådalsbanan ligger på västra sidan Ång-
ermanälven och förbinder Kramfors med  
Sundsvall via Härnösand/Timrå. Botniabanan  
startar vid Nyland och fortsätter vidare norrut mot 
Örnsköldsvik och Umeå. Järnvägarna har både 
person- och godstrafik och är av riksintresse  
(undantaget den äldre delen av Ådalsbanan mellan 
Bollstabruk och Norr Nyland). 

Kollektivtrafiken inom kommunen sker framför allt 
med buss. För att underlätta det kollektiva resandet 
har pendelparkeringar byggts och ambitionen är att 
gång- och cykelvägar vid stationslägena ska vara 
väl utbyggda. 

Höga Kusten Airport ligger drygt 5 km norr om 
Nyland. I anslutning till flygplatsen finns  
tågstation. Flygplatsen och vägen till och från  
denna är av riksintresse. Inom flygplatsens  
riksintresseområde är byggnadshöjder begränsade 
för att inte äventyra flygsäkerheten. Kring  
flygplatsen förekommer störningar i form av buller. 

Farlederna i Ångermanälven (663 och 665) och i 
Storfjärden ut mot Höga Kusten/Bottenhavet (670) 
är av riksintresse. De djuphamnar som finns ligger 
vid Ångermanälven och godset som transporteras 
utgörs till största del av massa-,  
pappers- och skogsprodukter. Det går också båtar 
med persontrafik på vattnen, främst sommartid.

0 7.5 15 22.5 30 km

Riksintresse väg

Riksintresse järnväg

Riksintresse flygplats

Riksintresse farled

Ortnamn på tätort

Flygplats

Teckenförklaring
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4.5 Vatten- och avloppsförsörjning 

Kommunens vatten- och avlopssnät (va-nät) är 
koncentrerat till tätorterna. 17 vattenverk drivs av 
kommunen runt om i kommunen. Östby  
vattenverk är det största där råvattnet tas från 
Sjöbysjön. Bålsjö och Inviks vattenverk tar också 
sitt råvatten från sjöar, medan Angsta vattenverk 
pumpar sitt råvatten ur en grusås. Övriga verk har 
borrade hål där vatten tas från berggrunden. 

Kommunens avloppsreningsverk ligger i Kramfors 
(Öd), Väja (Malmbergskajen), Nyland, Lunde, 
Klockestrand, Köja, Lugnvik, Kyrkdal, Ullånger, 
Docksta, Mjällom, Nordingråvallen,  Bönhamn, 
Norrfällsviken, Torrom, Herrskog och Hornö. 
 
4.6 Miljökvalitetsnormer  

De miljökvalitetsnormer som är aktuella när det 
gäller LIS-områden inom Kramfors kommun är 
miljökvalitetsnormer för vatten.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten används 
för att ange krav på vattnets kvalitet vid en viss 
tidpunkt, till exempel ”god status 2021”.   
Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd olika  
kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vattnets 
yt- eller grundvattenstatus.  

0 10 20 km

Verksamhetsområde vatten och avlopp

Verksamhetsområde kommunalt Vatten och Avlopp

Normerna är ett rättsligt verktyg som myndigheter 
och kommuner asvarar för att de följs, genom bl.a. 
beslut enligt miljöbalken samt plan- och  
bygglagen. 
 
De grundläggande kvalitetskraven har som mål att 
alla vattenförekomster ska uppnå minst god  
kemisk yt- eller grundvattenstatus samt god  
ekologisk status senast år 2021 alternativt 2027. 
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4.7 Vattenmiljöer 

I Kramfors kommun finns ett flertal sjöar och vat-
tendrag utpekade som nationellt värdefulla.  
Vattendrag som anses värdefulla är Inviksån, 
Dockstaån inklusive Gällstasjön, Nästvattenån, 
Leån, Övre Loån, Stor-Åkersjöbäcken, Övre  
Noraån, Kälaviksbäcken och Svedjeån med Lesjön.  
Storön med Gammhamnen är en nationellt  
värdefull ö. 

Ångermanälven rinner genom kommunen och 
delen från kommungränsen i norr ned till Nyland 
anses särskilt värdefull liksom Backeån med  
biflöden. Skiringen, Djupvattnet och Gallsäter är 
sjöar som anses vara särskilt värdefulla. 

Utöver detta finns 14 vattenskyddsområden kring 
yt- och grundvattentäkter. Kommunens största 
vattenverk försörjer Kramfors tätort liksom områ-
det från Klockestrand, Sprängsviken till Väja med 
dricksvatten. Råvattnet tas från Sjöbysjön. Andra 
råvatten i kommunen utgörs av Möckelsjön och 
Bålsjön.  
 
I  kommunen finns ett antal våtmarksområden med 
naturvärden. Enligt våtmarksinventeringen (VMI) 
1990-1993, som genomförts av Naturvårdsverket, 
har våtmarken Halviksravinens myrar ett mycket 
högt naturvärde medan Långmyran-Storhällmyran

Vattenskyddsområde

Våtmarksinventering

Värdefulla vatten

Sjöar och vattendrag

0 10 20 km

och Stor-Degermyran har höga naturvärden.  
Kullmyran, Lutmyran-Stormyran,  Stor-Jansmyran 
och Skarpabbortjärnsmyran har vissa naturvärden.
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4.8 Naturvärden/naturvård 
 
Höga Kusten är utpekat som världsarv av  
FN-organet UNESCO på grund av dess mycket 
höga naturvärden. Här finns den högsta kustlinjen i 
världen, 286 meter över nuvarande havsnivå. Den 
utpräglade landhöjningen har skapat intressanta 
geologiska processer som gett förutsättningar för 
biologiska diton.

Hela kommunens kuststräcka utgör riksintresse för 
Naturvård (MB 3:6), även Ångermanälven med 
biflöden omfattas av detta riksintresse.
 
Riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) sträcker sig 
en bit in över land från kusten.  

Skuleskogens nationalpark sträcker sig en bit in 
i Kramfors kommun och ligger till största delen 
inom Örnsköldsviks kommun. Förutom  
Skuleskogens nationalpark finns 9 st Natura-2000 
områden. Områdena är utpekade med hänvisning 
till art- och habitatdirektivet men ett av områdena 
är även utpekat med stöd av fågeldirektivet  
(SörLappmyran). 
 
Utöver ovanstående riksintresseområden finns ett 
flertal naturreservat i kommunen. 
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4.9 Friluftsliv och rekreation 
 
I kommunen finns riksintresseområden för  
Friluftsliv (MB 3:6), Rörligt Friluftsliv, (MB 4:2), 
Rennäring och Yrkesfiske (MB 3:5). 

Den allmänna tillgången till natur och  
rekreationstionsområden i kommunen är stor som 
ger möjligheter till båtliv, fiske, klättring och  
vandring. Motionsspår går att nyttja sommar som 
vinter och finns på flera håll i kommunen. Det finns 
även havs- och naturbad. Höga Kustenleden är en  
vandringsled som sträcker sig 128 kilometer genom 
världsarvet Höga Kusten. 
 
I Skulebergsområdet med Skuleskogens  
nationalpark finns elljusspår, slalombacke,  
vandringsleder, klätterleder m.m.  
 
Flera gästhamnar finns i området kring Höga  
Kusten och Ådalen, som drivs och sköts av  
föreningar. Det finns också skoterleder som  
underhålls av skoterklubbarna.  
 
4.10 Kulturmiljö 

I Kramfors kommun finns för närvarande elva  
utpekade riksintressen för kulturmiljövård (MB 
3:6), bl.a. fornlämningsmiljön vid Gallsäter, Ytter-
lännäs medeltidskyrka, det gamla fiskeläget vid 

Bönhamn, bruksmiljön vid Bollstabruk och  
industrimiljön vid Svanö. Värdefulla miljöer och 
objekt finns även redovisade i kommunens  
kulturmiljövårdsprogram.  
 
I kommunen finns kulturreservatet Marieberg.  
Det består av två arbetarkaserner med tillhörande 
ekonomibyggnader. Syftet med ett kulturreservat är 
att vårda och bevara värdefulla kulturpräglade 
landskap. 
 
4.11 Rennäring 
 
I den kommunövergripande översiktsplanen för 
Kramfors kommun framgår att samråd ska ske med 
berörd sameby vid större  exploateringar och andra 
förändringar av markanvändningen som kan  
påverka rennäringen. Exempel på viktiga,  
strategiska områden för rennäringen är flyttleder, 
övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra 
passager, speciella betesområden, områden kring
anläggningar samt renhagar. 
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Kulturreservat Mariebergs 
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4.12 Hälsa och säkerhet 

4.12.1 Ras och skred 
 
Ras och skred inträffar ofta i närheten av  
vattendrag, kust eller sjöar. Lermark som sluttar  
eller gränsar till vatten är speciellt känslig för 
skred. 
 
Kramfors kommun har ett mycket storkuperat 
landskap med stora höjdskillnader. I dalgångarna 
närmast Ångermanälven och kusten finns djupa  
lager lera som kan innebära risk för ras och skred.  
Vid eventuell exploatering utreds och bedöms 
riskerna med översvämning samt risker för ras och 
skred i samband med strandskyddsdispens.    

4.12.2 Översvämning 

Den kuperade terrängen gör att det inte är många 
områden som kan drabbas av översvämning i  
kommunen. En översvämningskartering längs  
Ångermanälven är framtagen av MSB. Syftet med 
översvämningskarteringen är att underlätta  
planeringsarbetet inom kommuner och  
länsstyrelser och samtidigt fungera som hjälpmedel 
för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. 
Karteringen med klimatanpassade 100-årsflöden  
visar en förväntad situation år 2100. Lagret 
100-årsflöde på karta Hälsa och säkerhet visar de

områden med förorenad mark. Föroreningar kan 
också finnas på platser för till exempel
bensinstationer, kommunala deponier eller kring 
gamla banvallar. På kartan Hälsa och säkerhet 
redovisas förorenade markområden från MIFO- 
databasen (Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden) med trianglar. 

4.12.5 Farligt gods, buller m.m. 

Farliga godstransporter sker huvudsakligen via E4 
samt på Ådals- och Botniabanan.  
Rekommenderade transportbägar för farligt gods 
finns utritade på Hälsa och säkerhet-kartan. På en 
vägsträcka vid Sjöbysjön är det dock förbjudet att 
transportera farligt gods då råvattnet till  
kommunens största vattenverk tas härifrån.

I områden nära starkt trafikerade vägar, järnväg 
eller flygtrafik kan bullerproblematik förekomma. 
Störande buller kan också förekomma i områden 
nära verksamheter eller industri, kring  
motorbanor, skjutbanor etc. Hänsyn till eventuell 
påverkan från transporter av farligt gods, buller 
och vibrationer bedöms i enskilda ärenden, t.ex. 
bygglov- eller vid detaljplanering. I de enskilda 
fallen kan riskutredningar krävas för att säkerställa 
möjligheter att begränsa störningarna.
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områden som sätts under vatten vid en  
översvämning som statistiskt sätt inträffar 1 gång 
på 100 år. 

4.12.3 Klimatanpassning 

Temperaturhöjningar, stigande havsnivåer, ökade 
mängder nederbörd och fler intensiva  
korttidsnederbörd förväntas som följd av pågående 
klimatförändringar. Det kan på sikt innebära ökade 
risker för översvämningar, ras och skred. Där det 
idag finns en risk för ras och skred, är det  
sannolikt att denna risk ökar då ett förändrat klimat 
kan förändra markens lämplighet att bebyggas. 
Vid dispensgivning som innebär planering av ny 
bebyggelse och anläggningar i vattennära lägen ska 
detta beaktas.

Havsvattenståndet kommer sannolikt att öka 
globalt, vilket gör att Östersjöns vattennivå stiger. 
Enligt prognoser för Norrlandskusten (SMHI) 
kommer den ökande vattennivån att kompenseras 
av landhöjningen. 
 
4.12.4 Förorenad mark 

På grund av kommunens industrihistoria med mas-
sabruk och de många sågverken, finns ett flertal
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5. Metod 

I ett första skede upprättades en arbetsmodell 2014 
med riktlinjer för att ta fram de ”bästa områdena” 
för LIS inom kommunen. Länsstyrelsen i  
Västernorrlands rapport nr 2012:16,  
Landsbygdsutveckling i översiktsplanering, har 
också använts som vägledning vid framtagande av 
LIS-områden.

5.1 Målbild
 
En översiktsplan syftar till att ge vägledning och 
stöd i beslut om användning av mark-och  
vattenområden, samt hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Möjligheter ges även i  
översiktsplanen att påverka utvecklingen i en  
önskvärd riktning. För att ta fram de ”bästa  
områdena” för LIS har en gemensam målbild 
gjorts. I den framgår hur kommunen gynnas av att 
planera för dessa områden och vad kommunen vill 
uppnå. Den gemensamma målbilden är baserad på 
följande punkter i intilliggande ruta:

•   Geografisk avgränsning (beskrivs i  
     kapitel 1. Inledning)
•    Definition av landsbygd (beskrivs i      
     kapitel 3. Planeringsförutsättningar)
•   Definition av ”bästa områden” för  
     LIS
•   Kriterier för motiv samt kriterier för  
     hänsyn till motstående intressen vid  
     utpekande av LIS-områden

5.1.1 Definition av ”bästa områden” för LIS

1. Uppfyller ett eller flera av dessa kriterier:
- Ökar befolkningen på landsbygden
- Ökar möjligheten för människor att livnära sig på 
landsbygden
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad sam-
hällservice och kommunikationer på landsbygden
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende, nä-
ringsliv, turism och friluftsliv

2. Där konflikter med motstående intressen m.m. 
bedöms vara hanterbara:
- Omfattar motstående intressen, t.ex. riksintressen. 
Även skydd och andra restriktioner samt sårbarhet 
och risker för varje LIS-område.
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5.1.2 Motiv för utpekande av LIS-områden

Utveckling i strandnära lägen handlar framförallt 
om utveckling av attraktiva miljöer för boende, nä-
ringsliv, turism och friluftsliv för både invånare och 
besökare i kommunen. Vid utpekandet av LIS-om-
råden har hänsyn tagits till möjligheten att utöva ett 
aktivt och rikt friluftsliv samt till höga natur- och 
kulturvärden. Påverkan på riksintressen samt miljö- 
och riskfaktorer (ras, skred och översvämningsris-
ker med mera) har även beaktas. Som utgångspunkt 
får utpekade områden inte ha negativ inverkan på 
strandskyddets syften.

Nedan redovisas motiv för att peka ut ett LIS- 
område. 

Verksamheter - bidrar till att behålla eller skapa 
fler arbetstillfällen på landsbygden. Verksamhetens 
utveckling är kopplad till ett strandnära läge.

Friluftsliv - bidrar till att stärka det rörliga  
friluftslivet i kommunen och/eller regionen. Det 
handlar om enklare friluftsanläggningar av  
allmänintresse, som bryggor, vindskydd,  
grillplatser och kanot/kajakupptagning. 
Utveckling sker i första hand av befintliga  
anläggningar, men kan även omfatta lokalisering  
av nya.

Turism - bidrar till att utveckla turism- och  
besöksnäringen inom kommunen och/eller  
regionen. Det kan handla om camping,  
vandrarhem, hotell, konferensgårdar och  
aktivitetsanläggningar. Utgångspunkten är  
utveckling av befintliga anläggningar, men kan 
även omfatta lokalisering av nya.

Boende – bidrar till fler hel- eller delårsboende där 
det strandnära läget påtagligt ökar attraktionen av 
samhället/platsen. Huvudinriktningen är ökad  
användning av befintlig infrastruktur samt att  
behålla och skapa förutsättningar för ökad  
samhällsservice.

Service - bidrar till att behålla och/eller öka graden 
av samhällsservice och användandet av befintlig 
infrastruktur. Särskilt i samhällen eller byar, vilka 
identifieras som samlande eller stadsnära. Exempel 
på insatser kan vara handel, kollektivtrafik,  
hemtjänst samt vatten- och avloppskapacitet.

Transporter – bidrar till att behålla eller  
förbättra användning av den infrastruktur som finns 
på landsbygden, exempelvis vägnät och  
kollektivtrafik. En etablering kan skapa  
möjligheter för nya kommunikationsstråk inom 
kommunen och/eller regionen.
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5.1.3 Kriterier för motiv och hänsyn

Vid all översiktlig planering ska motstående  
intressen, risker, störningar med mera utredas och 
uppmärksammas. Kriterier för motiv och kriterier 
för hänsyn till olika intressen redovisas i varsitt 
rosdiagram för varje utpekat LIS-område.  
Bedömning av kriterierna har gjorts av sakkunniga 
tjänstepersoner på Kramfors kommun utifrån  
områdenas generella planeringsförutsättningar, 
framtaget planeringsunderlag, utförda  
inventeringar, lokal känndedom och platsbesök. 
Flera av nedanstående kriterier bör få hög  
poängsättning för att ett område ska bedömas som 
lämpligt för LIS.  
 
MOTIV

Verksamheter Bidrar till att behålla eller skapa fler 
arbetstillfällen på landsbygden.

1. Inga kända planer på utveckling av verksamhet.
2. Förutsättningar för utveckling av befintlig  
verksamhet eller uppbyggnad av ny.
3. Goda förutsättningar med planer på utveckling 
av befintlig verksamhet eller uppbyggnad av ny. 

Friluftsliv Bidrar till att utveckla det rörliga  
friluftslivet. 

1. Ingen förändring eller negativ förändring för 
rörliga friluftlivet. 
2. Mindre förändring för rörliga friluftlivet med 
övervägande positiva effekter.
3. Större förändring för rörliga friluftlivet med 
övervägande positiva effekter. 

Turism Bidrar till ökad turism på landsbygden. 

1. Inga kända planer på utveckling av turism.
2. Förutsättningar för utveckling av befintlig tu-
rismverksamhet eller uppbyggnad av ny.
3. Goda förutsättningar med planer på utveckling 
av befintlig turismverksamhet eller uppbyggnad av 
ny.

Boende Skapar möjlighet för fler att bo på  
landsbygden.

1. Vissa förutsättningar för förtätning intill befintlig 
bebyggelse.
2. Förutsättningar för förtätning intill befintlig 
bebyggelse.
3. Goda förutsättningar för förtätning i befintlig 
bebyggelse

Service Bidrar till att behålla eller skapa möjlighet 
till utökad service.

1. Förutsättningar för utökad service i ort på mer än 
10 minuters avstånd med bil.
2. Förutsättningar för utökad service i ort inom 10 
minuters avstånd med bil.
3. Förutsättningar för utökad service i byn eller 
samhället. 
 
Kommunikationer Bidrar till att behålla eller  
förbättra användning av den infrastruktur som finns 
på landsbygden.

1. Tillgång till kommunikationer på mer än 10 mi-
nuters avstånd med bil.
2. Tillgång till kommunikationer finns inom 10 
minuters avstånd med bil.
3. Tillgång till kommunikationer finns i byn eller 
samhället.

Kommentar: Tillgång till service och kommuni-
kationer inom 20 minuters avstånd med cykel från 
utpekade LIS-områden ska även redovisas där 
cykel bedömts med fördel till bil ur hållbarhets- 
synpunkt. LIS-områden som når service- och  
kommunikationsfunktioenr inom 20 minuter  
beskrivs i kapitel 5. LIS-områden. 
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HÄNSYN

Skred/ras Risker för skred och ras

1. Risker finns i området och åtgärder kan krävas.
2. Risker kan förekomma inom vissa delar eller i 
närheten av området.
3. Inga påtagliga risker.

Översvämning Risker för översvämning

1. Risker finns i området och åtgärder kan krävas.
2. Risker kan förekomma inom vissa delar eller i 
närheten av området.
3. Inga påtagliga risker.

Djur-/växtliv Goda livsvillkor för djur- och växtli-
vet

1. Mycket höga naturvärden finns. Åtgärden har 
högst marginell påverkan eller kan kompenseras 
inom området.
2. Höga naturvärden finns. Åtgärden har högst 
marginell påverkan eller kan kompenseras inom 
området. 
3. Området har allmänna biotoper eller arter med 
stor spridning.

Kulturmiljö Värdefull kulturmiljö

1. Risk för negativ påverkan på värdefull kultur-
miljö.
2. Enstaka delar med värdefull kulturmiljö eller 
risk för påverkan.
3. Ingen värdefull kulturmiljö eller positiv påver-
kan på den som finns.

Allemansrätt Allemansrättens tillgång till strand-
områden (och fri passage)

1. Allmänhetens tillgång till området påverkas 
marginellt.
2. Allmänhetens tillgång till området påverkas, men 
kan kompenseras.
3. Allmänhetens tillgång till området förbättras.

Riksintressen Riksintressen enligt miljöbalken

1. Konflikt finns enligt sammanvägd bedömning.
2. Viss konflikt finns enligt sammanvägd bedöm-
ning.
3. Liten påverkan eller inga riksintressen.
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5.2 Medborgardialog

Under slutet av 2014 hölls ett första informations-
möte med intresserade medborgare i Kramfors 
kommun. På mötet presenterades projektet  
tillsammans med allmän information om  
strandskyddslagstiftningen. Mötet innehöll även 
ett workshop-moment där deltagarna fick sitta i 
små grupper och markera de sjöar och vattendrag 
inom Kramfors kommun som de ansåg lämpliga 
att utreda med avseende på ett lättat strandskydd 
för utvecklingen av landsbygden. Projektgruppen 
samlade sedan ihop och digitaliserade materialet. 

I nästa steg hölls två dialogmöten som  
behandlade Höga kusten- respektive  
Ådalenområdena var för sig. På dessa möten  
presenterades de sjöar och vattendrag som  
föreslagits på det första informationsmötet  
tillsammans med ytterligare några sjöar och  
vattendrag som tjänstemän i Kramfors kommun 
tagit fram. Deltagarna specificerade ytterligare 
områden vid föreslagna sjöar och vattendrag som 
kunde vara aktuella som LIS-områden. Områden 
gallrades sedan utifrån ställda kriterier. Resultatet  
redovisades slutligen vid ett informationsmöte. 
Under mötet fick deltagarna möjlighet att lämna 
synpunkter.

5.3 Framtagande av  
planeringsunderlag

2015 togs ett planeringsunderlag fram av WSP 
Samhällsbyggnad i Sundsvall. I det föreslås  
lämpliga LIS-områden utifrån kommunens  
gemensamma målbild, generella planerings- 
förutsättningar och tidigare medborgardialoger. 
Orts- och landskapsanalyser gjordes för dessa  
områden där natur- och kulturmiljöer, bebyggelse 
och näringsliv samt tillgänglighet till service  
beaktades. Dessa har sedan inarbetats i detta  
tematiska tillägg.

Ett politiskt beslut togs av kommunstyrelsens  
arbetsutskott i november 2015 att godkänna  
planeringsunderlaget.

5.4 Bearbetning av inventeringar och 
GIS-data

En strandinventering utfördes 2011 av biolog Bernt 
Persson som har använts för att bedöma LIS-områ-
denas lämplighet. Den beskriver strandens artrike-
dom, kärlväxter, biotoper och påverkansgrad, samt 
i förekommande fall även värdet för det rörliga 
friluftslivet.
 
En naturvärdesinventering har tagits fram av 
Sweco 2016-09-15. Stränder vid Gällstasjön,  
Grössjön och Norasundet har inventerats och ingår

i utpekade LIS-områden. Inventeringen grundar 
sig på fältbesök med foton och ljudfiler, underlag 
från SGU, Artportalen, Länsstyrelsens webb-GIS, 
databasen VISS, Skogens Pärlor samt tolkningar av 
ortofoton.

Under våren 2017 besöktes alla LIS-områden för att 
bedöma deras lämplighet utifrån topografi,  
tillgänglighet, befintlig bebyggelse, attraktiva  
miljöer för boende, näringsliv, turism och friluftsliv 
samt områdenas markanvändning i sin helhet.  
 
Utifrån utförda inventeringar, det framtagna  
planeringsunderlaget samt bedömning av kriterier 
för motiv och hänsyn, har antalet LIS-områden 
minskats och dess areella utbredning justerats.

Det digitala kartmaterialet är insamlat från främst 
statliga dataproducenter så som Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen med flera. Utöver 
detta material tillkommer även kommunens egna 
data.  
 
Med hjälp av geografiska informationssystem har 
kartor tagits fram för att bl.a. illustrera de  
föreslagna LIS-områdena och hur de förhåller sig 
till allmänna intressen, lagskyddade och icke  
lagskyddade, som är av intresse för allmänheten 
och bör visas särskild hänsyn.  
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5.5 Redovisning av LIS-områden

LIS-områdenas förutsättningar presenteras med en 
kort beskrivning. Motivering och bakgrund till  
varför de pekas ut framgår och bedömda  
konsekvenser redovisas.

Som tidigare beskrivits illustreras kriterier för  
motiv och hänsyn med varsitt rosdiagram. 

Kartmaterialet tillsammans med beskrivning och 
motivering av områdena ska ses som en vägledning 
och bedömningsgrund vid framtida beslut om  
dispens från och upphävande avstrandskyddet.

Fördjupade utredningar och undersökningar kan 
behöva göras i samband med detaljplan eller  
sökande av dispens från strandskyddet. I sådana 
fall anges rekommendationer inför fortsatt  
planarbete för t.ex. vatten och avlopp eller  
geoteknik.

Om ett LIS-område kan ge negativ påverkan på  
gemensamma vatten eller har höga natur- och  
kulturvärden är detta beskrivet. Hänsyn ska  
också tas till olika riksintressen. Om det föreslagna 
LIS-området kan påverka skyddsvärda områden i 
en annan kommun eller kan ge negativa effekter på 
vattenkvalitén är detta beskrivet. 

 
 
stigar, badplatser m.m.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Vid eventuell framtida exploatering beaktas i de  
enskilda fallen att att miljökvaliteten i sjöarna  
bibehålls eller ökar. Vilken typ av avloppsanlägg-
ning som kan godkännas, utreds i samband med   
förhandsbesked, bygglov eller planläggning. Vatten 
och avlopp ska lösas på ett sätt som inte försämrar  
vattnets status.  
 
Jordbruksmark 
 
Gällande jordbruksmark ska dispenser inte ges på 
mark som aktivt brukas eller som kan behövas för 
en utvidgning av jordbruket. Aktivt brukad  
jordbruksmark ska inte exploateras. En värdering 
av jordbruksmark görs vid en eventuell  
exploatering. 
 
Rennäring 
 
I Kramfors kommunövergripande  
översiktsplan från 2013 framgår att: ”Vid större 
exploateringar, till exempel för vindkraft och andra 
förändringar av markanvändningen som kan  
påverka rennäringen, ska samråd ske med berörd  

Mellankommunala intressen beskrivs för de 
LIS-områden där detta är relevant, t.ex. vid  
områden som bedöms ge positiva effekter på  
kollektivtrafikstråk eller för turistnäringen där 
utpekade LIS-områden bidrar till att öka regionens 
attraktion som besöksmål.

I kapitel 6 beskrivs bedömda miljökonsekvenser 
för respektive LIS-område. 
 
5.5.1 Generella rekommendationer 
 
Det finns inga garantier för strandskyddsdispens i 
hela de utpekade LIS-områdena, då det kan finnas 
olika förutsättningar för dispens beroende på vilken 
exploatering som sker.  
 
Flora och fauna 

Där det finns kunskap om känsliga växtmiljöer 
eller djurliv bör dispensgivning i LIS-området ges 
om det kan ske utan att störa växt- och djurlivet. 
Vid exploatering ska hänsyn tas t.ex. till fågellivet.  
 
Rörligt friluftsliv 
 
Dispensgivning ska ske med hänsyn till det rörliga 
friluftslivet som fiskeplatser, båtlänningar,  
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sameby.” Vid eventuell exploatering inom ett 
LIS-område som kan påverka renskötseln ska 
Sametinget informeras. Därmed delges kommunen 
vilka samebyar som har sedvaneområden inom 
LIS-området. På så sätt kan dialog föras vid  
dispensgivning eller planläggning med berörd  
sameby för att undvika eller minimera störningar 
för renskötseln. 
 
Höga vattenflöden / Risker för ras och skred 
 
Gällande höga vattenflöden bedöms eller utreds 
risker med översvämning i samband med prövning 
av strandskyddsdispens, bygglov och planläggning.  
Geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avse-
ende ras, skred och erosion ska alltid klarläggas vid 
framtida detaljplaneskeden.  
 
Luckor och stråk 
 
Tillgänglighet till strandområdet säkerställs vid 
exploatering genom släpp mot vattnet mellan  
bebyggelse, till exempel genom lucktomt som 
lämnas obebyggd. Luckor, stråk och fri passage 
har även betydelse för allmänhetens tillgänglighet 
inom och igenom LIS-områden samt skapar goda 
förutsättningar för att skydda strandens djur- och 
växtliv. 
 
 
 

 

 

 
 
5.6 Dispens utanför utpekade  
LIS-områden 

I Västernorrland finns stora glest befolkade ytor. 
Ett lågt exploateringstryck i inlandet kan göra det 
svårt att precisera LIS-områden geografiskt och att 
definiera deras användningsområde.  

Dispens med LIS-skäl kan i undantagsfall användas 
i sådana områden även om det inte är utpekat som  
LIS-område. Det innebär att områden kan prövas 
för LIS om målbild, avsikt och bakgrund till varför 
ett område pekas ut, bedömda konsekvenser  
klargörs, allmänna intressen beaktas samt att  
kriterier för motiv och hänsyn framgår. Ett  
kunskapsunderlag motsvarande utpekande av 
LIS-område enligt metodkapitlet krävs. Vid dispens 
eller upphävande av strandskydd måste en  
uppskattning göras över de långsiktiga effekter som 
de föreslagna åtgärderna kan ha på strandskyddets 
syften.  
 
Det ska fortfarande finnas god allemansrättslig 
tillgång till strandområden och goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. Fri passage 
ska så långt som möjligt säkerställas vid  
strandskyddsdispens.
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Utpekade LIS-områden

28

6. LIS-områden 
 
9 områden pekas ut som bästa LIS-områden.  
I detta kapitel redovisas dessa översiktligt.  
 
Vågsfjärden- Nordingrå och Vallen 
 
Vågsfjärden- Sundsby 
 
Vågsfjärden- Näset, Mädan 
 
Gällstasjön 
 
Storsjön- Skog 
 
Storsjön- Skallsta, Salteå 
 
Norasundet- Torrom 
 
Grössjön 
 
Sandslån och Box 

ÖRNSKÖLDSVIK KOMMUN

SOLLEFTEÅ KOMMUN

HÄRNÖSAND KOMMUN

Gällstasjön

Sandslån och Box

Grössjön

Storsjön - Skog Storsjön - Skallsta, 
Salteå

Norasundet - Torrom

Vågsgjärden -  
Nordingrå och Vallen

Vågsgjärden -  
Sundsby

Vågsgjärden -  
Näset, Mädan
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Vågsfjärden - 
Nordingrå och Vallen
 
Förutsättningar

Allmänt 
Området ligger vid norra delen av Vågsfjärden.  

Landskap, kulturmiljö 
Området består av skogsklädda bergsslänter och 
spridd bebyggelse, delvis med öppen åkermark 
intill. Slänterna är branta på vissa ställen. Ett litet 
flackare parti finns söder om vägen, i östra delen i 
anslutning till Nordingrå kyrka.  

Riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) omfattar  
området. Området omfattas även av  
bevarandeprogram för odlingslandskapet.  

Naturmiljö 
Hela området kring sjön omfattas av riksintresset 
Naturvård (MB 3:6), Världsarv Höga Kusten och 
BSPA område (Baltic Sea Protected Area).  
Vågsfjärden är inte utpekad som något specifikt 
skyddsvärt delområde inom BSPA för Höga  
Kusten. 

Stränderna kring Vågsfjärden har inventerats av 
kommunen. Sträckan emellan Lappudden och 
Nordingrå kyrka bedöms ha högt naturvärde, dvs 

Vandringsleden Höga Kusten passerar i norr det 
utpekade LIS-området. Vid Lappudden finns ett  
friluftscenter med stug- och kanotuthyrning.  
 
Miljökvalitetsnorm 
Den ekologiska statusen för Vågsfjärden är Mått-
lig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är God 
ekologisk status 2027 och God kemisk  
ytvattenstatus. Den kemisk a statusen är god.  
 
Infrastruktur och teknisk försörjning 
Området ligger vid väg 825, mellan Nordingrå och 
Järesta. Lappudden nås via en grusad infart från 
vägen. Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns i 
Nordingrå, alternativt i Järesta. Kommunalt  
vatten och avlopp finns utbyggt i Nordingrå.  

Övrigt 
Väg 825 är rekommenderad primär transportväg 
för farligt gods. 
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Vy mot Nordingrå kyrka. Källa: WSP Samhällsbyggnad, 
Sundsvall.

 
den näst lägsta bedömningsklassen. Området  
konstateras i strandinventeringen vara starkt  
påverkat av bl.a. bebyggelse.  

Enligt Artportalen har bl.a. spillkråka (status nära 
hotad) identifierats vid Lappudden. 

Friluftsliv 
Inom föreslaget LIS-område omfattas västra delen  
av riksintresse Friluftsliv (MB 3:6). Hela området 
omfattas av Rörligt friluftsliv (MB 4:2). 
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Motivering 
 
Vågsfjärden - Nordingrå Vallen uppfyller alla  
kriterier för bästa LIS områden.  
 
Området ansluter till befintlig bostadsbebyggelse 
och mycket service finns kring Vallen med närhet 
till kommunikationer, skola, idrottsplats,  
restaurang m.m. I Nordingrå finns bland annat 
livsmedelsbutik, förskola och skola till och med 
årskurs sex. 
 
En vidareutveckling av området ger möjlighet att 
stärka underlaget för service på Vallen. Det innebär 
också möjligheter till utveckling av verksamheten 
vid Lappudden samt Höga Kustens besöksnäring. 

Rekommendationer

•   Risk- och bullerfrågor vid väg        
825 studeras närmre vid eventuell exploatering 
 
•   Hänsyn tas till miljön kring kyrkan, som är 
skyddad enligt kulturminneslagen  

•   Förutsättningar för lämpliga va-lösningar/ 
anslutning till kommunalt va, utreds vidare vid 
eventuell exploatering

•   Vid exploatering måste riskerna med översväm-
ning, skred, ras och eventuella föroreningar bedö-
mas i samband med prövning av  
strandskyddsdispens och bygglov. 

Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

Riks- 
intressen

1.

2.

3.

1.

2.

3.

31

Översiktskarta med LIS-område markerat i rosa. Kartbild från Google Satellite.
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Vågsfjärden – Sundsby
 
Förutsättningar 
 
Allmänt 
Området ligger vid Sundsby, i sydöstra delen av 
Vågsfjärden.  

Landskap, kulturmiljö  
Området ligger i anslutning till byn Häggvik och 
består av delvis skogsklätt berg, delvis bostads- och 
gårdsbebyggelse med anslutande öppen åkermark. 
Riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) omfattar  
området. Området omfattas även av  
bevarandeprogram för odlingslandskapet.  

Naturmiljö  
Hela området kring sjön omfattas av riksintresse 
för Naturvård (MB 3:6), Världsarv Höga Kusten 
och BSPA område (Baltic Sea Protected Area). 

Kråknäsfjärden och vattenförbindelsen med  
Vågsfjärden har av länsstyrelsen bedömts ha högsta 
naturvärde. 
 
Enligt kommunens strandinventering finns bl.a. 
växten långnate i området som ett av fåtal kända 
lokaler i Ångermanland. 

 
Området konstateras dock vara delvis påverkat av 
både bebyggelse och odlingsmarker som sträcker 
sig ända ned mot vattnet.  

Friluftsliv 
Området omfattas av riksintressena Friluftsliv och 
Rörligt friluftsliv (MB 3:6 respektive 4:2).  
 
I Häggvik finns Mannaminne, ett stort allkonstverk 
och i Kråknäsfjärden finns Häggviks gästhamn.  
 
Miljökvalitetsnorm 
Se beskrivning, Vågsfjärden - Nordingrå,  
Lappudden. 

Infrastruktur och teknisk försörjning  

Området ligger vid väg 839, mellan Häggvik och 
Sund. Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns i 
Häggvik, alternativt i Sund.  

Området kring Häggvik har enskilda avlopp.  
Kommunalt vatten finns utbyggt.
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Odlingsmark vid Häggvik. Källa: WSP Samhällsbyggnad, 
Sundsvall.

Häggviks marina. Källa: WSP Samhällsbyggnad, 
Sundsvall.
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Motivering 
 
Vågsfjärden - Sundsby uppfyller två kriterier för 
bästa LIS områden: 
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad  
samhällsservice och infrastruktur på landsbygden 
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende,  
näringsliv, turism och friluftsliv.  
 
Inom 20 minuter med cykel nås Nordingråvallen. 
En vidareutveckling av området innebär att  
underlaget för service på Nordingråvallen stärks.  

Rekommendationer 

•  Hänsyn tas till de naturvärden som finns i  
området, t. ex vid bäcken mellan Vågs- och  
Kråknäsfjärden. 

•   Förutsättningar för lämpliga va-lösningar utreds 
vidare vid eventuell exploatering.

Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

Riks- 
intressen

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Översiktskarta med LIS-område markerat i rosa.  
Kartbild från Google Satellite.
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Vågsfjärden – Näset, Mädan 

Förutsättningar  

Allmänt 
Området ligger vid västra delen av Vågsfjärden.  

Landskap, kulturmiljö 
Området består av skogsklädda bergsslänter, i södra 
delen öppen åker- och betesmark. Enstaka  
bostadshus och gårdar.  

Riksintresset Obruten kust (MB 4:3) omfattar om-
rådet. Området omfattas även av  
bevarandeprogram för odlingslandskapet.  

Naturmiljö 
Hela området kring sjön omfattas av riksintresset 
Naturvård (MB 3:6), Världsarv Höga Kusten och 
BSPA område (Baltic Sea Protected Area).  
Vågsfjärden är inte utpekad som något specifikt 
skyddsvärt delområde inom BSPA för Höga  
Kusten.  

Området består mestadels av starkt kuperad  
skogsbeklädd mark närmast sjön. Undantaget är 
västra delen av Mädansviken där det finns  
odlingsmark som i vissa delar sluttar brant. 

Enligt kommunens strandinventering är området 

påverkat i mindre omfattning. En fridlyst art,  
revlummer, har hittats i området.  

Enligt Artportalen har man inventerat bl.a. silltrut 
(status nära hotad) i området. 

En nyckelbiotop (N 3066-1996) ligger sydöst  
utanför det utpekade LIS-området. 
 
Friluftsliv 
Området omfattas av riksintressen Friluftsliv och 
Rörligt friluftsliv (MB 3:6 respektive 4:2).  
Högakustenleden passerar i nordsydlig riktning 
genom byn Mädan väster om Vågsfjärden.  
 
Miljökvalitetsnorm 
Se beskrivning, Vågsfjärden - Nordingrå,  
Lappudden. 

Infrastruktur och teknisk försörjning 
Avfart från väg 835 leder till området som ligger 
mellan Bergsnäs och Mädan. En mindre grusväg 
leder ut till befintliga fastigheter på Näset.  
Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns vid  
Mädan (förbeställda resor), annars finns hållplats  
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Brukad åkermark vid Mädansviken. Källa: WSP  
Samhällsbyggnad, Sundsvall.

vid Nordingrå eller Häggvik.  
 
Området har enskilda vatten- och avloppslösningar. 
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Motivering 
 
Vågsfjärden - Näset, Mädan uppfyller två kriterier 
för bästa LIS områden: 
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad  
samhällsservice och infrastruktur på landsbygden 
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende,  
näringsliv, turism och friluftsliv.  
 
En vidareutveckling av området innebär att  
servicefunktioner på Nordingråvallen stärks. Det 
ger också möjligheter till komplettering av bostäder 
eller bed & breakfast verksamhet med anknytning 
till Höga Kusten leden. 
 
Rekommendationer
 
•   Förutsättningar för lämpliga va-lösningar utreds     
vidare vid eventuell exploatering. 
 
•   Hänsyn tas till eventuella natur- och  
friluftsvärden vid dispensgivning. 
 
•   Vid eventuell exploatering av området bör risker 
för ras och skred utredas.  
 

Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

Riks- 
intressen

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Översiktskarta med LIS-område markerat i rosa.  
Kartbild från Google Satellite.
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Gällstasjön 

Förutsättningar  

Allmänt 
Området ligger vid nordöstra och södra delen av 
Gällstasjön.  

Landskap, kulturmiljö 
Området består av öppen åkermark på flacka  
slänter ned mot vattnet, delvis skog. I anslutning 
till Skuleberget, på sydöstra sidan sjön, finns  
Friluftsbyn som är en större anläggning för  
besöksnäring.  

Riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) omfattar  
området. Området omfattas även av  
bevarandeprogram för odlingslandskapet. 
 
Naturmiljö 
Hela området omfattas av riksintresset Naturvård 
(MB 3:6), Världsarv Höga Kusten och BSPA  
område (Baltic Sea Protected Area).  
 
I sjöns norra del mynnar Dockstaån och en mindre 
bäck vilka av länsstyrelsen är utpekade som viktiga 
vattendrag för fiskreproduktion. Även sjön är av 
länsstyrelsen utpekad som viktig lokal för fisk- 
reproduktion. Direkt väster om sjön finns Herresta-
berget som är ett naturreservat. Strax öster om sjön 
finns Skuleberget som också är naturreservat.

Förutom Herrestaberget i väster omgärdas sjön i 
huvudsak av åkermark avskiljt av en smal bård av 
främst lövträd. 
 
I naturvärdesinventeringen för Gällstasjön,  
framtagen av Sweco 2016-09-15, framgår att del-
område 3 har ganska hög grad av naturlighet från  
vattenstranden upp till kanten av åkermarkerna. 
Delområde 4 har även en ganska hög grad av  
naturlighet i strandzoneringen.  
En eventuell exploatering av en delsträcka i sjön 
kommer att påverka fågelfauan och därigenom 
också förutsättningarna för både fågeldirektivsarter

39

och rödlistade arter. Vid dispensgivning kan en  
artskyddsdispens behöva tas fram. 

Enligt Artportalen har bl.a. blå kärrhök (status nära 
hotad) identifierats i området.

Friluftsliv 
LIS-området omfattas av riksintresse Rörligt Fri-
luftsliv (4:2, MB) och delvis riksintresse Friluftsliv 
(3:6, MB). Öster om sjön finns Skulebacken med 
lift upp till Toppstugan på Skuleberget. Här finns 
även vandringsleder och camping.

Miljökvalitetsnorm 
Den ekologiska statusen för Gällstasjön saknas. 
Status för miljökvalitetsnorm saknas. Den kemiska 
statusen är God kemisk grundvattenstatus. 
 
Infrastruktur och teknisk försörjning 
Området ligger strax norr om Docksta som nås via 
infarter från E4. Närmaste hållplats för  
kollektivtrafik finns i Docksta, samt en hållplats 
Skuleberget vid E4.  

Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt i 
Docksta, fram till campingområdet.  
 
Övrigt 
Kraftledningar går genom området. 

4

5

3

2

1

Översiktskarta med delområden från naturvärdes- 
inventering och LIS-område markerat i rosa. Kartbild 
från Google Satellite.
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Motivering 

Gällstasjön uppfyller alla kriterier för bästa LIS 
områden. Området har närhet till väg E4. I Docks-
ta finns bland annat livsmedelsbutik, förskola och 
skola till och med årskurs sex. 
  
En vidareutveckling av området ger möjligheter 
till att stärka underlaget för service i Docksta, att 
utveckla befintlig camping/stuguthyrning och  
verksamheter i anslutning till Skuleberget. Skule-
berget är ett av Höga Kustens mest kända landmär-
ken och besöksmål. En utvidgning av  
befintliga verksamheter skapar goda förutsättningar 
för stärkt turism och friluftsliv kring Skuleberget 
och Naturum samt ett regionalt värde för 
destination Höga Kusten.

Rekommendationer
 
•   Säkerhetsavstånd hålls till kraftledning vid  
eventuell exploatering. 
•   Hänsyn tas till naturvärden och fågellivet vid 
eventuell framtida exploatering. Dispenser
kan ges om det kan ske utan att störa växt- och 
djurliv.
•   Förutsättningar för anslutning till kommunalt  
va finns. 
•   Vid exploatering måste riskerna med översväm-
ning, skred, ras och eventuella föroreningar bedö-
mas i samband med prövning av  
strandskyddsdispens och bygglov.

Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

Riks- 
intressen

1.

2.

3.

2.

3.

1.
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Skidbacke och linbana vid Skuleberget. Källa: WSP  
Samhällsbyggnad, Sundsvall.

Vy mot Gällstasjön. Källa: WSP Samhällsbyggnad, 
Sundsvall.
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Storsjön - Skog 
 
Förutsättningar  

Allmänt 
Området ligger vid nordvästra delen av Storsjön.  

Landskap, kulturmiljö 
Området består av öppen åkermark och delvis 
skog. Bebyggelsen är gles med bostads- och  
fritidshus närmast vattnet samt Skogs medeltida 
kyrka. På norra sidan vägen ligger Skogs  
hembygdsgård och i höjd med Storsjöbadet finns 
en befintlig camping.  

Ett flertal fornlämningar finns inom och i  
omgivningarna kring det utpekade LIS-området. 
Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök 
är Skogs kyrka utpekad som fyndplats för enstaka 
föremål från förhistorisk tid, medeltid eller äldre 
historisk tid. Vid LIS-områdets norra del finns  
bebyggelselämningar, bl.a. husgrund med 
spismursrest och gropar. från ca 1050-1520 e. Kr. 
 
Riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) omfattar om-
rådet. Området omfattas även av  
bevarandeprogram för odlingslandskapet.  

Naturmiljö 
LIS-området omfattas av Riksintresse Naturvård 

(MB 3:6), Världsarv Höga Kusten samt BSPA- 
område som är skyddad  enligt internationella 
konventioner. Området ligger även inom UNESCO 
Världsarv Höga Kusten med mycket höga natur-
värden. 
 
Enligt kommunens strandinventering från 2011 har 
den norra stranden naturvärdesklassen 4, dvs den 
lägsta klassen. Odlad åkermark finns mellan väg 
och vatten på långa sträckor. Däremellan finns  
mindre skogspartier mellan fritidshusbebyggelse.  

Vattnet kring Lillholmen anses vara värdefullt  
enligt Naturvårdsverkets databas skyddad natur. 
Värdena utgörs av fornlämningsmiljö med  
bronsåldersrösen i bevarad strandkontakt.  
 
Enligt Artportalen har rosenfink (status sårbar)   

identifierats vid Roviken i områdets västra del.

Friluftsliv 
Området omfattas av Rörligt Friluftsliv (MB 4:2).  
En stugby samt badplats (Storsjö stugby och bad) 
finns längs sträckan. I övrigt finns ett flertal  
fritidshus längs sjöns norra strand.  
 
Miljökvalitetsnorm 
Den ekologiska statusen för Storsjön är  
Måttlig. Miljökvalitetsnormen är God ekologisk 
status 2027 och God kemisk ytvattenstatus. Den 
kemiska statusen är oklassad.  
 
Infrastruktur och teknisk försörjning  
Området ligger längs väg 332, mellan Herrskog 
och Gallsätter. Närmaste håll-plats för  
kollektivtrafik med pendelparkering finns vid E4 i 
Gallsätter, flera håll-platser finns även i Skog. 

Kommunalt vatten finns utbyggt, men området har 
enskilda avloppslösningar.  
 
Kommunalt avlopp finns utbyggt i Herrskog och i 
Gallsäter.  

Övrigt 
Väg 332 är rekommenderad primär transportväg 
för farligt gods.  

42

Vy öster om Skogs kyrka. Källa: WSP Samhällsbyggnad, 
Sundsvall.
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Motivering 

Storsjön - Skog uppfyller två kriterier för bästa LIS 
områden: 
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad  
samhällsservice och infrastruktur på landsbygden 
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende,  
näringsliv, turism och friluftsliv.  
 
Området ligger intill väg 332. Busslinjer finns till 
Kramfors och Örnsköldsvik. Flera mindre  
samhällen med servicefunktioner finns i närhet, 
exempelvis livsmedel. I Herrskog finns skola från 
förskoleklass till årskurs nio.  
 
En vidareutveckling av området ger möjligheter till  
att stärka service i området Klockestrand, Lugnvik  

Motiv

Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

Riks- 
intressen

1.

2.

3.

2.

3.

1.
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och Herrskog. Det skapar även långsiktigt  
underlag för boende, befintliga och eventuella 
framtida turism- och friluftslivsrelaterade  
verksamheter samtidigt som varumärket Höga 
Kusten stärks.

Rekommendationer

 •   Förutsättningar för lämpliga va-lösningar utreds             
vidare vid eventuell exploatering. 
 
 •   Hänsyn tas till fornlämningar vid eventuell            
exploatering. Östra änden av LIS-området har stor 
potential för hittills okända fornlämningar.  
Inför ny bebyggelse inom denna del av  
LIS-området kommer det sannolikt krävas en  
arkeologisk utredning.

•   Vid exploatering måste riskerna med  
översvämning, skred, ras och eventuella förore-
ningar bedömas i samband med prövning av  
strandskyddsdispens och bygglov.

Översiktskarta med LIS-område markerat i rosa.  
Kartbild från Google Satellite.
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Storsjön - Skallsta, Salteå 
 
Förutsättningar  
 
Allmänt 
Området ligger vid nordöstra delen av Storsjön.  

Landskap, kulturmiljö 
Området består främst av skog, delvis även åker-
mark, på relativt flacka sluttningar.  
Gles bebyggelse, främst fritidshus, finns närmast 
vattnet.  

Riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) omfattar  
området, likaså Bevarandeprogram för  
odlingslandskapet.  

Naturmiljö 
Området är relativt kuperat och sluttar på vissa 
ställen relativt brant mot sjön. Marken mellan 
vägen och sjön är mestadels skogsbeklädd men 
mindre brukade odlingsmarker finns. Det utpekade 
LIS-området omfattas av riksintresse Naturvård 
(MB 3:6). Det ligger även inom världsarvsområde 
Höga Kusten samt skyddat BSPA-område.  

Enligt kommunens strandinventering har området 
naturvärdesklass 3. Enligt Jordbruksverkets  
inventering av ängs- och betesmarker fanns år 2003 
ett restaurerat strandbete och torräng vid Skallsta.  

Enligt Artportalen har brun glada (status starkt 
hotad) identifierats i området.  
 
Friluftsliv 
Området omfattas av riksintresse för Rörligt  
Friluftsliv (MB 4:2). 

Spridd fritidshusbebyggelse finns längs sträckan.  
 
Miljökvalitetsnorm 
Se beskrivning, Storsjön - Skog.
 
Infrastruktur och teknisk försörjning  
Området nås via en avfart från E4, mot Salteå.  
Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns i  
Skallsta, hållplats med pendlarparkering finns  
också vid E4 i Gallsätter.  

Området har enskilda vatten- och avloppslösningar.  

Övrigt 
Potentiellt förorenad mark finns i områdets östra 
delar (klass 3 och ej riskklassad).

45

Fritidshusbebyggelse i området. Källa: WSP  
Samhällsbyggnad, Sundsvall.
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Motivering

Storsjön - Skallsta, Salteå uppfyller två kriterier för 
bästa LIS områden: 
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad  
samhällsservice och infrastruktur på landsbygden 
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende,  
näringsliv, turism och friluftsliv.  
 
I Herrskog finns skola från förskoleklass till  
årskurs nio. Inom 20 min nås Gallsäter med cykel.  
Där finns busslinjer mot Kramfors och  
Örnsköldsvik.En utvidgning av befintlig  
bebyggelse i området skapar stärkt underlag för 
service i Torrom.
 
Rekommendationer  

•    Förutsättningarna för lämpliga va-lösningar      
      utreds vidare vid eventuell exploatering 

•    Om mark intill det evtuella förorenade området  
      ska nyttjas måste det göras undersökningar som        
      visar att det är lämpligt att exploatera.

Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

1.

2.

3.

2.

3.

1.

Riks- 
intressen

        Över- 
svämning
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Översiktskarta med LIS-område markerat i rosa.  
Kartbild från Google Satellite.
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Norasundet - Torrom 
 
Förutsättningar  
 
Allmänt 
Området ligger vid sydvästra delen av Norasundet. 

Landskap, kulturmiljö 
Området består av skog med enstaka fritids- och 
bostadshus, på östra sidan sundet vid Nora kyrka. 
En högliknande lämning, klassad som övrig  
kulturhistorisk lämning, finns i sydvästra delen av 
området. Landskapet kring Nora är rikt på  
fornlämningar och riksintresset Kulturmiljövård 
(MB 3:6) omfattar området. 
 
Riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) omfattar  
området samt bevarandeprogram för  
odlingslandskapet. 

Naturmiljö
Området omfattas av Riksintresse Naturvård 
(MB 3:6), Världsarv Höga Kusten och skyddat 
BSPA-område.  
 
Norasundet anses utgöra en viktig  
reproduktionslokal för fisk och har bedömts av 
länsstyrelsen ha höga naturvärden och vara 
betydelsefullt för fåglar. 
 

Ca 400 meter väster om Kyrksundet finns Nora 
Torrom vattenskyddsområde.  
 
I naturvärdesinventeringen för Norasundet,  
framtagen av Sweco 2016-09-15, framgår att  
delområde 2 har visst naturvärde på grund av  
värdefull mosaik av uppväxande lövskog och  
gläntor med en del ängsvegetation. Delområde 3 
har visst naturvärde på grund av de gamla träden 
och ett visst värde för friluftslivet med den  
strövvänliga skogen. Många fågelarter är  
rapporterade i Artportalen från Norasundet med 
omgivningar under åren. Dessutom är en del  
rödlistade arter rapporterade.  
I naturvärdesinventeringen framgår att en eventuell 
exploatering av en delsträcka i sjön kommer att 
påverka fågelfauan och därigenom också  
förutsättningarna för både fågeldirektivsarter och 
rödlistade arter. Vid dispensgivning kan en  
artskyddsdispens behöva tas fram. 
 
Friluftsliv 
Spridd fritidshusbebyggelse finns längs sträckan. 
Området omfattas av Riksintresse Rörligt  
Friluftsliv (MB 4:2).  
 
Miljökvalitetsnorm 
Den ekologiska statusen för Norasundet är Måttlig.  

Miljökvalitetsnormen är God ekologisk status 2027 
och God kemisk ytvattenstatus. Den kemiska 
statusen är oklassad. 

Infrastruktur och teknisk försörjning  
Området nås via en avfart från E4, vid Trafikplats 
Gräta. Nämaste hållplats för kollektivtrafik till 
Kramfors centrum finns i Torrom.  

Området har enskilda vatten- och avloppslösningar.  
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3

Översiktskarta med delområden från naturvärdes- 
inventering och LIS-område markerat i rosa. Kartbild 
från Google Satellite.
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Motivering

Norasundet - Torrom uppfyller två kriterier för 
bästa LIS områden: 
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad  
samhällsservice och infrastruktur på landsbygden 
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende,  
näringsliv, turism och friluftsliv.  

Hållplats för kollektivtrafik till Kramfors centrum 
finns i Torrom. En vidareutveckling av området 
innebär ett stärkt underlag för service i Torrom. 
 
Rekommendationer
 
•   Hänsyn tas till naturvärden och fågellivet vid 
eventuell framtida exploatering.

•   Eventuell exploatering ska föregås av  
fågelinventering i bygglovs- eller  
detaljplaneskedet. 

•   Förutsättningar för lämpliga va-lösningar/ 
anlutning till kommunalt va utreds vidare vid  
eventuell framtida exploatering.

Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

Riks- 
intressen

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Vy mot del av Norasundet. Källa: WSP Samhällsbyggnad, 
Sundsvall.
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Grössjön 
 
Förutsättningar  
 
Allmänt 
Området ligger vid norra och nordöstra delen av 
Grössjön.  

Landskap, kulturmiljö 
Området består av öppen åkermark, delvis ung 
slyskog. Udden i östra delen är brantare, med skog. 
 
Naturmiljö 
Norr om sjön består marken av odlad åkermark. 
I öster finns en skogsbeklädd bergsknalle. Några 
mindre vattendrag mynnar ut i sjöns norra delar.  
 
I naturvärdesinventeringen för Grössjön, framtagen 
av Sweco 2016-09-15, framgår att en strandsträcka 
på 80 meter i delområde 4 har högt naturvärde på 
grund av en ansamling av gamla och krumma träd. 
Denna del bör bevaras. En eventuell exploatering 
av en delsträcka i sjön kommer att påverka fågel-
faunan och därigenom också  förutsättningar för 
fågeldirektivsarter och rödlistade arter.  
 
Miljökvalitetsnorm 
Den ekologiska statusen för Grössjön är måttlig. 
Miljökvalitetsnormen är God ekologisk  
status 2027 och God kemisk ytvattenstatus. Den 
kemiska statusen är oklassad.  
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Bebyggelse med utsikt mot Grössjön. Källa: WSP  
Samhällsbyggnad, Sundsvall.

Vy mot del av Grössjön. Källa: WSP Samhällsbyggnad, 
Sundsvall.

4

Översiktskarta med delområden från naturvärdes- 
inventering och LIS-område markerat i rosa. Kartbild 
från Google Satellite.

 
Infrastruktur och teknisk försörjning 
 
Området nås via infart från E4 alternativt från väg 
334. Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns vid 
E4 i Träsk.  

Området har enskilda vatten- och avloppslösningar. 
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Motivering

Grössjön uppfyller två kriterier för bästa LIS  
områden: 
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad  
samhällsservice och infrastruktur på landsbygden 
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende,  
näringsliv, turism och friluftsliv.  
 
En vidareutveckling av området innebär att  
underlaget för service stärks i närbelägna orter. 
 
Rekommendationer  
 
•   Förutsättningar för lämpliga va-lösningar utreds 
vidare i bygglovs- eller detaljplaneskedet.

•   Hänsyn tas till naturvärden och fågellivet vid 
eventuell framtida exploatering. 
 
•   Eventuell exploatering ska föregås av  
artinventering i bygglovs- eller  
detaljplaneskedet.

•   Vid exploatering måste riskerna med översväm-
ning, skred, ras och eventuella föroreningar bedö-
mas i samband med prövning av  
strandskyddsdispens och bygglov.

Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

Riks- 
intressen
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2.

3.

1.
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Sandslån och Box 
 
Förutsättningar  
 
Allmänt 
Områdena ligger på östra sidan av Ångermanälven. 
På andra sidan älven ligger tätorten Nyland. 

Landskap, kulturmiljö 
Sandslån och området runt Box har tydliga spår 
från Kramfors kommuns industriella historia.  
 
Kännetecknande för Sandslån var flottningen där 
ön var världens största skiljeställe för flottat  
timmer. Bebyggelse finns kvar från sågverks- 
epoken. På ön finns flera arbetarkaserner och ett  
flottningsmuseum. Även Box härstammar från  
sågverksepoken där det år 1912 byggdes ett  
vedeldat kraftverk på platsen som försörjde  
timmerflottningen med elektricitet. Idag ryms det 
ett whiskydestilleri i det gamla kraftverket. 
 
Landskapsbilden är starkt präglad av närheten till 
Ångermanälven. Bebyggelsen är koncentrerad till 
tätorten Sandslån. Övriga delar av området består 
främst av skogsbeklädda bergslänter med enstaka 
bebyggelse. 
 
Naturmiljö 
Sandslån och Box ligger på vardera sida om 

inloppet till Kungsgårdsviken. I norr är viken 
påverkad av bebyggelse ut mot vattnet medan dess 
östra del i huvudsak består av skogsbeklädd mark 
som sluttar relativt brant mot vattnet. I norr finns 
ett flackare parti som används som åkermark. Åker-
marken avgränsas mot sjön av en skogsridå.  
I vikens södra del löper en väg strandnära. Marken 
lutar brant ovan vägen.  

Del av Ångermanälven omfattas av  
riksintresse Naturvård (MB 3:6). 

Friluftsliv 
Sandslån omfattas av riksintresse Friluftsliv (MB 
3:6). På ön finns gästhamn för fritidsbåtar samt kaj 
för turbåtstrafik.  

Miljökvalitetsnorm 
Den ekologiska statusen för Kungsgårdsviken är 
måttlig. Miljökvalitetsnormen är God ekologisk 
status 2027 och God kemisk ytvattenstatus. Den 
kemiska statusen uppnår ej god kemisk status. 
 
Infrastruktur och teknisk försörjning 
Genom området löper de större vägarna  333 och 
334. Inte långt ifrån området ligger Höga Kusten 
Airport med tillhörande tågstation. 
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Hållplats för kollektivtrafik finns vid Flottarvägen 
och Sandslån, alternativt vid Kungsgården i  
anslutning till väg 334.  
 
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt i  
Sandslån.  

Övrigt 
I norra delen vid Sandslån finns potentiellt  
förorenad mark. Vid Box har det gjorts en  
översiktlig föroreningsutredning som visade att 
marken kan användas som industrimark och  
friluftsområde. 

Box destilleri. Källa: WSP Samhällsbyggnad, Sundsvall.



55

Motivering

Sandslån och Box uppfyller tre kriterier för bästa 
LIS områden: 
- Ökar möjligheten för människor att livnära sig på 
landsbygden 
- Ger underlag för bibehållen eller utvecklad  
samhällsservice och infrastruktur på landsbygden 
- Ökar landsbygdens attraktivitet för boende,  
näringsliv, turism och friluftsliv.  
 
Områdena har närhet till både flygplats och  
tågstation. Från Sandslån nås flygplatsen med cykel 
inom 20 min. I Nyland finns servicefunktioner som 
dagligvaror, sällanköpsvaror och skola från  
förskoleklass upp till årskurs 6.  
 
En vidareutveckling av områdena ger goda  
möjligheter att skapa långsiktigt underlag för 
befintliga och eventuella framtida verksamheter. 
Turism- och friluftslivet, besöksnäringen samt  
varumärket Höga Kusten stärks. 
 
Rekommendationer 
 
•   Hänsyn tas till de kulturhistoriska  
    värdena vid eventuell framtida exploatering 

•   Förutsättningar för lämpliga va-lösningar/     
    anslutning till kommunalt va, utreds vidare 
    vid eventuell framtida exploatering. 
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Box Motiv

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

1.

2.

3.

Hänsyn

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

2.

3.

1.

Riks- 
intressen

Sandslån Motiv Hänsyn

Verksamheter

Frilufts- 
         liv

Turism

Boende

Service

Trans-
porter

Skred/ras

        Över- 
svämning

        Djur-/ 
       växtliv

Kulturmiljö

Allemans- 
rätt

2.

3.

2.

3.

1. 1.

Riks- 
intressen

•   Vid exploatering måste riskerna med översvämning,                    
     skred, ras och eventuella föroreningar bedömas i samband 
     med prövning av strandskyddsdispens och bygglov. 
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7. Miljökonsekvensbeskrivning
7.1 Inledning

Sedan den 21 juli 2004 ska alla översiktsplaner 
miljöbedömas enligt 6 kap 11 - 18 § i Miljöbalken. 
Miljöbedömningen syftar till att integrera  
miljöaspekter i planen för att främja en hållbar 
utveckling. Till miljöbedömningen ska en  
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.  
 
Detta tematiska tillägg har bedömts utifrån  
miljömässiga aspekter och syftar till att beskriva 
och bedöma de övergripande och långsiktiga  
konsekvenser för de områden som pekas ut som 
LIS. 
 
7.2 Avgränsning 
 
Analysen är geografiskt avgränsad till de miljö-
aspekter som kan påverkas vid ett genomförande av 
planen. Följande miljöaspekter har bedömts: 
 
•   Landskap, kulturmiljö 
•   Naturmiljö 
•   Friluftsliv 
•   Infrastruktur 
•   Miljökvalitetsnormer 
•   Miljömål 
 

7.3 Nollalternativ

Ett nollalternativ ska alltid finnas med i en  
miljökonsekvensbeskrivning. Nollalternativet  
innebär att ingen utbyggnad av strandnära  
bebyggelse eller verksamheter sker med stöd av 
utpekade LIS-områden.  
 
Eventuella byggnationer i strandnära lägen  
hanteras från fall till fall genom prövning av 
bygglov eller detaljplan för dispens eller  
upphävande av strandskyddet. Utan utpekade 
LIS-områden i översiktsplanen blir det svårare att 
bevilja dispenser. Strandskyddet fortsätter därmed 
att försvåra möjligheten till strandnära bebyggelse, 
men underlättar samtidigt bevarandet av  
naturmiljön och allemansrättslig tillgång till  
strand- och vattenområden. 
 
7.4 Vågsfjärden- Nordingrå,  
      Lappudden

Landskap, kulturmiljö 
En exploatering inom området kommer att påverka 
landskapsbilden. Om bebyggelsen förläggs i nära 
anslutning till befintlig bebyggelse bedöms  
påverkan bli mindre än om den förläggs nära  
vattnet vid t.ex. byn Körning. Eventuell ny  

bebyggelse förutsätts anpassas till den befintliga i  
avseenden som t.ex. skala och färgsättning, om den 
sker i nära anslutning till äldre traditionell  
gårdsbebyggelse. 

Påverkan på riksintresset Obruten kust
(MB 4:3) bedöms vara försumbar.

Naturmiljö
Inga särskilt skyddsvärda arter bedöms finnas inom 
området men den växtlighet som finns kommer att 
påverkas där en eventuell exploatering sker. Inom 
området finns åkermark som kan komma att tas i 
anspråk vid en eventuell exploatering. 
 
Friluftsliv
Inom området finns turistanläggningar för vilka 
ett undantag från strandskyddet kan underlätta en 
expansion. 
 
Utpekat LIS-område bedöms kunna bidra positivt 
till aspekten friluftsliv genom att förbättra  
möjligheterna för de näringsverksamheter med 
friluftsinriktning som bedrivs där. Påverkan på  
riksintressena Friluftsliv och Rörligt friluftsliv (MB 
3:6 respektive 4:2) bedöms vara försumbara. 
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Infrastruktur
Eventuell ny bebyggelse förutsätts uppföras
i nära anslutning till befintligt vägnät varför  
behovet av nya vägar är litet. Eventuella nya  
anslutningar till väg 825 kräver mer  
detaljerade utredningar. 
 
Eventuell ny bebyggelse i byn Körning förutsätts 
anslutas till godkänd avloppsanläggning. Eventuell 
ny bebyggelse i närheten av Nordingrå förutsätts 
anslutas till befintligt kommunalt avloppsnät. 
 
7.5 Vågsfjärden- Sundsby

Landskap, Kulturmiljö 
En exploatering inom området kommer att  
påverka landskapsbilden. Om bebyggelsen förläggs 
vid stranden i Häggvik kommer den att bli väl 
synlig från väg 853. Eventuell ny bebyggelse norr 
om befintlig bebyggelse i Sund bedöms inte bli lika 
synlig från väg 853. Eventuell ny bebyggelse  
förutsätts anpassas till den befintliga, i avseenden 
som t.ex. skala och färgsättning.

Påverkan på riksintresset Obruten kust (MB 4:3) 
bedöms vara försumbar.

Naturmiljö
Den i Ångermanland sällsynta växten långnate kan 
finnas inom aktuellt område. Vid eventuell framtida 
exploatering ska detta beaktas. 

Den mark som bedöms vara byggbar inom området 
utgörs i huvudsak av åkermark. 
 
Friluftsliv 
Påverkan på riksintressena Friluftsliv och Rörligt 
friluftsliv (MB 3:6 respektive 4:2) bedöms vara 
försumbara. 

Infrastruktur
Eventuell ny bebyggelse förutsätts anslutas
till godkänd avloppsanläggning alternativt
till befintligt kommunalt avloppsnät. 
 
7.6 Vågsfjärden- Näset, Mädan

Landskap, Kulturmiljö
Området är starkt kuperat och byggbar mark  
bedöms i första hand finnas på höjdpartierna  
alternativt nära vattnet vid Mädansviken. Påverkan 
på landskapsbilden bedöms bli marginell om  
bebyggelsen sker närmast vattnet och mer  
påtaglig om den placeras vid öppen mark. 

Påverkan på riksintresset Obruten kust
(MB 4:3) bedöms vara försumbar.
 
Naturmiljö
Den fridlysta växten revlummer kan finnas inom 
aktuellt område. I den fortsatta planeringen bör 
detta beaktas. Den mark som bedöms vara byggbar 
närmast vattnet inom området utgörs i huvudsak av 
åkermark. 
 
Friluftsliv
Planförslaget bedöms ha marginell påverkan
på aspekten friluftsliv och inte alls påverka  
riksintresset friluftsliv. Påverkan på riksintressena 
Friluftsliv och Rörligt friluftsliv (MB 3:6 respekti-
ve 4:2) bedöms vara försumbara. 

Infrastruktur
Befintligt vägnät bedöms kunna användas vid en 
eventuell exploatering inom området om den sker i 
nära anslutning till ny bebyggelse.  
Om  bebyggelsen sker nära vattnet behöver  
lämpliga vägar utredas mer detaljerat.  
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7.7 Gällstasjön

Landskap, kulturmiljö 
En exploatering inom området kommer att påverka 
landskapsbilden. Eventuell ny bebyggelse bedöms 
bli väl synlig från de vägar som löper runt sjön.
Eventuell ny bebyggelse bör anpassas till den 
befintliga i avseenden som t.ex. skala och  
färgsättning, om den sker i nära anslutning till äldre 
traditionell gårdsbebyggelse. 

Påverkan på riksintresset Obruten kust (MB 4:3) 
bedöms vara försumbar. 
 
Naturmiljö
Ingen platsspecifik inventering av eventuellt
skyddsvärda arter har gjorts inom området.  
Merparten av byggbar mark utgörs av åkermark 
som kan komma att tas i anspråk vid en eventuell 
exploatering. 
 
Den vegetationsbård som avskiljer sjön från  
åkermarken bedöms inte bestå av några särskilt 
skyddsvärda arter. 

Vid eventuell exploatering förutsätts att Gällstas-
jön beaktas med anslutna vattendragens status som 
skyddsvärda  reproduktionslokaler för fisk. 

Friluftsliv
Påverkan på aspekten friluftsliv bedöms vara  
positiv då det utpekade LIS-området ger  
möjligheter att utveckla näringsverksamheter med 
friluftsinriktning, liknande de som bedrivs intill 
området.

Infrastruktur
Eventuell ny bebyggelse förutsätts uppföras
i nära anslutning till befintligt vägnät
varför behovet av nya vägar bedöms vara
litet. 

7.8 Storsjön - Skog 

Landskap, kulturmiljö 
En exploatering inom området kommer att påverka 
landskapsbilden. Eventuell ny bebyggelse förut-
sätts anpassas till den befintliga i avseenden som
t.ex. skala och färgsättning, om den sker i nära  
anslutning till äldre traditionell gårdsbebyggelse. 

Påverkan på riksintresset Obruten kust (MB 4:3) 
bedöms vara försumbar.

Naturmiljö
Inga särskilt skyddsvärda arter bedöms finnas inom 
området, men den växtlighet som finns kommer att 

påverkas där en eventuell exploatering sker. Inom 
området finns viss andel åkermark och då främst i 
områdets västra delar vid Herrskog som kan kom-
ma att tas i anspråk vid en eventuell exploatering. 

Friluftsliv
Inom området finns turistanläggningar för vilka 
ett undantag från strandskyddet kan underlätta en 
expansion. Detta bedöms kunna bidra på ett  
positivt sätt till aspekten friluftsliv genom att  
förbättra möjligheterna för de näringsverksamheter 
som bedrivs där.

Befintlig badplats bedöms inte komma att påverkas 
utan förutsätts kunna nyttjas så som idag. 

Påverkan på riksintressena Naturvård (MB 3:6) och 
Rörligt Friluftsliv (MB 4:2), bedöms vara  
försumbara.

Infrastruktur
Närheten till väg 332 innebär att det bedöms vara 
litet behov av nya vägar i området. Var eventuella 
nya väganslutningar bäst utförs kräver mer  
detaljerade utredningar. 
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7.9 Storsjön - Skallsta, Salteå 

Landskap, kulturmiljö 
En exploatering inom området kommer att påverka 
landskapsbilden. Påverkan bedöms dock bli i  
mindre omfattning och eventuell ny bebyggese  
förutsätts anpassas till platsen t.ex. i fråga om 
skala. 
 
Påverkan på riksintresset Obruten Kust (MB 4:3) 
bedöms vara försumbar.

Naturmiljö
Inga särskilt skyddsvärda arter bedöms finnas inom 
området men den växtlighet som finns kommer att 
påverkas där en eventuell exploatering sker. 

Inom området finns mindre andel åkermark som 
kan komma att tas i anspråk vid en eventuell  
exploatering. 

Friluftsliv
Påverkan på riksintressena Naturvård, 3:6 MB och 
Rörligt Friluftsliv, 4:2 MB, bedöms vara  
försumbara.

Infrastruktur
Närheten till vägen (mellan E4 och Salteå)  

innebär att det bedöms vara litet behov av nya  
vägar i området. Var eventuella nya  
väganslutningar bäst utförs kräver mer noggranna 
utredningar.

7.10 Norasundet - Torrom 

Landskap, kulturmiljö
En exploatering inom området kommer att  
påverka landskapsbilden och bedöms bli väl synlig 
från västra stranden av Kyrksundet. Påverkan på 
riksintresset Obruten kust (MB 4:3) bedöms vara 
försumbar. 
 
Naturmiljö
Ingen platsspecifik inventering av eventuellt
skyddsvärda arter har gjorts inom
området. Enligt länsstyrelsen är området viktigt 
för fågellivet. Området berör främst skogsmarker 
till merparten bestående av barrskog med inslag av 
lövskog närmast sjön. 
 
Friluftsliv 
Påverkan på riksintressena Friluftsliv och Rörligt 
friluftsliv (MB 3:6 respektive 4:2) bedöms vara 
försumbara. 
 
 

Infrastruktur
Befintliga vägar in i området utgörs av vägar till 
befintliga fritidshus. Dessa bedöms behöva  
förstärkas vid en eventuell framtida exploatering.

7.11 Grössjön 

Landskap, kulturmiljö 
En exploatering inom området kommer att påverka 
landskapsbilden. Om bebyggelsen förläggs i nära 
anslutning till befintlig bebyggelse bedöms  
påverkan bli mindre än om den t.ex. förläggs på 
öppen mark nära vattnet. Eventuell ny bebyggelse 
förutsätts anpassas till den befintliga i avseenden 
som t.ex. skala och färgsättning, om den sker i nära 
anslutning till äldre traditionell gårdsbebyggelse. 
 
Naturmiljö
Ingen platsspecifik inventering av eventuellt
skyddsvärda arter har gjorts inom området.  
Merparten av byggbar mark utgörs av åkermark 
som kan komma att tas i anspråk vid en eventuell 
exploatering. Den vegetationsbård som avskiljer 
sjön från åkermarken bedöms inte bestå av några 
särskilt skyddsvärda arter. 
 
Friluftsliv
Påverkan på aspekten friluftsliv bedöms bli  
försumbar.
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Infrastruktur
Området ligger i anslutning till befintlig väg, vilket 
gör behovet av nya vägar i området litet. Ny   
bebyggelse i området förutsätt kunna anslutas till 
godkända anläggningar för vatten och avlopp.

7.12 Sandslån och Box 
 
Landskap, kulturmiljö
En exploatering inom Sandslån bedöms påverka 
landskapsbilden marginellt då är marken redan 
är ianspråktagen av byggnader. Vid det före det-
ta industriområdet intill Box har en omdaning av 
området påbörjats genom utfyllnader i älven. En 
framtida påverkan på landskapsbilden i området är
beroende på vilken typ av bebyggelse som
kan komma att byggas. 
 
Naturmiljö
Ingen platsspecifik inventering av eventuellt
skyddsvärda arter har gjorts inom området. 
 
Merparten av byggbar mark i den östra
delen av området utgörs av brukad åkermark som 
kan komma att tas i anspråk vid en eventuell ex-
ploatering. Påverkan på riksintresset för Naturvård 
(MB 3:6) bedöms bli marginell.

Infrastruktur
Området ligger i anslutning till befintliga vägar 333 
och 334. Lämpliga lägen för nya anslutningar till 
dessa kommer behöva studeras närmare. 

7.13 Miljökvalitetsnormer 
 
De miljökvalitetsnormer som är aktuella för strand-
nära bebyggelse inom Kramfors kommun är  
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Vågsfjärden, Norasundet och Kungsgårdsviken 
uppvisar en otillfredsställande ekologisk status 
2009. Anledningen till att den ekologiska statusen 
anses vara otillfredsställande beror främst på  
flödesförändringar och morfologiska förändringar 
men även på övergödning.  
 
Ett ingrepp som innebär negativa effekter för 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska inte genom-
föras. Nybyggnationer av bostäder vid närbelägen, 
befintlig bebyggelse kan dock komma att skapa 
underlag för förbättringar av vatten- och avlopps-
lösningar. Äldre enskilda avlopp kan ersättas av 
gemensamma lösningar och kopplas till den kom-
munala avloppsanläggningen. Föreslagna LIS-om-
råden kan på så vis stärka förutsättningarna för att 
nå miljökvalitetsnormen för vatten. För att säkra en 

god vattenkvalitet i de utpekade LIS-områdena är 
det nödvändigt att valet av lämpliga VA-lösningar 
beaktas i den fortsatta planeringen. 

Den översiktliga bedömningen är att plankonse-
kvenserna inte medför risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormen för de utpekade LIS-område-
nas berörda vattenområden. Hur stor påverkan en 
framtida byggnation inom ett LIS-område kom-
mer få för vattenkvaliteten beror på dess typ och 
omfattning, i relation till vattnets status inom ett 
aktuellt område. Det krävs därför att detta hänsyn-
stas i det fortsatta planarbetet. Möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormer och behov av kompen-
sationsåtgärder undersöks således vid detaljplan 
och bygglov.
 
7.14 Miljömål

En uppföljning av Västernorrlands läns miljömål 
har skett 2016. Av den framgår att inget  av de tolv 
miljökvalitetsmålen, som länsstyrelsen bedömt på 
regional nivå, har uppnåtts. Frisk luft och  
Grundvatten av god kvalitet – bedöms vara nära att 
nås medan övriga tio miljökvalitetsmål inte nås i 
länet.  

Denna LIS-plan innebär sammantaget en liten  
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örsämring för möjligheten att uppfylla målen  
Ett rikt odlingslandskap samt Levande skogar.  
Genom att odlingsmark och skogsmark tas i an-
språk kan speciella livsmiljöer komma att minska. 
Vid eventuell exploatering görs närmare värdering 
av åkermark.

LIS-planen berör också målet Levande sjöar och 
vattendrag. Som tidigare nämnts kan ny bebyggelse 
ge skäl till förbättrade VA-lösningar och därigenom 
verka positivt för vattendragens ekologiska status. 
Det är viktigt att arbeten i vatten sker med hänsyn 
till naturmiljön, och därför genomförs vid lämpliga 
tidsperioder då djur- och växtliv är som minst käns-
liga. Krav på fri passage ger likaså goda förutsätt-
ningar för djur- och växtliv. På så vis kan påverkan 
på vattendragen markant minskas. 
 
7.15 Samlad konsekvensbedömning 

Nollalternativet innebär bibehållen naturmiljö och 
jordbruksmark då ingen ny strandnära bebyggelse  
tillåts. Detta medför dock begränsningar socialt 
och ekonomiskt för de utpekade LIS-områdenas 
utvecklingsmöjligheter.

LIS-områdena bedöms bidra till landsbygds- 
utveckling genom att öka befolkningen på lands-

bygden, om än i liten utsträckning. Möjligheten för 
människor att livnära sig på landsbygden ökar och 
underlag ges för bibehållen eller utvecklad  
samhällservice och kommunikationer. Ny  
strandnära bebyggelse ökar även landsbygdens 
attraktivitet för boende, näringsliv, turism och 
friluftsliv.

Sammantaget bedöms eventuella åtgärder i de 
utpekade LISområdena ha en liten eller obetydlig 
påverkan på naturvärden, skyddsvärda  
kulturmiljöer och viktiga naturupplevelser.

Påverkan på de riksintressen som finns inom 
utpekade områden bedöms vara obetydlig. Detta 
på grund av att de områden som tas i anspråk är 
relativt små och delvis bebyggda.

 
7.16 Uppföljning av miljöpåverkan 

Enligt 6 kap. 12 § Miljöbalken ska den  
betydande miljöpåverkan som planens  
genomförande medför följas upp och redovisas. 
Uppföljning av LIS-planens miljöpåverkan sker i 
samband med att kommunen reviderar den  
kommunövergripande översiktsplanen. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsavdelningen


