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FÖRORD
Detta dokument är ett arbete som 
har gjorts för en magisterexamen 
inom fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH). Utbild-
ningen är på 270 högskolepoäng 
(hp) varav examensarbetet är 30hp.

Det här är alltså inget dokument 
från Örnsköldsviks kommun, även 
om förslaget till ämne kom därifrån.
Dokumentet är för BTH och har offi-
ciellt inget med Örnsköldsviks kom-
mun att göra och det ingår inte i 
kommunens planprocess.
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Det här examensarbetet hand-
lar om Nötbolandet, ett gammalt 
fritidshusområde sydöst om Örn-
sköldsvik, som till stora delar om-
vandlats till åretruntboende.
Örnsköldsviks kommun vill gärna ha 
en översiktlig planering av området 
för att kunna styra utvecklingen. En 
sådan planering finns inte idag.

Exploateringstrycket i Nötbolandet 
är stort och det finns många för-
frågningar om bygglov och detalj-
planering. Dessa förfrågningar rör 
alla bebyggelse av småhus. 

Nötbolandet är ett kuperat land-
skap och tillsammans med dess 
övriga förutsättningar ligger teorier 
om terränganpassning för småhus-
områden till grund för själva 
planförslaget. 
Detta förslag anger till att börja 
med vilka områden som går att 
bebygga och sedan hur dessa del-
områden bör utformas.

Längst bort i Nötbolandet, vid den 
östra stranden, äger kommunen själv 
mark som dess tjänstemän funderar 
på hur den kan exploateras.
Examensarbetet tar därför även 
ställning till om och i så fall hur detta 
område bör exploateras. En idé om 
att bygga ett nytt sommarstugeom-
råde, utform-at som ett traditionellt 
fiskeläge, test-as i detta område, 
utifrån analyser utförda vid befintliga 
fiskelägen.

SAMMANFATTNING
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INLEDNING
Bakgrund                                          
Detta examensarbete grundar sig 
på ett förslag från Örnsköldsviks 
kommun att göra en samlad plane-
ring över Nötbolandet. Kommunen 
önskar att få med området i en 
framtida revidering av översikts-
planen, men det är inget som idag 
ingår i den ordinarie planprocessen.

Anledningen till ett mer detaljerat 
förslag längs den östra stranden är 
att kommunen äger mark där ute 
bredvid en fastighet aktuell för 
exploatering. Kommunen vill även 
exploatera sin egen mark för att få 
ett bättre  planerat och mer 
sammanhållet område, jämfört med 
en styrning utifrån fastighetsgränser.

Syfte                                          
Detta examensarbete är tänkt att 
upprätta ett översiktligt planförslag 
över Nötbolandet utifrån de förut-
sättningar som området har samt 
teorier om småhusområdens 
anpassning till terräng. Området är 
nämligen ganska kuperat.

För att testa hur området kan expl-
oateras kommer även ett mer detal-
jerat planförslag utarbetas längs 
med planområdets östra kust. Dessu-
tom testas om ett sommarstugeom
råde, utformat som fiskeläge, kan 
vara ett alternativ till en mer spridd 
bebyggelse.
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Teorierna är valda efter sökande i 
litteratur, de är så att säga det som 
hittades. Realistisk ortsanalys är 
vald för att det är en analys som 
författaren har kunskap om och 
för att den passar ganska väl 
med aktuell plansituation.



Då dessa områden inte är anpas-
sade till åretruntboende från början 
så innebär det ofta problem när 
människor väljer att flytta ut perma
nent. Till att börja med ligger dessa 
områden oftast långt från någon 
kommunal eller kommersiell ser-
vice som till exempel gång- och 
cykelvägar (gc-nät), busstrafik eller 
dagligvaruhandel. Detta medför ett 
bilberoende, vilket bland annat är 
skadligt för miljön och bidrar till klimat-
förändringarna.
Vidare finns oftast inget kommunalt 
vatten och avlopp (va-nät) i dessa 
områden. Ibland kan det finnas 
ledningar som inte ligger på frostfritt 
djup och därför stängs av på vintern 
men oftast är det tal om brunnar, 
som om de överutnyttjas kan leda till 
försämringar av grundvattnet.
Dessutom kan det vid vidare exploa-
tering av dessa områden uppstå en 
konflikt med strandskyddet.

Problemformulering                                        
Nötbolandet är ett område under 
omvandling från fritidshus till 
åretruntboende. Sådana områden 
finns det inte bara fler av i Örnskölds-
vik utan även i hela Sverige, då 
många idag har möjlighet att flytta 
ut permanent till sina sommarstugor. 
Vanligt är att fritidshusområden 
under omvandling ligger utmed 
kusten och därför rör detta fenomen 
i mångt och mycket landets kust-
kommuner, av vilka Örnsköldsvik är en.
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Örnsköldsviks kommun har inga rikt-
linjer speciellt för Nötbolandet och 
vet därför inte hur området bör 
utvecklas vidare. Det finns ett stort 
tryck på vidare exploatering och 
kommunen har svårt att ta ställning 
till vad de ska släppa fram och inte.

Frågor som ställs är om området bör 
exploateras vidare och i så fall hur? 
Hur kan olika alternativ utformas? En 
eventuell exploatering av området 
måste vara så hållbar som möjligt så 
vad kan då göras för att till exem-
pel minska bilberoendet eller lösa 
vatten och avlopp hit ut?



Metod                                          
Examensarbetet börjar med en 
genomgång av Nötbolandets plan-
förutsättningar, vilket innefattar 
bland annat översiktsplanens riktlin-
jer och den speciella fysiska struktur 
som råder i Nötbolandet.
Material från Örnsköldsviks kommun 
och Länstryrelsen Västernorrland har 
använts förutom besök på platsen.

Därefter kommer ett avsnitt om de 
teorier som ligger bakom utform-
ningen av förslaget. Först de om 
småhusområdens terränganpass-
ning, hämtade först och främst ur 
Jens Bjørneboes Småhusområder 
från år 2000.

Ytterliggare teorier som använts är 
de som ligger till grund för realis-
tisk ortsanalys. En sådan analys har 
genomförts på tre stycken fiskelägen.

Utifrån framtagna förutsättningar 
och teorier har sedan ett planförslag 
arbetats fram. Dels ett översiktligt för 
hela området med olika alternativa 
riktlinjer för exploatering, dels ett mer 
detaljerat förslag över planområdets 
östkust, inspirerat av ortsanalysens 
resultat.
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