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ÖVERSIKT
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Nötbolandet är ett kuperat område 
som lämpar sig väl för en test av 
Bjørneboes teorier om småhusom-
rådens terränganpassning.

Förslaget innebär på en översiktlig 
nivå att nya bostadsområden an-
läggs där terrängen tillåter flacka 
lokalgator och tillfartsvägar som tar 
upp nivåskillnaderna. Dessutom finns 
flera befintliga områden med möj-
lighet till förtätning.

De absoluta gränsvärdena för hur 
branta vägar får vara har i stort följt 
Bjørneboe, men i enstaka fall kan de 
vara så branta som 1:8, dock endast 
på korta sträckor på tillfartsvägar. 
Gc-vägar är det mer noga med att 
de inte är brantare än 1:12, alla ska 
ju kunna ta sig fram på dem.

Vad gäller teorin om att endast 
ha husen på nedersidan av en 
lokalgata i brant terräng, så är det 
ju även en ekonomisk fråga. Det blir 
billigare för kommunen om de kan 
sälja tomter även på översidan av 
vägen. Teorin fungerar annars bra 
att applicera och den ekonomiska 
aspekten är egentligen inget som 
detta examensarbete tar hänsyn till.

Många av de områden som går 
att exploatera är egentligen inte 
så branta att suterränghus behövs 
(d.v.s. att de är flackare än 1:8). På 
sina ställen är det dock bättre att, 
som Bjørneboe säger, låta ett su-
terränghus ta upp tomtens lutning 
snarare än att plana ut den. Nu-
mera planas dessutom hela tomten 
ut än bara just den bit där huset ska 
stå. Detta ger inte ett vackert intryck 
och suterränghus är alltså att föredra.

Längs den östra stranden är ett 
delområde utformat utifrån den 
realistiska stadsanalysen över fiskelä-
gena. Detta nya område är bland an-
nat gjort så  att det överensstämmer 
med de drag som är gemensamma 
för de tre analyserade fiskelägena.



Ställningstaganden                              
Även om hänsyn tas till det mesta, 
även sådant som kan betraktas som 
oväsentligt, så finns det många ytor i 
Nötbolandet som är möjliga för exp-
loatering.
Det finns inte heller så väldigt mån-
ga intressen att ta hänsyn till inom 
planområdet , det viktigaste är att 
det inte är för brant terräng.

Några allmänna intressen finns 
knappt här ute. Riksintresset Höga 
Kusten gränsar till området men de 
överlappar endast obetydligt med 
varandra. Riksintresset för naturvård 
har grovt tillyxade gränser och den 
skog som finns är industriskog och 
kalhyggen som inte kan betraktas 
som speciellt skyddsvärda, främst 
gäller här att ta hänsyn till fågelliv 
och en speciell flora som kan finnas. 
Området ligger dock allra längst bort. 
Det är ju lite bättre ju närmre befintlig 
infrastruktur ett planerat område är.

Ett till intresse som finns här är vind-
kraftverken och dess skyddsavstånd.
Kommunen har i översiktsplan bes-
tämt att ingen ny bebyggelse får 
tillkomma inom en tusen meters 
radie från verken, vilket innebär en 
stark begränsning för exploatering i 
bland annat Skommarhamn.
Om denna zon ska vara absolut går 
förstås att diskutera. Zonens gränser 
kanske hellre ska vara anpassade 
efter terrängen och dess förmåga 
att absorbera ljud snarare än en 
cirkel med 2 km diameter. Dessutom 
finns en hel del befintlig bebyggelse 
redan inom zonen. Vindkraftverken 
står dock ganska högt i förhållande 
till var bebyggelse inom zonen skulle 
hamna och det finns inte mycket till 
bullerskydd i terrängen, t.ex. bergs-
knallar som kan fungera som bullervallar.
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Strandskyddet på 100 meter är som 
sagt av olika vikt vid olika platser 
inom planområdet. På vissa plat-
ser där stranden är helt oexploa-
terad har korridorer in mot landet 
lämnats fria. I övrigt är det mest vid 
förtätningar av befintliga områden 
som strandskyddet är aktuellt, och 
här kanske det inte väger lika tungt, 
förutom vid de allmänna bryggorna, 
Burö brygga och Skommarhamn.

Detta arbete utgår till att börja 
med med tomtstorlekar på 2000 m2, 
ibland större tomter, ibland lite 
mindre, men aldrig mindre än 1400 
m2. Detta är för att följa de riktlinjer 
för tomter utanför tätorter som finns i 
Örnsköldsviks översiktsplan.
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De aktuella ärendena rörande 
detaljplaner visar att det först och 
främst är längs den norra stranden 
som exploateringstrycket finns. Här 
finns också de flesta av förslagets 
delområden men de överensstäm-
mer med detaljplaneförfrågningar-
na. Ibland tar de ungefär samma 
område i anspråk, ibland inte.

Terrängen på Nötbolandet är längs 
med den norra stranden morän och 
i övrigt endast tunna jordtäcken in-
nan berggrunden. Detta ger förstås 
en bra grund att bygga på men 
kan innebära svårigheter att bygga 
suterränghus. Detta problem gäller 
förstås inte där det är morän. 

Hänsyn har också tagits till berg i 
dagen, som enligt Bjørneboe antin-
gen bör bevaras eller tas bort helt. 
Nötbolandet har många och stora 
ytor med berg i dagen, men ändå 
inte mer än att alla kan bevaras i sin 
helhet och det ändå finns stora ytor 
att exploatera.

Även sankmarker och bäckar läm-
nas oberörda, förutom att nya vä-
gar ibland behöver dras över dem, 
framförallt en ny gc-väg.

Området med fornminnen läm-
nas oexploaterat. Det ligger ju 
delvis utanför planområdet samt 
allra längst bort, söder om Skom-
marhamn.

Förslagets nya områden fäljer i 
stora drag den idag vanligaste by-
ggnadsstrukturen på Nötbolandet. 
Det innbär att husen ligger grupper-
ade efter egna tillfartsvägar snarare 
än huvudgatan. Ibland kan nya 
lokalgator ansluta dirket till huvudvä-
gen, ibland ansluts de via en tillfartsväg.

Vad gäller va så är nybyggare i för-
sta hand hänvisade till egna brun-
nar. Det kan med fördel även lösas 
med gemensamhetsanläggningar 
för de olika kvarteren. Speciellt där 
enheterna blir lite större.

Nästa sida:  Översiktlig planskiss med 
föreslagna nya bostadsområden marke-
rade i mörkgrått.
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Planförslagets nya tomter är inde-
lade i tre olika kategorier utifrån 
lämpligheten att bebygga dem. 
Först och främst är det de grönmar-
kerade tomterna som varken strider 
mot förutsättningar eller teorier. 
De gulmarkerade områdena går 
även de bra att exploatera men 
strider egentligen mot Bjørneboes 
teorier. Först och främst gäller det 
den teori som säger att ovansidan 
av vägen inte bör bebyggas men 
också  teorin om att husen ska pla-
ceras parallellt med höjdkurvorna.
Rödmarkerade områden stämmer 
med teorierna och har tillräcligt bra 
förutsättningar. En full exploatering 
av dessa områden skulle dock leda 
till villaområden längs med långa 
raksträckor och tomter med utfarten 
direkt mot huvudväg.

DELOMRÅDEN



1Tumregeln gäller att de inte bör vara mer 
än 200 m långa.

Västra området                              
Det västligaste området som lämpar 
sig för exploatering ligger nästan där 
väg 926 och 925 korsar varandra. 
Kommunen har nyligen nekat en 
detaljplaneförfrågan här på grund 
av att de vill avlsuta den detaljplan-
ering som sker i Vårby först samt att 
området ligger utanför det kommu-
nala va-nätet.
Platsen grå bra att exploatera uti-
från Bjørneboes teorier och dessu-
tom är det en fin utsikt mot Örn-
sköldsviks centrum. Förslaget ger 71 
nya tomter på 2000 m2 vardera.

Tre lokalgator anläggs i området 
varav ena går i en slinga. Denna sist-
nämnda gata får en befintlig skogs-
väg som tillfartsväg mot huvudvä-
gen (väg 925) medan de andra två 
lokalgatorna ansluter direkt.
Efter gällande teorier dras lokalga-
torna, så gott det går, längs med 
höjdkurvorna och först och främst 

bebyggs endast nedsidan av dem.
Det finns även en yta längs med 
väg 926 som enligt förutsättningar 
och teorier går att bebygga. Husen 
här får dock sina utfarter direkt mot 
huvudvägen vilket kan utgöra en 
trafikfara. Dessutom ligger de längs 
med en lång raksträcka.
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Området måste även utformas som 
ett fullgott villaområde, t.ex. genom 
att undvika allför långa raksträckor i 
vägnätet1.

Detta för att bilar inte ska kunna få 
upp för hög fart där det till exempel 
kan finnas lekande barn.

Planskiss över Västra området.
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Nubbebo                              
Söder om Nubbebo finns ännu en 
backe som lämpar sig bra för att 
testa Bjørneboes idéer om småhus-
områden i brant terräng. Här ryms 
enligt förslaget 60 nya tomter på 
2000 m2 eller större.

En tillfartsväg, som tar upp nivåskill-
naderna dras vinkelrätt mot höjd-
kurvorna ner mot väg 926. Flacka 
lokalgator kan sedan dras parallellt 
med höjdkurvorna. En lokalgata kan 
utnyttja den befintliga vägen upp till 
vattenverket för det mindre va-nät 
som försörjer Nubbebo.
Husen byggs på nedsidan av 
lokalgatorna i första hand men här 
är så pass flakt att suterränghus inte 
behövs överallt och därmed förlorar  
teorin lite av sina argument.

Längs med väg 926 finns några fler 
tomter som går att bebygga men 
som egentligen bör lämnas oexp-
loaterade på grund av samma 
saker som för tidigare nämnda, 
liknande, tomter längre österut.

De nya lokalgatorna är alla mellan 
200 och 250 meter innan de slutar, 
svänger eller korsas.

Genom området dras en ny gc-väg.

Terrängen här är hyfsat brant och 
suterränghus kan behövas på en del 
tomter. Det gäller speciellt för de två 
lokalgator som ansluter direkt mot 
väg 925.
Ännu en faktor som begränsar om-
rådet är de omgivande sankmark-
erna, som lämnas oexploaterade. 
Att exploatera sådana områden ger 
vattensjuka hus. Öster om området 
rinner en bäck som även del lämnas 
orörd, förutom att en bro för 
gc-vägen dras över den.

Lokalgatorna blir mellan 200 och 250 
meter, de två längst norrut förbinds 
med en gc-väg. En gc-väg går 
dessutom igenom området.

Området begränsas också av den 
naturkorridor som löper ner mot en 
oexploaterad del av stranden. Att 
spara denna korridor är kanske inte 
det allra viktigaste och en av Nöt-
bolandets alla detaljplaneförfråg-
ningar gäller faktiskt att bygga för 
här, med villlor. Av mer vikt kan vara 
att bevara den yta som faktiskt är 
inom strandskyddszonen, även om 
den är svårtillgänglig.

Vidare så finns två kärr i sydöst som 
begränsar möjligheterna att förlän-
ga den befintliga vägen till vatten-
verket. Att bygga ovanför kärren 
går emot översiktsplanens riktlinjer 
vad gäller va.
Avrinningen från kärren sker via en 
bäck som begränsar området öster-
ut. Bäcken lämnas oexploaterad 
förutom att en gc-bro dras över den.
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Strax norr om Nubbebo ligger en snutt oexploaterad strand ak-
tuell i en detaljplaneförfrågan rörande ett villakvarter. Så här ser 
stranden ut idag, det ger även en glimt av utsikten, som även 
gäller för det, i detta arbete, föreslagna området.

Planskiss över Nubbebo.



väg är nämligen på vissa punkter 
alltför brant och det är osäkert om 
området hamnar för nära lagerplatsen.
Ska området exploateras måste 
tillfartsvägen rustas upp ordentligt. 
Alternativt dras en ny tillfartsväg.
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Torpa                              
I sluttningen strax norr om bio-
bränslelagret (Som ligger inom fas-
tigheten Torpa 1:1) finns en klipphylla 
där en förhållandevis flack lokalgata 
kan dras längs med höjkurvorna. Här 
finns plats för 60 nya tomter som får 
en fin utsikt.

Området ligger dock i en norrslutt-
ning vilket ger dåliga solförhållan-
den, dessutom kan suterränghus bli 
nödvändigt på sina ställen. 
Byggs hela området ut får husen 
längst bort bättre solförhållanden, 
men då blir lokalgatan mycket läng-
re än rekommenderade 200 meter.
Det sistnämnda kan lösas till viss del 
genom att kröka vägarna, samt 
hastighetsdämpande åtgärder som 
gupp och utplacering av blomlådor.

Tillfartsvägen är befintlig och leder 
idag till en lagerplats för biobränsle. 
Det är, bland annat, just detta som 
gör området olämpligt att bebygga, 
trots att teorier och förutsättningar 
talar för en exploatering. Nämnda 

Området begränsas, förutom av 
brant terräng, av berg i dagen, som 
bevaras i sin helhet enligt aktuella 
teorier, samt några kärr.

Planskiss över Torpa.
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Hörnskatan                              
Vid Hörnskatan, längst ut på Nöt-
bolandet, finns också en del om-
råden möjliga att exploatera för 60 
nya tomter.

Till att börja med finns en del småvä-
gar det går att bygga nytt längs 
med. Sedan finns det möjlighet 
att dra ett par lokalgator som ans-
luter direkt till väg 926 eller Skom-
marhamnsvägen, som börjar här.

En av de befintliga vägarna är runt 
400 m lång men med en korsning 
i mitten. En sådan minskar de be-
farade hastigheterna på en lång 
raksträcka och det kan exploateras 
längs nästan hela vägen Vid den 
andra befintliga vägen räcker det 
att exploatera längs de första 200 
meterna innan det ändå blir för brant.

Även här finns några gluggtomter 
längs med väg 926 som kan exp-
loateras men som det inte är att 
rekommendera att göra.

En gc-väg förbinder två av de nya 
lokalgatorna samt gc-vägen som 
löper genom hela området.

Det som begränsar vidare exploa-
tering här är först och främst berg i 
dagen, samt några våtmarker i söder.

Planskiss över Hörnskatan.



Fyra ytterligare kvarter, där lokalga-
tor med vändplan utgår från 
Skommarhamnsvägen föreslås. 
Strax söder om vägslingan kan en 
lokalgata som ansluter direkt mot 
Skommarhamnsvägen anläggas. 
Tomterna här, liksom de runt vägslin-
gan, får en sydöstlig orientering med  
mycket förmiddagssol.
Vidare  anläggs en lokalgata väster 
om Skommarhamnsvägen där en 
tillfartsväg kopplar ihop. Söder om 
detta ryms två till lokalgator, där 
den befintliga vägen mot vind-
kraftverken kan utnyttjas som tillfarts-
väg. Det förutsätter att bommen 
som finns där idag åtminstone flyttas 
längre västerut.

Två befintliga vägar som går från 
Skommarhamnsvägen ner mot 
vattnet kan i framtiden utnyttjas som  
tillfartsvägar för två nya lokalgator 
som får gå mellan dem. Det bildas 
då en mera klassisk kvartersstruktur 
här, strax väster om där fiskeläget 
föreslås ligga. 
Husen här kommer att få göras i su-
terräng då det är brantare än 1:8.

Viss plats för exploatering finns även 
längs med Skommarhamnsvägen, 
men om dessa tomter bebyggs fullt 
ut bildas en dålig fysisk miljö med 
bostäder längs en lång raksträcka 
och med utfarterna direkt mot hu-
vudvägen, som kommer få en ökad 
trafikmängd om förslaget genomförs.

Söderut begränsas området av 
vindkaftverkens skyddsavstånd samt 
riksintresset för naturvård, som det 
naggar lite i kanten. Västerut utgörs 
gränsen av ett band med sankmarker.
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Östra stranden                              
Längs med den östra stranden ryms, 
förutom själva fiskeläget, ganska 
stora ytor möjliga för exploatering.  
Här råder bättre solförhållanden än 
norra stranden samt en fin utsikt mot 
Bottenhavet.
84 nya tomter föreslås här, uppde-
lade i flera kvarter som följer den 
gängse bebyggelsestrukturen.

I kvarteret längst i norr, där det inte 
är så brant, ryms en vägslinga, istäl-
let för en lokalgata med vänd-
plan. En slinga kan vara att föredra 
framför en vändplan, till att börja 
med då de sistnämnda inte anses 
särkilt vackra. För större fordon kan 
det dessutom vara lättare att kun-
na köra runt istället för att behöva 
vända. För till exempel postbilar och 
sopbilar är däremot en vändplan 
att föredra, de måste ju ända köra 
längs med båda sidor av gatan.
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Planskiss över Östra strånden.

En åv anslutningsvägarna från Skommarhamnsvägen 
ner mot vattnet.



Nya vägar dras i så stor utsträckning 
som möjligt enligt Bjørneboes teorier 
där lokalgator dras längs med höjd-
kurvorna och tillfartsvägar tar upp 
nivåskillnaderna. Det är dock bara 
på ett fåtal ställen som nya tillfarts-
vägar verkligen behövs. På de flesta 
ställen där en ny väg kan bli aktuell 
finns inte mer plats än att en lokal-
gata kopplas direkt mot huvud-
vägen. Ibland kan även befintliga 
vägar utnyttjas som tillfartsvägar till 
villaområdenas lokalgator. 
Mer information om de olika nya vä-
garna finns i föregående kapitel om 
de olika delområdena.

Ett förslag till gc-nät tar vid i Vårby 
dit kommunen vill dra en gc-väg. 
Från Vårby viker vägen av och går 
längs med Domsjövägen, på grund 
av att det inte finns plats längs med 
stranden eller väg 926. Gc-vägen 
går sedan in och genom det västli-
gaste området i detta planförslag. 
Generellt går gc-vägen genom 
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de föreslagna områdena där den 
kan anläggas som trottoar längs 
föreslagna loklagator. Över stora 
sträckor måste en ny gc-väg dock 
dras genom skog för att undvika att 
vägen blir för brant (som sagts får 
gc-vägar ej vara brantare än 1:12, 
för att även personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska kunna ta sig 
fram). Endast vid ett fåtal ställen, 
främst längs den östra stranden, kan 
gc-vägen dras längs med befintlig 
väg.

Fördelen med att dra vägen genom 
bostadsområden istället för skog är 
att det känns tryggare för fotgän-
gare m.m. att under kvällstid gå 
igenom bebyggda områden. Där  
finns nämligen många tända fönster 
med möjlighet för de boende att se 
en, om man skulle bli  t.ex. överfal-
len. Denna möjlighet finns ju inte i en 
mörk skog.

Gc-vägen föreslås dras i alla fall ner 
till Skommarhamn. Än bättre vore 
om den drogs vidare ända mot Stor-
sand (Sydöstilgaste delen av Gull-
vik). Vägen kan då dras förbi forn-
minnesområdet som finns här och 
därmed uppmärksamma platsens 
långa historia.
I dagsläget är det enbart en 
skogsstig som förbinder Skom-
marhamn med Gullvik.  

Nya vägar

Nästa sida: Planskiss med nya vä-
gar och gc-vägar markerade.
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FISKELÄGET
som något annat än ett som-
marstugeområde, utformat en-
ligt fiskelägets traditioner.

Idén går att applicera i det område 
vid Nötbolandets östra strand som 
Örnsköldsviks kommun är intresserad 
av att exploatera. Till grund för förs-
laget ligger den realistiska ortsana-
lysen över fiskelägena Junibosand, 
Lörudden och Skatan. 
Bebyggelsen i Nötbolandet består 
av allt mellan nybyggda lyxvillor 
och äldre småstugor så en analys 
här kan ej ge önskvärda resultat. 
Det går inte heller att genomföra en 
analys i Skommarhamn som är ett 
gammalt fiskeläge, numera småbåts-
hamn. Här finns nämligen knappt 
någon bebyggelse att analysera.

Skommarhamn kan ej heller exploat-
eras med ett nytt fiskeläge. Platsen 
ligger först och främst helt och hållet 
inom vindkraftverkens skyddszon. Att 
det ligger inom riksintresset för natur-

vård bör inte påverka en förtätning 
av området, vilket däremot hänsyn 
till omgivande berg i dagen, bäckar 
och sankmarker kan göra. Dessutom 
ligger Skommarhamn till stora delar 
inom strandskyddszonen samt allra 
längst bort.

Förutsättningarna för det aktuella 
området liknar dem i Junibosand. 
Här finns en bukt men ingen naturlig 
vik som  ger en skyddad hamn, där-
för behövs, liksom i Junibosand och 
Lörudden, åtminstone en pir. Vidare 
finns utrymme endast till att bebyg-
ga ena sidan av denna skapade 
hamn, ungefär som i Junibosand.

Byggnadsstrukturen med husen 
längs en väg parallell med stranden 
går att utföra även här, med den 
ändringen att vägen inte blir rak. 
Detta för att klara terrängens lutnin-
gar utan att det blir brantare än de 
gränser som Bjørneboe satt upp.

En idé med detta examensarbete 
har varit att testa om ett nytt bos-
tadsområde kan utformas som ett 
traditionellt fiskeläge. Områden 
som Nötbolandet som omvandlas 
från fritidshusområden till vanliga 
villaområden kan vara särskilt intres-
santa att testa denna idé i, då det 
kan kan vara ett sätt att exploatera 
dessa områden mer hållbart.

Fiskelägen är en traditionell samhälls-
typ längs Norrlandskusten men idag 
är fiskeriverksamheten begränsad. 
I stället har dessa samhällen i stor 
utsträckning omvandlats till som-
marstugeområden, där det går att 
antingen hyra en bod eller äga sin 
egen.
 
Det finns några projekt i Höga 
kusten-området som syftar till att 
bygga nya områden som lik-
nar fiskelägen men egentligen 
är bl.a. hotell. Ett nytt fiskeläge i 
Nötbolandet är förstås inte tänkt 
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En rad med bodar med egna bryg-
gor längs med vattnet, som i Juni-
bosand och Skatan, är intressantare 
än en allmän kaj då detta ändå är 
tänkt som ett bostadsområde i förs-
ta hand.
Däremot blir pirarna allmänna, åt-
minstone tillgängliga för alla dem 
med båtar där. Först och främst bör 
det vara de som bor/hyr i fiskeläget 
som får en båtplats i hamnen.
En till sak som blir gemensam är den 
parkeringsyta som placeras i början 
av vägen, strax norr om själva fiskeläget.

Den långa gc-vägen som dras från 
Vårby ända till Skommarhamn går 
förbi strax norr om fiskeläget. Från 
denna dras en gc-väg ner längs 
med fiskelägets gata samt ut på 
pirarna.

Typologin i området kan gott och 
väl följa den traditionella för fiskelä-
gen, det vill säga röda trähus med 
sadeltak och gaveln mot vattnet. 

Enligt Örnsköldsviks översikstsplan 
så ska ju ny bebyggelse inom riks-
intresset Höga kusten anpassas till 
kulturmiljön. Fiskeläget ligger inte 
inom detta riksintresse men utan en 
knapp kilometer utanför men idéen 
med området talar ändå för en an-
passning.

Förslagsvis får Löruddens typologi 
fungera som förebild, där husen ba-
kom raden av bodar var de gamla 
fiskarnas bostadshus och därmed 
större med två våningar. 
Detta appliceras alltså även i ak-
tuellt förslag där husraden bakom 
den vid stranden dessutom hamnar 
något högre upp. Anledningen är 
dels för att kompensera för att dessa 
hus inte får någon privat brygga, 
dels för att de ska få en utsikt mot 
vattnet, över de bodar som står 
framför.
För att förbättra det sistnämnda 
placeras även husen i ett zig-zag-
mönster, där den bakre raden hus 

placeras mittemot de gluggar som 
bildas mellan den främre raden hus.
Sammanlagt rör det sig om 20 nya 
hus, 11 stycken bodar med brygga 
och 9 stycken större hus. 

Norr om platsen placeras en parke-
ringsyta med 22 platser (Mindre 
gästparkeringar finns även i de 
analyserade fiskelägena). Förutom 
det finns möjlighet att parkera vid sin 
bod samt att bygga ut med fler 
p-platser om behovet skulle uppstå.

En gemensam yta finns också vid 
norra delen av fiskeläget, öster om 
parkeringen. Denna kan till exempel 
fungera som en represantiv entré 
till området eller som picknick-plats 
för gäster. Om området ska fungera 
som ett vandrarhem eller camping-
plats behövs förstås gemensamma 
ytor för bland annat hygien samt en 
reception, och dessa kan placeras 
här.
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Nötbolandet är ett ganska typiskt 
fritidshusområde som omvandlas 
till ett område för åretruntboende. 
Detta är redan en långt gången 
process och de flesta problem ty-
piska för sådana här områden finns 
representerade.

Till att börja med ligger området 
utanför kommunens verksamhets-
område för va, vilket innebär privata 
brunnar eller gemensamhetsan-
läggningar. vissa av de föreslagna 
områdena ligger dessutom högt 
och det kan innebära speciallösnin-
gar för va, om det inte finns någon 
vattenkälla högre upp.
Detta kan ge en försämring av 
grundvattnet om det vill sig illa, då 
saltvatten kan börja läcka in i brun-
narna om uttaget från grundvattnet 
blir för högt. Det talar ju mot en vi-
dare exploatering.
Det strider dessutom mot vad kom-
munen sagt, i sin översiktsplan, att 
nya områden bör kopplas till det 

kommunala va-nätet, vilket alltså 
inte kommer att ske här ute.
Kommunen kan förstås utöka sitt 
verksamhetsområde och inkludera 
Nötbolandet i sitt va-nät. För detta 
kan dock ett större underlag krävas. 
Nötbolandet är ingen tätort, vilket 
inte ändras med det här förslaget1. 
Idag bor ungefär 230 människor här 
ute och exploateras det fullt ut en-
ligt förslaget ökas folkmängden med 
cirka 700 människor (två personer 
per ny tomt).

Vidare är de boende här bilbe-
roende, det finns i princip ingen 
kollektivtrafik (förutom skolskjuts för 
barn och färdtjänst för gamla). Bilarnas 
avgaser bidrar till klimathotet och ökad 
trafikmängd ger också en osäkrare 
närmiljö, då risken för olyckor ökar.
1Enligt Glesbygdsverket har en tätort minst 
2000 invånare och med högst 200 m mel-
lan husen. Utifrån denna definiering bör 
Nötbolandet delas upp i flera mindre orter 
varav knappast någon får mer än 100 
invånare.

En exploatering av Nötbolandet 
skulle förstås kunna innebära ett 
ökat underlag för kollektivtrafik ut 
hit, återigen ger dock förslaget inte 
en tillräcklig ökning av befolkningen. 
En mångdubbel ökning av trafik-
mängden blir alltså en negativ kon-
sekvens om förslaget byggs ut helt.

En exploatering av Nötbolandet 
innebär också ett ökat tryck mot 
strandskyddade områden. Efterfrå-
gan på allmänn strand kommer att 
öka samtidigt som utbudet kanske 
minskar. Detta är anledning nog att 
inte exploatera mer strand längs 
med norra kusten där det knappt 
finns något oexploaterat kvar. Längs 
den östra stranden finns större ytor 
kvar men i och med förslaget kom-
mer de att minska.
Detta ger ännu en anledning att 
ta hänsyn till riksintresset och vind-
kraftverken. Dessa zoner bör förbli 
fredade för exploatering och öppna 
för allmänheten. 

DISKUSSION
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Inom riksintresseområdet är ju 
strandskyddets andra anledning, att 
bevara den biologiska mångfalden, 
extra viktig.

Hur pass hållbart är egentligen fiske-
läget? Boende här kommer fort-
farande vara bilberoende och situa-
tionen för va likadan som i resten av 
Nötbolandet. 
Dessutom tas ju, som sagt, strandsky-
ddszon i anspråk. Här är det troligen 
länsstyrelsen som kan ge dispens, 
om inte området räknas som en 
lucktomt i lågexploaterat område, 
då kan kommunen ge dispens. 
Sådana områden räknas nämligen 
som ointressanta för allmäneten.
Drabbas den biologiska mångfal-
den kommer  knappast dispens att 
ges, området ligger ju även precis 
inom riksintresset för natuvård.

Fördelarna består främst i att ett 
fiskeläge inte tar upp lika mycket 
yta som ett vanligt sommarstuge-
område skulle ha gjort. Mer mark 
kan därmed sparas för allmänheten, 
inklusive strandskyddszon, än om lika 
många människor bott mer utspritt. 
Dessutom blir en utbyggnad av ett, 
för området, gemensamt va-nät bil-
ligare då det inte behöver dras lika 
långa ledningar.

Exploatering här ute blir först och 
främst en fråga för privata initiativ. 
Kommunen vill dock att områden 
som dessa ska vara så hållbara som 
möjligt (Kommunledningskontoret, 
2007) och bör därför göra vad de 
kan för att det ska bli så.
Det kan bland annat innebära att 
de anlägger en gc-väg. Den kans-
ke inte behöver gå ända till Skom-
marhamn ur hållbarhetssynpunkt 
och det kanske heller inte är ekono-
miskt lönsamt. 
Bör gc-vägen i så fall sträckas enligt 

förslaget? På grund av platsbrist så 
är den ju hänvisad till att gå genom 
längre skogspartier. Det kan leda till 
att folk inte använder den eftersom 
den känns för otrygg.
Vidare kan det vara en idé att börja 
exploatera områdena längst väster-
ut, närmast befintlig infrastruktur. 
Väljer kommunen att t.ex. utöka sitt 
verksamhetsområde för va, behöver 
de inte göra det alltför mycket åt 
gången.
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