
I.
Planförutsättningar
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Historia                                      
Örnsköldsvik grundades som köping 
1842 och fick stadsrättigheter 1894 
(Axelström m.fl. 1993). Dagens 
kommun är ett resultat av flera 
sammanslagningar, till exempel de-
las Nötbolandet av före detta 
Själevads och Arnäs kommuner.

Orten växte till en industristad domi-
nerad av företag som Hägglunds 
(verkstadsindustri) och före detta 
Modo (numera en del av Holmen, 
pappersindustri).
Kommunen drabbades i början av 
90-talet av stora rationaliseringar 
inom industrin och många arbets-
platser försvann. De senaste tio åren 
har man lyckats kompensera detta 
till hälften med nya arbetstillfällen 
(Kommunledningskontoret, 2007). 

ÖRNSKÖLDSVIK
Idag                                      
Örnsköldsvik ligger dryga 50 mil norr 
om Stockholm och är den nordli-
gaste kommunen i Västernorrlands 
län (Kommunledningskontoret, 
2007). Befolkningsmässigt är det 
länets andra stad och har, efter 
första kvartalet 2008, 55 331 inv-
ånare (SCB, 2008).
De senaste två åren har befolknin-
gen ökat något och i kommunens 
senaste översiktsplan är en befolk-
ning på 60 000 invånare till 2015 satt 
som ett mål. Enligt en prognos 
kommer dock invånarantalet 2016 
endast vara 57 000 (Kommunled-
ningskontoret, 2007).
Kommunens yta är på 6421 km2 
(SCB, 2007) och är därmed den 
största i länet.

Näringslivet i Örnsköldsvik domineras 
av pappersindustri samt verkstads-
industri där huvuddelen av tillverk-
ningen går på export. Ungefär en 

fjärdedel av kommunens invånare 
är sysselsatta inom dessa branscher. 

På grund av de långa avstånden 
och dåliga kommunikationerna till 
angränsande kommuner är pend-
lingstalet lågt. Från och med 2010 
kommer Botniabanan trafikeras 
vilket ger bättre kommunikation 
med regioncentra i Umeå och 
Sundsvall/Härnösand. I dagsläget 
har tågtrafiken genom kommunen 
en låg standard.
E4 förbinder norrlandskustens städer 
och går rakt igenom Örnsköldsviks 
centrum vilket medför miljö- och 
säkerhetsproblem.
Örnsköldsvik har även en flygplats 
norr om tätorten med trafik till 
Arlanda. Dessutom finns en expansiv 
hamn i orten.
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Översiktsplan 2007                                    
Örnsköldsviks nya översiktsplan säger 
inget speciellt om Nötbolandet men 
det står en hel del om bland annat 
bostadsförsörjningen som kan vara 
aktuellt att ta med här.

Örnsköldsviks kommun är glest be-
byggd, med långt mellan orterna. 
Det ger en närhet till naturen men 
också höga kostnader för service 
samt ett stort bilberoende. (Kom-
munledningskontoret, 2007)
Kommunen har som mål att skapa 
en bra boendemiljö i såväl centrum 
som landsbygd och kustland.
Det anses att kvalitéer som natur-
nära, havsnära och/eller stadsnära 
boende ska tas tillvara. Vidare ger 
kommunens kuperade terräng 
många möjligheter till utsikt.

Kommunen anser även att attrak-
tiva lägen för bostäder i kommunen 
bör finnas till hands. De ser gärna att 
det först och främst är privata
initiativ som exploaterar. 
Attraktiva villatomter är, enligt till-
frågade mäklare, minst 1 400 m2 
stora, har15-20 km till centrum och 
ligger strandnära. Kommunen ser 
gärna att tomter utanför tätbebyggt 
område är minst 2000 m2 för att få 
en grön karaktär. (Kommunlednings-
kontoret, 2007)

Juni 2005 togs det fram riktlinjer för 
hur Örnsköldsviks kommun ska kunna 
öka bostadsbeståndet.
Viss bostadsbrist finns, speciellt i 
centrum och på ”attraktiva bo-
städer” i allmänhet. Dessutom be-
hövs fler seniorbostäder. 

Bostäder utanför planlagd miljö 
ska uppfylla kraven om långsiktig 
hållbarhet. Förtätning av befintliga 
områden bör ta hänsyn till estetiska 

1Vilket betyder att ledningarna måste grä-
vas ner till frostfritt djup för att tjälen inte 
ska förstöra dem under vinterhalvåret.

värden och områdets karaktär. 
Omvandling av fritidshus till åretrunt-
boende ska normalt lämplighetsprövas.

Vad gäller VA så vill kommunen 
kretsloppsanpassa systemet så långt 
möjligt. Nya områden bör, enligt 
planen, kopplas till det kommunala 
VA-nätet för bruk året runt1.
Dessutom får ny bebyggelse inte 
tillkomma där den riskerar att föror-
ena vattentäkter.

Kommunen vill också ha en ökad 
satsning på kollektivtrafiken. Först 
och främst innebär det en anp-
assning till Botniabanan men också 
satsningar på arbetspendling, 
färdtjänst och skolskjuts.
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NÖTBOLANDET
Sydöst om Örnsköldsviks tätort skju-
ter en halvö ut i Bottenhavet. Dess 
södra del kallas för Gullvik medan 
de norra och östra stränderna in-
går i Nötbolandet. Här finns också 
samhällena Norrvåge, Sörvåge och 
Vårby.

Nötbolandet går att dela in ytterli-
gare. Halvvägs längs med den norra 
stranden ligger det egentliga Nöt-
bolandet, det nordöstra hörnet av 
halvön kallas för Hörnskatan och i 
sydöst ligger Skommarhamn.
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Planområdet                                    
Längs med den norra stranden går 
den allmäna vägen 926 och längs 
den östra en enskild grusväg, Skom-
marhamnsvägen. Detta ex-jobb 
kommer att baseras på områdena 
runt dessa vägar.

Norrut och österut avgränsas om-
rådet alltså av havet. 
Gränsen västerut blir Domsjövägen 
(väg 925), som väg 926 utgår från. 
Söderut avgränsas området av 
skogsvägar och fastighetsgränser.
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Tidigare planering                                  
Nötbolandet bebyggdes från bör-
jan som ett fritidshusområde men 
allt sedan 70-talet har det tillkommit 
många enbostadshus för boende 
året runt, samt många fritidshus som 
omvandlats till åretruntboende.
Området är till stora delar oplanerat.  

Översiktsplanen nämner att det finns 
flera fritidshusområden i kommunen 
som är i processen att omvandlas till 
åretruntboende. Det finns dessutom 
allmänna bestämmelser som gäller 
hela kommunen och som kan vara 
aktuella i Nötbolandet, se tidigare 
avsnitt om översiktsplan 2007.

Endast en detaljplan finns. Denna 
gjordes 1979 och ändrades 1989. 
Den anger bestämmelserna för 
ett litet villaområde ungefär mitt i 
Nötbolandet, längs med den norra 
stranden.

I området finns också flera omr-
ådesbestämmelser från början 
av 1990-talet. Dessa är resultatet 

av ett misslyckat försök att reg-
lera Nötbolandet för fritidsbe-
byggelse och de anger endast 
maximal storlek för husen på 
specifika fastigheter.
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Idag                                  
1960 bodde endast 57 personer 
i byarna Norrvåge och Sörvåge 
(Linderson, 1968) varav en del antas 
bott inom det aktuella planområdet.
Idag har Nötbolandet en befolk-
ning på cirka 230 invånare, varav 
runt 60 stycken är skolungdomar 
och ett trettiotal är pensionärer.

Större delen av Nötbolandet är in-
dustriskog, dessutom finns här en 
lagringsplats för biobränsle.1

Ute vid Hörnskatan ska det ha 
funnits ett försvarsintresse.2
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1E-postkontakt med Lars-Gunnar Olsson, 
Plan- & miljökontoret, Örnsköldsviks kom-
mun, 08-12-16.

2Samtal med Tommy Dickens och Thomas 
Lundgren, Tillväxtavdelningen Örnskölds-
viks kommun, 08-12-11.



Området står idag under ett stort 
tryck för exploatering, Det är först 
och främst ny villabebyggelse som 
är aktuellt och kommunen har flera 
förfrågningar om bygglov och de-
taljplanering.
Sedan år 2000 har 27 förfrågningar 
om bygglov kommit in. De bygglov 
som är aktuella i detta arbete är 
förhandsbesked gällande nya loka-
liseringar och det är endast dessa 
som räknats.
För tillfället (2008) finns två stycken 
förfrågningar om detaljplaner på 
gång i Nötbolandet, samt två till 
som under detta arbetets process 
har nekats. Allihopa gäller planering 
för att uppföra kvarter med småhus-
bebyggelse för åretruntboende. 
De ligger alla utmed den norra 
stranden.
Även i angränsande Vårby är en 
detaljplan under utarbetande, i ett 
område kallat Vårbystrand. I och 
med förverkligandet av denna de-
taljplan vill kommunen dra gc-vägen, 
som idag slutar innan Domsjö, ända 
fram hit.

Karta över aktuella detaljplaner och områdesbestämmelser i Nötbolandet. Dessutom 
syns, överst till väster, den detaljplan i Vårbystrand som är under utarbetande.
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Riksintressen                                  
Planområdet gränsar till och går 
delvis in i Höga kusten, som är 
riksintresse enligt MB 4 kap 3§. En stor 
del av Nötbolandet ingår dessutom 
i ett naturvårdsområde, riksintresse 
enligt MB 3 kap 6§, vilket täcker 
ungefär samma område som riksint-
resset Höga kusten.

Gränserna för riksintresset för natur-
vård är grova1. Riksintresset är in-
delat i delområden där en del öar 
söder om Nötbolandet finns 
nämnda. (Lundqvist & Göthe, 1999)
Inom planområdet bör speciellt 
floran och fågellivet tas i beaktning.

Enligt översiktsplanen har ny bebyg-
gelse inom bl.a. Höga kusten höga 
krav på en utformning anpassad till 
kulturmiljön, t.ex. takutformning, 
materialval samt kulörer. (Kom-
munledningskontoret, 2007)
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1Samtal med Tommy Dickens och Thomas 
Lundgren, Tillväxtavdelningen Örnskölds-
viks kommun, 08-12-11.



Strandskydd                                
På en del ställen utmed Nötbolan-
dets norra strand och längs den 
östra stranden är det oexploaterat 
och här gäller strandskyddet.

Strandskyddet ger ett skydd mot 
exp-loatering längs med en 100 me-
ter bred strandzon. Dispens kan ges 
för att få bygga inom strandskyd-
dszonen av länsstyrelsen. Ibland 
kan Plan- och miljönämnden ge 
dispens, då gäller att omr-ådet inte 
är intressant/inte går att nyttja för 
allmänheten eller att ny komple-
mentbyggnad uppförs i närheten av 
huvudbyggnad. Påverkas växt- och 
djurliv så kan dispens inte ges. (Plan- 
och miljökontoret, 2005)

Generellt sett gäller alltså strand-
skyddet inom 100 meter från stran-
den men kommunens kust, söder 
om Skag har en utökad zon på 200 
m. (Kommunledningskontoret, 2007) 
Tilläggas ska att Nötbolandet lig-
ger söder om Skag. Översiktsplanen 
anger dock att det endast är “större 

delen” av kuststräckan som har en 
utökad strandskyddszon, alltså inte 
hela kusten. Planen säger vidare 
att en ny översikt bör göras då det 
utökade starndskyddet är omotive-
rat på vissa platser.
Översiktsplanen anger inte exakt 
vilka kuststräckor som har utökat 
strandskydd eller var detta anses 
omotiverat. Några beslutsunderlag 
och remissvar som gjorts för detalj-
planeförfrågningar i Nötbolandet 
anger att 200 m strandskydd gäller 
här (Karlsson, 2006 och Lundgren, 
2006), men det är egentligen endast 
kommunens öar söder om Skag som  
har en utökad strandzon. På Nöt-
bolandet gäller 100 m1. 
En tumregel för den norra stranden 
är att strandskyddet gäller upp till 
väg 926 (Lundgren, 2006). Kommu-
nen har vilket fall rätt att själva ge 
dispens för strandskyddade områ-
den där en väg ligger mellan områ-
det och stranden.
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Strandskyddet finns för det första till 
för att allmänheten ska få tillgång till 
stranden. De ytor som är obebygg-
da utmed Nötbolandets stränder är 
dock oftast branta, bevuxna med 
tät skog och alltså svårtillgängliga.
För det andra är strandskyddet till 
för att bevara den biologiska mång-
falden och ur detta perspektiv blir 
svårtillgängligheten till Nötbolandets 
stränder snarast en fördel.

Vid en ytterligare exploatering av 
Nötbolandet handlar det alltså om 
en avvägning mellan olika kvalitéter. 
Människor som flyttar hit kan tänkas 
vilja ha en strandtomt och ur den 
synvinkeln bör all strand exploateras. 
Alla här ute har dock inte strandtomt 
och för dessa kan det vara bra att 
lämna en del ytor fria. Det sistnämn-
da gäller även för ett bevarande av 
den biologiska mångfalden.

Två småbåtshamnar finns i området, 
Burö brygga och Skommarhamn. De 
är dock inte allmänna utan endast 
öppna för medlemmar i respektive 
hamnförening.

1 Samtal med Tommy Dickens, tillväxtav-
delningen Örnsköldsviks kommun, 09-02-
12.



21



Skyddsavstånd                             
Strax utanför planområdet, väster 
om Skommarhamn, finns två vind-
kraftverk. Vägen till vindkraftverken 
ansluter till Skommarhamnsvägen 
längs med den östra stranden och 
är bommad.
Enligt kommunens översiktsplan för 
vindkraft så ska vindkraftverk ha en 
skyddsradie på en kilometer där nya 
bostadshus ej får uppföras (Kommun-
ledningskontoret, 2008). Detta för att 
undvika eventuella bullerstörningar.

Skyddsavstånd på 500 meter finns 
också för krossverk för grustillverk-
ning. Ett grustag har funnits i Nöt-
bolandet, det har dock aldrig varit 
ett krossverk och numera fungerar 
det som lagringsplats för biobränsle 
och kommunen anser avståndet till 
befintlig bebyggelse vara godtagbart1.

1Samtal med Lars-Gunnar Olsson, Plan- 
och miljökontoret, Örnsköldsviks kommun, 
08-12-16.
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Terräng                                
Nötbolandet kan beskrivas som kup-
erat och det är på sina ställen 
ganska brant. En tumregel är att 
det är brant längs med den norra 
stranden och flackare längs den 
östra, även om bägge stränderna 
har sina respektive branta och 
flacka delar.

Berggrunden på Halvön är domi-
nerad av metagråvacka, en typ 
av sandsten (Blom, 1998). Mitt på 
halvön finns även ett stort område 
där berget består av granit.
Det finns också inslag av amfibolit, 
en metamorf bergart, framförallt i 
Skommahamn. 

Längs med den norra stranden går 
ett stråk av morän men annars domi-
neras halvön av berg i dagen eller 
berg med tunna/osammanhänga-
nde jordtäcken. Stora delar av ön, 
speciellt inåt mitten, består av svall-
avlagringar. Den västra delen av 
ön domineras av grovmo, sand och 
grus.
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Natur                               
Nötbolandet domineras helt av 
skog. Denna utnyttjas för skogsbruk 
och det finns därför även många 
kalhyggen.
En del bäckar och sankmarker finns 
också.

Örnsköldsviks kommun har genom-
fört inventeringar av bland annat 
bestånden av igelkottar och bisam-
råttor i kommunen och båda 
djurart-er finns representerade i 
Nötbolandet.1
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1Inventeringen finns utlagd som GIS-karta 
på kommunens hemsida: http://www.
ornskoldsvik.se/kartor.4.1169fb2fff4f12f
8a800025789.html



Fornminnen                              
Ungefär där planområdets sydgräns 
går, söder om Skommarhamn, finns 
ett mindre forminnesområde samt 
en del enskilda fornlämningar.

Fornminnesområdet består av ett 
gravfält medan de enskilda fornmin-
nena är lämningar efter tomtning 
(lämningar efter en forntida tomt) 
stensättning och ett röse1.

1E-postkontakt med Emma Franzén, Läns-
styrelsen Västernorrland, 08-10-22.
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Karta över bäckar och sankmarker. Även fornlämningsområdet är utmärkt, med ett run-R.
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Infrastruktur                                
Det finns tre huvudvägar i området. 
Från väg 925, Domsjövägen, går 
väg 926 längs den norra stranden 
ut till Hörnskatan. Längs den östra 
stranden går en enskild grusväg, 
Skommarhamnsvägen, ägd av en 
vägförening.

Gc-väg från Örnsköldsviks tätort 
går till och med Gene, i allt sämre 
standard ju längre ut man kommer. 
Längst ut är det bara ett streck längs 
vägen som markerar var gc-vägen 
går. 
Dock så vill kommunen dra gc-
vägen ända ut till Vårby men den 
exakta sträckningen är inte klar när 
detta skrivs.

Busslinje till och med Vårby finns.

Karta som visar ett förenklat gc- och bussnät. 
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Karta över va-näten i Nötbolandet. Kommunens verksamhetsområde för va sträcker sig 
till Vårby. Det andra markerade är ett privat nät som försörjer Nubbebo.
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De flesta på Nötbolandet har egna 
brunnar och avlopp. Kommunalt 
va-nät finns endast fram till och med 
Vårby och alltså ingenting i Nöt-
bolandet. Ett kommunalt nät försör-
jer dessutom Nubbebo samt ett par 
privata fastigheter1. Dessutom finns 
ett privat nät som försörjer villaområ-
det strax öster om Nubbebo2.

Kommunens verksamhetsområde 
för va sträcker sig alltså till och med 
Vårby och vid exploateringar i Nöt-
bolandet får va-frågan lösas privat, 
om inte kommunen väljer att utöka 
verksamhetsområdet.

1E-postkontakt med Monica Westberg, 
Tekniska kontoret, Örnsköldsviks kommun, 
08-10-17 och 08-12-16.

2Samtal med Arne Sandström, Plan- och 
miljökontoret, Örnsköldsviks kommun, 09-
02-12.



Bebyggelsestruktur                                
Nötbolandet är först och främst 
bebyggt med enbostadshus. Det 
kan vara både fritidshus och hus 
för åretruntboende. I övrigt finns ett 
gruppboende för psykiskt funktions-
hindrade. Det kallas i folkmun för 
Nubbebo eftersom det har varit ett 
gruppboende för alkoholister en 
gång.
Någon service finns inte på Nöt-
bolandet och de enda arbetsplat-
serna är skogsbruket och biobränsle-
lagret.
Huvudstrukturen för bebyggelsen 
är att husen ligger nere vid vattnet 
medan vägen går lite längre in 
mot land. Ofta så ligger ett par el-
ler flera hus tillsammans som en liten 
by med en enskild väg som går upp 
mot huvudvägen. Framförallt längs 
den östra stranden går vägen ett 
hundratal meter inåt land och bos-
tadshusens anslutningsvägar blir på 
sina ställen ganska långa.
Längs den norra stranden ligger hu-
vudvägen närmare stranden, ibland 
så pass nära att tomterna har sina 

infarter direkt vid vägen. Här är ter-
rängen mycket brant vilket tvingar 
till speciallösningar för bebyggelse 
på tomterna, se bild.

Undantag från denna struktur finns 
dock, speciellt det villakvarter, upp-
byggt på 80-talet (Detaljplan från 
1979), som, med utplanade tomter, 
ligger till synes utslängt mitt i området.

Två småbåtshamnar finns, Burö bryg-
ga och Skommarhamn (se stycket 
om strandskydd).

Ovan: Den vanligaste bebyggelsestrukturen i Nötbolandet, med en klunga 
hus en bit från huvudvägen. Nedan: Typsektion över Nötbolandets bran-
taste del. Parkeringsplatsen är på taket till en bod i suterräng.
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Angränsande 
områden                          
Väster om Nötbolandet ligger först 
Vårby, en samling villaområden 
med liknande namn (ex. Vårhem, 
Vårbystrand m.m.). Väster därom 
börjar Örnsköldsviks tätort med ett 
område kallat Skidsta, där bl.a. 
Domsjö såg ligger. Därefter ligger 
Gene, en stadsdel känt för sin fornby.

Fortsätter man Domsjövägen 
söderut kommer man till Norrvåge 
och så småningom till Gullvik. Även 
dessa platser är fritidshusområden 
under omvandling, väster om Gullvik 
ligger till exempel ett litet område 
kallat Storsand där detaljplanen från 
1963 nyligen ändrats så den medger 
åretruntboende istället för fritidshus. 
I Gullvik finns dessutom en populär 
badstrand.
Söder om Norrvåge och väster om Gull-
vik ligger byn Sörvåge. (Se karta sid. 14)

Domsjövägen förbi Vårby, där Holmen bedriver fröodling för tall.
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